สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รายงานประจาปี การประกัน
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28 มิถุนายน

2556

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปและประเมินผลการดาเนินงานของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ซึ่งได้ดาเนินการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัวชีว้ ัด
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน ) (สมศ.) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สานักฯ ได้จัดทา
รายงานประจาปี การประกั นคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 ตามองค์ประกอบ ดังนี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 องค์ประกอบที่ 2 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
องค์ประกอบที่ 6 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1, 6.2 (สมศ.10) และ 6.3 (สมศ.11) องค์ประกอบที่ 7 จานวน
4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 (สมศ.13) องค์ประกอบที่ 8 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 และ
องค์ประกอบที่ 9 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1 และ 9.2 (สมศ.15) รวม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
จากผลการประเมินตนเองของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการประเมิน
4.33 ผลการประเมินระดับ ดี

ค่าเฉลี่ยคะแนน สกอ. ที่ได้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับดีมาก”
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับดีมาก”
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับดีมาก”
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 7 มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับดี”
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 8 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับพอใช้”
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9 มีจานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ผลการ
ดาเนินงานอยูใ่ น “ระดับพอใช้”

คานา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตระหนักและให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานและบริหารจัดการสานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยได้จัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555
(ตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ภายใน
รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา
255 5 ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ข้อมูลของสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดาเนินงานการ
ประกันคุ ณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 องค์ประกอบที่ 2
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 องค์ประกอบที่ 6 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1, 6.2 (สมศ.10) และ 6.3
(สมศ.11) องค์ประกอบที่ 7 จานวน 4 ตัวบ่ง ชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 (สมศ.13) องค์ประกอบที่ 8
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 และองค์ประกอบที่ 9 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1 และ 9.2 (สมศ.15)
รวม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานประจาปี การประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

(นายโอภาส อิสโม)
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
28 มิถุนายน 2556
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บทนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตัง้ แต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา ในแต่ละปีได้มกี ระบวนการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสังคม ว่าผลผลิตของสถานศึกษา
มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีระบบเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขึน้ เพื่อให้การดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัด
การศึกษา ให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
โดยในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49
กาหนดให้มีสานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความ
มุง่ หมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามที่กาหนด ในกฎหมาย หากมหาวิทยาลัยใดไม่ได้มาตรฐาน
จะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
การประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Action) ดังแผนภูมิ เพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 4 ขั้นตอน
คือ
วางแผนตามเป้าหมาย
(Plan)

ทางานตามแผน
(Do)

นาผลการทบทวนมาพัฒนา
(Action)

ทบทวนการทางาน
(Check)
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1. วางแผนตามเป้าหมาย
วางแผนการดาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยกาหนด
ดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพ และเกณฑ์การตัดสินให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการดาเนินงาน เพื่อมุง่ สู่คุณภาพที่พึงประสงค์
2. ทางานตามแผน
สร้างความตระหนักให้บุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัตภิ ารกิจตามแผนที่วางไว้ โดย
ให้ดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้
3. ทบทวนการทางาน
ทบทวนการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ วิเคราะห์สภาพการดาเนินงานในแต่ละช่วงเพื่อตรวจสอบ
ว่า การดาเนินการมีคุณภาพหรือไม่ ในการตรวจสอบคุณภาพมีขั้นตอนการดาเนินการคือ
1. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
2. จัดทารายงานการศึกษาตนเอง
3. ตรวจสอบคุณภาพภายใน
4. รายงานผลการดาเนินงานสูผ่ ู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นาผลการทบทวนมาพัฒนา
การส่งข้อมูลในการดาเนินงานย้อนกลับไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อ งในจุดต่างๆ ให้รับรู้ผลในการดาเนินงาน
เพื่อปรับปรุงและดาเนินการต่อไป
ขั้นตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้คอื
1. แต่งตัง้ กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
3. ศึกษาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เสนอคู่มอื ประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
6. ทารายงานการศึกษาและตรวจสอบตนเอง
7. ดาเนินกิจกรรมตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. ขอรับการประเมินและตรวจสอบภายใน
9. พัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการศึกษาตนเองตามข้อเสนอแนะ
10. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการประเมินตรวจสอบจากภายนอก
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2. นโยบายการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการประกันคุณภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบที่สามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีคุณภาพสาหรับการประกันคุณภาพของสานักฯ
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพได้
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประกันคุณภาพระดับสานักฯ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
3.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพกาหนดองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดคุณภาพที่สะท้อนภ ารกิจที่เฉพาะของ
สานักฯ
3.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่กาหนด
3.3 รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสานักฯ ปีละ 1 ครัง้ นาผลการประเมินมาปรับปรุง
การดาเนินงานภายในสานักฯ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
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3. ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2554
จากผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2554
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ คะแนนที่ได้ 4.88 ผลการประเมิน ระดับดีมาก ซึ่งมีจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในภาพรวมจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย
2. มีการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์และแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริม
1. ควรพัฒนาระบบ KM ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้
จุดที่ควรพัฒนา
1. การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน ควรเป็นลักษณะการดาเนินงานที่แท้จริง
2. ควรแนบหลักฐานทุกตัวบ่งชี้ ถึงแม้จะใช้ของมหาวิทยาลัยก็ตาม
แนวทางพัฒนา
1. จัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้อบรมการเขียนรายงานผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
2. จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินการโครงการโดยเน้นสร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์และเฝูา
ระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2. มีการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์และแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริม
1. กระบวนการปฏิบัตงิ านตามแผน ให้ครบกระบวนการอย่างทั่วถึงทั้ง PDCA
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. สานักมีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรม
นักศึกษา มีการประเมินผลและนามาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
2. สานักมีบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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5. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ ด้านวิชาการ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
แนวทางเสริม
1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. สานักมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักอย่างต่อเนื่อง
2. สานักมีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานัก มีการกาหนดประเด็นความรู้ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4. สานักมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการดาเนินตามแผน และติดตามผลการดาเนินงาน
แนวทางเสริม
1. ควรมีการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์โดยให้ผู้มสี ่วนได้สว่ นเสียได้มีสว่ นร่วมด้วย
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
1. สานักมีระบบและกลไกการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
2. มีระบบติดตามตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางเสริม
1. ควรมีการนาผลของการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปีของแผนงานที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบในการ
บริหารทางการเงินและเผยแพร่ให้เป็นแบบอย่างต่อหน่วยงานอื่น ๆ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. สานักมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
แนวทางเสริม
1. มีการเผยแพร่แนวปฏิบัตงิ านด้านประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานอื่น ๆ สามารถนาไปเป็นแบบอย่างได้
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทาวิจัยด้านการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
แนวทางพัฒนา
1. สนับสนุนให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
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5. การนาผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2554 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2555
จากผลการดาเนินงานของปีการศึกษา 2554 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 นี้ จะเห็นได้วา่ สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้นาผลการดาเนินงานมาปรับปรุง ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ มีผลการประเมิน
เพิ่มขึ้น แต่องค์ประกอบที่ 8 และ 9 มีผลคะแนนที่ลดลง จากผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ในปีการศึกษา
2555 (สกอ.) มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลการประเมิน ดี
องค์
ประกอบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อองค์ประกอบ

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555

คะแนนที่
ได้
5.00

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

คะแนนที่
ได้
5.00

ผลการ
ประเมิน
ดีมาก

5.00
4.75
5.00
5.00
4.88

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
4.50
3.00
3.00
4.33

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

บทที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อหน่วยงาน : สานักศิลปะและวัฒนธรรม (Office of Art and Cultural)
ที่ตั้ง :
160 ถนนกาญจนวณิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ :
074 – 336933 ต่อ 180 และ 074 – 336946
โทรสาร :
074 – 336946
E – mail :
culture@mail.skru.ac.th, art_cultural@yahoo.com
1. ประวัตคิ วามเป็นมา
ความสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย เริ่มก่อตัวให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อรัฐบาลได้ตรา
พระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ .ศ.2483 เป็นครั้งแรก ต่อมาได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2495 จนกระทั่งได้เปิดใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ขึน้ เมื่อ พ.ศ.2498 หลักสูตรดังกล่าว
ประกอบด้วย รายวิชาชุมนุมชนไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจากรายวิชานีเ้ องที่ก่อให้เกิดกระแสความคิดและปฏิบัตกิ าร
การเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษา โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านขึ้นตัง้ แต่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลายังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาและโรงเรียนสตรีฝึกหัดสงขลา
จึงอาจถือได้ว่า พ .ศ.2498 เป็นยุคเริ่มต้น
ก่อให้เกิดสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปัจจุบัน
ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มา
ตัง้ แต่ยุคแรกเริ่ม คือ รศ.ภิญโญ จิตต์ธรรม ดร.วิจิตร จันทรากุลและ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่
มองเห็นความสาคัญของงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานวัฒนธรรมท้องถิ่น จนกระทั่งได้เกิดเป็นผลงานเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอันสาคัญยิ่งในกาลต่อมา ได้แก่ คณะโนราวิทยาลัยครูสงขลา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึ กษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา รวมถึงพจนานุกรมภาษาถิ่นใต้และ
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ด้วย
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ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเก็บสะสมข้อมูลทางวิชาการและวัตถุทางวัฒนธรรมได้ดาเนินมา
เป็นลาดับ โดยอาศัยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบั ตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.
ชัน้ สูง) และหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยครูสงขลา โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาไทยที่มี รายวิชาคติชนวิทยาและภาษา
ถิ่น ประจวบกับ พ.ศ.2519 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ในทุกภูมภิ าคของประเทศ จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เรียกว่า หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย ขึน้ โดยกระจายสังกัดอยูก่ ับวิทยาลัยครู จังหวัดใดที่ไม่มวี ทิ ยาลัยครูก็ให้อยู่กับวิทยาลัยพลศึกษาหรือ โรงเรียน
ประจาจังหวัดนั้นๆ ตัง้ แต่ พ.ศ.2519 ในลักษณะที่หน่วยงานใดพร้อมก่อนก็ดาเนินการไปก่อน
หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา เกิดเป็นหน่วยงานขึ้นครัง้ แรกเมื่อ
พ.ศ.2520 โดยอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม (ตาแหน่งในขณะนัน้ ) เป็นหัวหน้ าหน่วย อาจารย์สนิท บุญฤทธิ์ เป็น
เลขานุการ สานักงานตัง้ อยู่ที่หอ้ ง 232 อาคาร 2 วิทยาลัยครูสงขลา ก่อนหน้านั้น ดร.วิจิตร จันทรากุล ขอโอนไปรับ
ราชการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการโครงการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และ
ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ขอโอนไปอยูม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา และดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์สง่ เสริม
ภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปัจจุบัน ผลการบุกเบิกงานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทาให้อาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านคติ
ชนวิทยาประเทศญี่ปุนให้เป็น
Professer ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสภาการฝึกหัดครูเป็น รองศาสตราจารย์ เมื่อ พ .ศ.2521
และอาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ให้เป็นศาสตราจารย์ ในเวลาต่อมา
การเริ่มต้นงานของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลานัน้ นอกจาก
ข้อมูลข่าวสารจานวนหนึ่งที่ รศ .ภิญโญ จิตต์ธรรม เขียนขึน้ และพิมพ์เผยแพร่ขอ้ มูลดิบด้านคติชนวิทยา ส่วนหนึ่งที่
เก็บรวบรวมไว้จากงานที่นักศึกษาวิชาภาษาไทยรุ่นต่างๆ จัดเก็บรวบรวมส่งกับโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด ที่นามา
จากภาควิชาภาษาไทยแล้ว กล่าวได้ว่าไม่มอี ะไรเลย จนกระทั่งวิทยาลัยได้ตั้งงบ ประมาณให้เป็นครั้งแรกในปลายปี
พ.ศ.2520 จึงได้มีครุภัณฑ์ 2 ชิ้นแรกตามลาดับ คือ ตู้เหล็กฝาปิด -เปิดสองบานสาหรับเก็บเอกสาร 1 หลัง กับเครื่อง
พิมพ์ดีดโอลิมเปียแคร่ยาว 1 เครื่อง
พ.ศ.2523 กองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะเป็นสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) หน่วย
ประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา และ พ.ศ.2524 เปลี่ยนอีกครั้งเป็น ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสงขลา ก่อนที่จะ
เปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา ในปีเดียวกัน
พ.ศ.2528 กรมการฝึกหัดครู ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2528 จึงได้เกิดหน่วยงานศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลาขึน้ ตามพระราชบัญญัติฉบับนัน้ วิทยาลัยครูสงขลาจึงมีหน่วยงานทางวัฒนธรรม 2
หน่วยงานพร้อมกัน คือ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิ ทยาลัยครูสงขลา ใช้งบประมาณดาเนินการของสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กับ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา ใช้งบประมาณของกรมการ
ฝึกหัดครูกับเงินบารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูสงขลา ทั้งนีโ้ ดยใช้คณะกรรมการบริหารร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน
พ.ศ.2535 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้โอนความรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม
ไปไว้ที่สานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงเหลือศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับผิดชอบอยู่เพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังคงรับผิดชอบโครง การบาง

หน้า | 9

โครงการทั้งจากสานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (สวช.)
พ.ศ.2538 ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” ตาม
ประกาศสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่ วนราชการในสถาบันราชภัฏ ลงวันที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ.2538
พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ช่อื “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2549
ตัง้ แต่เริ่มมีหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จนกระทั่งมาเป็นสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน มีตาแหน่งผู้บริหารและรายนามผู้บริหารตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ.

ชื่อผู้บริหาร

ดารงตาแหน่ง

พ.ศ.2520

อ.ภิญโญ จิตต์ธรรม

หัวหน้าหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

พ.ศ.2525

อ.สุนันท์ พิพัฒน์เพ็ญ

หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา

พ.ศ.2526

รศ.ภิญโญ จิตต์ธรรม

หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา

พ.ศ.2528

ผศ.สาโรช นาคะวิโรจน์

หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา

พ.ศ.2538

ผศ.นพศักดิ์ บุญรัศมี

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏสงขลา

พ.ศ.2539

ผศ.สนิท บุญฤทธิ์

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏสงขลา

พ.ศ.2544 – 6 ก.พ.48

อ.รจนา ศรีใส

ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7 ก.พ.48 – 7 ก.พ.52

อ.รจนา ศรีใส

ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

10 ก.พ.52 – 3 เม.ย.52

อ.รจนา ศรีใส

รักษาราชการผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 เม.ย.52 – 4 เม.ย. 56

อ.รจนา ศรีใส

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 เม.ย. 56 – 26 พ.ค. 56

ผศ.สุพยอม นาจันทร์

รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

26 พ.ค. 56 – 25 พ.ค. 60

นายโอภาส อิสโม

ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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2. ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ : วัตถุประสงค์


ปรัชญา :

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุง่ ส่งเสริม สืบสาน
และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ



ปณิธาน :

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติสสู่ ากล เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย

 วิสัยทัศน์ :

อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

 พันธกิจ :
1. ดาเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
และบริการทางศิลปวัฒนธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมจิตสานึกความภาคภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ให้
นักศึกษาและชุมชน
3. ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
5. ดาเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ อันเนื่องมา จาก
พระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในการอนุรักษ์โนรา
 วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นภาคใต้
3. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ค่านิยมร่วมสานักศิลปะและวัฒนธรรม :
SINCERE : ซื่อสัตย์, จริงใจ
S
–
Skills (ทักษะ)
I
–
International Standard (มาตรฐานนานาชาติ)
N
–
Nice (ดีงาม)
C
–
Courage (กล้าหาญ)
E
–
Elegance (สง่างาม)
R
–
Responsibility (ความรับผิดชอบ)
E
–
Equalily (ความเสมอภาค)
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 นโยบายสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ มุง่ ส่งเสริมให้บุคลากรในสานักฯ ได้รับการพั ฒนาด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาผลการพัฒนามาปรับปรุงงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
 นโยบายด้านการบริหาร
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการ และ
สนับสนุนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2. สรรหาบุคลากรที่มีความรักและสนใจงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มาร่วมบริหาร
จัดการงานของสานักฯ
3. มุง่ ส่งเสริมให้บุคลากรของสานักฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ตรงตามความสนใจ
และบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานของสานักฯ
 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพ
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ดาเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการประกันคุณภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบที่
สามารถดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพสาหรับการประกันคุณภาพของสานักฯ
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เข้าตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได้
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประกันคุณภาพระดับสานักฯ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพกาหนดองค์ประกอบและตัวชีว้ ัดคุณภาพที่สะท้อนภารกิจที่
เฉพาะของสานักฯ
3.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่กาหนด
3.3 รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสานักฯ ปีละ 1 ครัง้
นาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานภายในสานักฯ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ดาเนินการตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้ให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับทราบทุกรูปแบบ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้มปี ร ะสิทธิภาพ และเชื่อมโยงระบบกับระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย
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 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมครบถ้วนทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานและ
คณะอื่นๆ มีส่วนร่วม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. มีการจัดทาแผนงานงบประมาณ โครงการและกิจกรรมประจาปี กาหนดขัน้ ตอนการ
ดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ และมีการประเมินประโยชน์ความคุ้มค่าหรือผลกระทบ
2. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละคณะและรายวิชา นาผลการประเมิน
ไปปรับปรุง การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรร มกับการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
PDCA
3. มีเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินพืน้ บ้าน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
4. รับนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สา นักศิลปะและ
วัฒนธรรมดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแสดงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติไปเผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
5. สร้างมาตรฐานศิลปินด้านการแสดงโนราและหนังตะลุงที่ได้รับการรับรองจากศิลปิน
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่สสู่ าธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดา้ นศิลปะแ ละ
วัฒนธรรมสูก่ ารเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6. ให้หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีสว่ นร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโคร งการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
ได้รู้ถึงคุณค่าและสุนทรียะต่อสังคมและของชาติ

 ยุทธศาสตร์สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และรวบรวมองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จานวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ปีละไม่นอ้ ย
กว่า 3 กิจกรรม
2. จานวนองค์ความรู้ดา้ นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ
ภาคเรียนละไม่นอ้ ยกว่า 1 เรื่อง
3. ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น (แบบสอบถาม ตัง้ เป็นร้อยละ)
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4. มีจานวนเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นปีละ 1
เครือข่าย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรวบรวมองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นงานประจาปีทุกปี
3. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ขยายเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเผยแพร่
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในการเผยแพร่สรู่ ะดับชาติและนานาชาติ
2. ส่งเสริมให้มีการยกระดับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จานวนโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปีละ 1 โครงการ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นามาประยุกต์เพื่อการเผยแพร่ ปีละ 1 โครงการ
3. จานวนโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ อย่างละ 1 โครงการ รวม 2
โครงการ
4. จานวนเครือข่ายที่มีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่นอ้ ยกว่า 3 เครือข่าย
5. จานวนกิจกรรมที่สง่ เสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมทางด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีละ 2 กิจกรรม
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่
ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการถ่ายทอดพัฒนางานและองค์ความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มคี ุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มคี ุณภาพ
เป้าประสงค์
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. มีการกาหนดแนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าพัฒนาและจัดการความรู้
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3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัตงิ าน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. มีระบบการพัฒนาบุคลากร วัดขัน้ บันได
2. มีระบบการประเมินและติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
3. ระดับความพึงพอใจผลการปฏิบัตงิ าน(ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัตงิ าน) แบบสอบถามร้อยละ
4. มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
5. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัตกิ าร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
6. จานวนการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครัง้
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์
2. พัฒนาระบบการประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ไปสูก่ ารวิจัย
5. บริหารจัดการด้านการเงิน เน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
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3. โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยงานในสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

สานักงานผู้อานวยการ

งานศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ทางวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานหอวัฒนธรรม

งานส่งเสริมเผยแพร่ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
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โครงสร้างการบริหารงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

คณะกรรมการประจาสานัก

รองผู้อานวยการ คนที่ 3
ฝ่ายวิจัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมฯ

รองผู้อานวยการ คนที่ 1

รองผู้อานวยการ คนที่ 2

ฝ่ายหอวัฒนธรรมและส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และประเพณี
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4. สรุปข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขปแบบบรรยาย
ในปีการศึกษา 2555 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรปฏิบัตงิ านประจา
สานักฯ จานวน 7 คน ได้แก่ ผู้อานวยการ 1 คน, ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพนื้ บ้าน 1 คน, เจ้าหน้าที่ 4 คน และคนงาน 1 คน
ส่วนรองผู้อานวยการ 3 คน และคณะกรรมการ 31 คน สังกัดคณะต่างๆ
งบประมาณ พ .ศ.2555 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทย าลัยราชภัฏสงขลา มี งบประมาณ ในการ
บริหารงานสานักฯ ทั้งสิ้น 1,564,700 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) สานักฯ ได้ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้นจานวน 19 โครงการ แบ่งตามประเภทงบประมาณดังนี้
1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
ประเภท
1. งบประมาณเงินรายจ่าย
2. งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.)
รวมทั้งสิ้น

จานวน
700,000.650,100.1,350,100.-

หมายเหตุ
ดาเนินงาน 11 โครงการ
ดาเนินงาน 5 โครงการ

2) งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
แหล่งงบประมาณ
1. เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
2. เงินอุดหนุนสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวน
109,200.-

หมายเหตุ
ดาเนินงาน 2 โครงการ

105,400.-

ดาเนินงาน 1 โครงการ

214,600.-
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ประจาทุกปี ในปีการศึกษา 255 5 นี้ สานักฯ ได้จัดทารายงานประจาปี การประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 องค์ประกอบที่ 2 จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4 องค์ประกอบที่ 6 จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1, 6.2 (สมศ .10 ) และ 6.3 (สมศ .11)
องค์ประกอบที่ 7 จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 (สมศ.13) องค์ประกอบที่ 8 จานวน 1 ตัว
บ่งชี้ คือ ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1 และองค์ประกอบที่ 9 จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัว บ่งชีท้ ี่ 9.1 และ 9.2 (สมศ.15) รวม 6
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
1.1-1-1 ยุทธศาสตร์และแผนกล
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธ์สานักฯ
จัดทายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ 1.1-1-2 แผนปฏิบัตริ าชการ
สานักฯ ที่สอดคล้องกับแผน
ประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดย
2555
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุม่ สถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555–2558)

ความมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ 1.1-1-3 คาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรในสานักฯ โดยผ่านความ
คณะกรรมการจัดทา
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจา
แผนกลยุทธ์,
สานักฯ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน





2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
1.1-2-1 เว็บไซต์สานักฯ
ดาเนินการถ่ายทอดแผน
http://culture.skru.ac.th/
ยุทธศาสตร์ของสานักฯ ไปสู่
1.1-2-2 ปูายประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประจาสานักฯ และ 1.1-2-3 เอกสารประกอบการ
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ
ประชุมคณะกรรมการ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดทา
ประจาสานักฯ
เป็นเอกสารในการประชุม
คณะกรรมการของสานักฯ





3. มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มี
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์
การจัดทาแผนโดยกระบวนการมี 1.1-3-2 แผนปฏิบัตริ าชการ
ส่วนร่วมเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ
ไปสู่แผนปฏิบัตริ าชการของสานักฯ
2555
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ 1.1-3-3 แผนยุทธศาสตร์
สานักฯ ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม, ด้านบริการวิชาการ
ไปสู่กจิ กรรมนักศึกษา





4. มีตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี และค่า
เปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความสาเร็จของการ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
กาหนดตัวบ่งชี้ ค่าเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัตริ าชประจาปี เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงาน

1.1-4-1 แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ
2555
1.1-4-2 แผนการประกันคุณภาพ
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ราชการประจาปี

การศึกษา





5. มีการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีครบ
4 พันธกิจ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 1.1-5-1 แผนปฏิบัตริ าชการ
ดาเนินงานตามโครงการที่วางไว้
ประจาปีงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
2555
และจัดทารายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัตงิ านและใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอต่อกองนโยบายและแผนเพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป





6. มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้ องแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 1.1-6-1 รายงานแผนการ
ติดตามผลการดาเนินงานต่อ
ปฏิบัตงิ านและผลการใช้
กรรมการประจาสานักฯ และมีการ
จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1.1-6-2 รายงานการประชุม
ต่อกองนโยบายและแผนเพื่อ
คณะกรรมการประจา
รายงานผู้บริหารระดับสูงต่อไป
สานักฯ





7. มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา

สิน้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1.1-7-1 รายงานการประชุม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
คณะกรรมการประจา
รายงานประเมินผลตามแผนปฏิบัติ
สานักฯ
ราชการต่อคณะกรรมการประจา
สานักฯ ในที่ประชุม





8. มีการนาผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นา 1.1-8-1 รายงานการประชุม
ผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจา
ของคณะกรรมการประจาสานัก
สานักฯ
ไปปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีของสานักฯ
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
กระบวนการพัฒนาแผน

8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
8 ข้อ

2554
8 ข้อ

2555
8 ข้อ
(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 และ 8)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. คณะกรรมการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินงานที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตราชการที่สอดคล้องกับนบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานักฯ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการจัดทาแผนการประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ อย่างเป็นระบบและกาหนดวาระการประชุม ทาปฏิทิน
การประชุมให้ชัดเจน
2. ควรให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ จัดทารายงานสรุปรายงานโครงการ ซึ่งแยกกับรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
5
5

สมศ.
5.00
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก
โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยจัดทากรอบ
อัตรากาลังของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากรของ
สานัก มีการสารวจความต้องการ
ฝึกอบรมและต้องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังใช้
กลไกการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
กิจกรรมประกอบด้วย การจัด
โครงการศึกษาดูงาน เข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา/การ ภายใน
ต่างประเทศ

2.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ปี 2555
2.4-1-2 รายงานผลการสารวจ
ความต้องการในการ
อบรมของบุคลากร
2.4-1-3 กรอบอัตรากาลัง
2.4-1-4 คาสั่งเดินทางไปราชการ
2.4-1-5 โครงการอบรม/สัมมนา
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การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี

ไม่มี





2. มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 2.4-2-1 โครงสร้างการแบ่งส่วน
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ราชการและการจัดทา
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กรอบอัตรากาลัง
กาหนดไว้ คือ มีการจัดทากรอบ 2.4-2-2 แบบประเมินผลการ
อัตรากาลังเพื่อจัดบุคลากรที่จะ
ปฏิบัตริ าชการประจาปี
ปฏิบัตงิ านภายในสานัก มีการ
สารวจความต้องการในการอบรม
ของบุคลากร





3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดี และสร้างขวัญและ
กาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.4-3-1 ระเบียบสวัสดิการ
กาหนดให้บุคลากรเข้ารับการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตรวจสุขภาพประจาปีตามที่
สงขลา
มหาวิทยาลัยกาหนด มีการจัด
2.4-3-2 ระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
ดาเนินงานจัดหารายได้
และสร้างขวัญกาลังใจให้บุคลากร
และผลประโยชน์ของ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น
สงขลา ว่าด้วยกองทุน
กีฬาบุคลากรทั้งภายนอกและ
สวัสดิการบุคลากร
ภายใน งานสังสรรค์เนื่องในงานปี
พ.ศ.2553
ใหม่ งานเกษียณ อายุราชการ
2.4-3-3 ประกาศมหาวิทยาลัย
กิจกรรมวันสาคัญ รวมทั้งแจ้ง
ราชภัฏสงขลา เรื่อง
สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ ที่มหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ
จัดให้รับทราบ
เงื่อนไขการจ่ายเงิน และ
อัตราการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือบุคลากร
2.4-3-4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดม
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
2.4-3-5

2.4-3-6
2.4-3-7
2.4-3-8

ศึกษา พ.ศ. 2554
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่องผล
การพิจารณาสรรหา
“คนดีศรีราชภัฏ”
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
ภาพถ่ายสถานที่ออก
กาลังกาย,ห้องพยาบาล
ประกาศมหาวิทยาลัย
การจัดสรรบ้านพัก





4. มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 2.4-4-1 คาสั่งเดินทางไปราชการ
ติดตามการพัฒนาบุคลากร ผู้ที่ไป 2.4-4-2 รายงานสรุปผลการ
พัฒนาตนเองจะต้องรายงานต่อ
ดาเนินงานโครงการ
ผู้อานวยการ ถึงการนาความรู้
อบรม/สัมมนา
และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา 2.4-4-3 แบบรายงานการ
ใช้การการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้อง
ติดตามการพัฒนา
ตามแบบรายงานการติดตามการ
บุคลากร
พัฒนาบุคลากรของสานักฯ





5. มีการให้ความรู้ดา้ น
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้
2.4-5-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ความสาคัญในการส่งเสริม
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
บุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ โดยได้มี
ข้าราชการพลเรือน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
สงขลา พ.ศ.2549
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 2.4-5-2 พระราชบัญญัติ
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
สงขลา พ.ศ.2547
จรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
สงขลา พ.ศ. 2549 และมีระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถานบัน
อุดมศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ตาม
ประกาศ กพอ. มีการจัดทาคู่มอื
เผยแพร่การปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากร
ภายใน และได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคลากรทุก
ท่านรับทราบ มีการกากับดูแลการ
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยคณะกรรมการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีกระบวน
การส่งเสริมการให้ความรู้ความ
เข้าใจกับบุคลากรผ่านการประชุม
คณะกรรมการของสานัก





6. มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 2.4-6-1 ผลการดาเนินงานตาม
ประเมินผลความสาเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการบริหารและการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ.
บุคลากรสายสนับสนุนตาม
2555
เปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดทาเป็น
เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร





7. มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 2.4-7-1 แผนพัฒนาบุคลากรสาย
นาผลการติดตามและประเมินการ
สนับสนุน ปี 2556
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตาม 2.4-7-2 รายงานการประชุม
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้
คณะกรรมการสานัก
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
สนับสนุน

คณะกรรมการประจาสานักฯ
พิจารณาเพื่อนาข้อเสนอที่ได้ไป
ปรับปรุงแผนในปีตอ่ ไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
-

2554
-

2555
7 ข้อ
(1,2,3,4,5,6 และ 7)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการสารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร
2. ควรมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายหลัง 6-9 เดือน

สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
5
5.00

สมศ.
5.00
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องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางชนกพร ประทุมทอง

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 081-9694790

โทรศัพท์ :

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

084-7471526, 087-2858030

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

มี

ไม่มี





1. มีระบบและกลไกการทานุบารุง สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบ
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
และกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด วัฒนธรรม โดยมีการกาหนด
นโยบายอย่างชัดเจนและปฏิบัตไิ ด้
มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตริ าชการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการดาเนินกิจกรรมโครงการ
ของสานักฯ





2. มีการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

-

หลักฐาน

6.1-1-1 นโยบายด้านการบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1-2 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านการบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6.1-1-3 แผนงบประมาณโครงการ
6.1-1-4 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
6.1-1-5 แผนยุทธศาสตร์
-
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การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี

ไม่มี





3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 6.1-3-1 เว็บไซต์
บริการด้านทานุบารุงศิลปะและ เผยแพร่กิจกรรมและบริการด้าน
http://culture.skru.ac.th/
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทาง 6.1-3-2 บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์สานัก บอร์ดประชาสัมพันธ์ 6.1-3-3 โครงการ/กิจกรรม





4. มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
6.1-4-1 รายวิชาที่มีการบูรณาการ
ประเมินผลความสาเร็จของการ
(มคอ.5)
บูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอน โดยสานักได้จัดประชุม
ผู้รับผิดชอบงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรองคณบดี
ฝุายพัฒนานักศึกษา ได้นาผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุมเพื่อปรับปรุง
การบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
สอดคล้องและสนับสนุนการบูรณา
การในรายวิชา เพื่อให้คณาจารย์
นักศึกษาในแต่ละคณะได้เรียนรู้จาก
กิจกรรมเพิ่มเติมทางด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มคี วามต่อเนื่อง
ยั่งยืนตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยสานักฯ จะจัดสรร
งบประมาณให้กับคณะเพื่อดาเนิน
กิจกรรมลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ใน
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจาปี





5. มีการนาเสนอผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

มีการนาเสนอผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน

6.1-5-1 รายงานการประชุมผล
การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

6. มีการกาหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 6.1-6-1 โครงการสร้างมาตรฐาน
จัดโครงการสร้างมาตรฐานด้าน
คุณภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประกวดปี่ภาคใต้
ศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปิน
มี นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ
แห่งชาติ (ประกวดปี่)
พุทธศักราช 2553 บุคลากรของ
6.1-6-2 โครงการเผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็น
ศิลปการแสดงในประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพนื้ บ้าน ประจาอยู่ 6.1-6-3 โครงการเผยแพร่
ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม และ
ศิลปการแสดง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ต่างประเทศ
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภายนอก ศิลปินพืน้ บ้านร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน และมีการนา
ศิลปการแสดงพืน้ บ้านภาคใต้ไป
เผยแพร่ในระดับภูมภิ าค นอกจากนี้
ยังได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงาน
เทศกาลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อนา
การแสดงของไทยไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศมาอย่างสม่าเสมอ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

6 ข้อ

หลักฐาน

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
5 ข้อ
(1,3,4,5 และ 6)

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย

คะแนนที่ได้
5
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.1
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีข้อตกลงการสร้างความร่วมมือการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับคณะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
2. คณะต่างๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ
4. ควรสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านโนรา หนังตะลุง เพื่อเป็นต้นแบบในการสืบทอด เผยแพร่และ
สร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นางจุติกา โกศลเหมมณี
โทรศัพท์ : 089-7366956, 080,3646049
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัตไิ ด้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัตไิ ด้ 2 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
น.ส.นันท์นภัส ปานเล็ก
โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

คะแนน 3
ปฏิบัตไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัตไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัตไิ ด้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 6.2-1-1 แผนปฏิบัตริ าชการ
ดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
2555
บุคลากรในการวางแผนเพื่อกาหนด 6.2-1-2 รายงานผลการประเมิน
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
เป็นนโยบาย มีการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถดาเนินงาน
ตามแผนงาน และมีการประเมินผล
การดาเนินงานโครงการ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาต่อไป

โครงการงานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 55





2. บรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80





3. มีการดาเนินงานสม่าเสมออย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้
ต่อเนื่อง
ดาเนินการจัดงานวัฒนธรรม
สัมพันธ์เป็นงานประจาปีและมี
ต่อเนื่องตลอดมา





4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายในและภายนอก





5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับ 6.2-5-1 หนังสือสานักงาน
หรือนานาชาติ
อนุมัตใิ ห้เป็นเจ้าภาพจัดงานส่งเสริม
คณะกรรมการการ
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครัง้ ที่
อุดมศึกษา เรื่อง เจ้าภาพ
13 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม
งานส่งเสริมศิลปวัฒน2555 โดยมีสถาบันการศึกษาเข้า
ธรรมอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 13

สานักศิลปะและวัฒนธรรม การ
6.2-2-1 รายงานการประเมินผล
ประเมินผลโครงการงานวัฒนธรรม
โครงการงานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 55 จากเปูาหมายที่ตั้งไว้
สัมพันธ์ 55
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 รวมทั้งมีการ
ประเมินผลโครงการจากผู้เข้าร่วมที่
ตอบแบบสอบถาม
6.2-3-1 โครงการงานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 55
6.2-3-2 แผ่นพับงานวัฒนธรรมที่มี
มาอย่างต่อเนื่อง

การดาเนินงานทางด้านศิลปะและ 6.2-4-1 โครงการงานวัฒนธรรม
วัฒนธรรม โดยใช้งานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ 55
เป็นศูนย์กลาง สะท้อนให้เห็นถึงการ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้
เรียนรู้ความหลากหลายทางวิถี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ละ
ภูมิภาค ผ่านสื่อการแสดงและการ
สาธิตที่จัดให้มขี นึ้ ในงาน

หน้า | 32

การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ร่วม 59 สถาบัน และได้รับเชิญให้
เข้าร่วมงานเทศกาลนานาชาติ
ณ เมืองเมอร์ซิน ประเทศตุรกี

6.2-5-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
เทศกาลจากประเทศตุรกี

ไม่มี

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
5 ข้อ
(ข้อ1,2,3,4 และ 5)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.2
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติอย่างเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการกิจกรรมเผยแพร่งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ให้ตอ่ เนื่องยั่งยืน
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นองค์กรร่วมจัดระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเตรียมการสูป่ ระชาคม
อาเซียน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายโอภาส อิสโม
โทรศัพท์ : 084-7471526
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
ปฏิบัตไิ ด้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัตไิ ด้ 2 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก
โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

คะแนน 3
ปฏิบัตไิ ด้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัตไิ ด้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัตไิ ด้ 5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี

ไม่มี





1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
6.3-1-1 โครงการงานวัฒนธรรม
สถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สัมพันธ์ 55
ดี
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 6.3-1-2 โครงการสืบสาน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมตามโครงการและ
ไทย (ตักบาตรทุกวัน
กิจกรรมที่จัด ซึ่งได้รับความร่วมมือ
พฤหัสบดี)
เป็นอย่างดี อันส่งผลให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมที่ดขี ององค์กร





2. อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี ดาเนินการเรื่องตกแต่งอาคาร
ความสุนทรีย์
สถานทีใ่ ห้มบี รรยากาศทาง
ศิลปวัฒนธรรม ให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์

6.3-2-1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่
6.3-2-2 ภาพถ่ายการจัดตกแต่ง
สถานที่





3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6.3-3-3 ภาพถ่ายการตกแต่ง
ภูมิทัศน์

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
ดาเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์บริเวณสานักฯ ให้มีความ
สวยงาม สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นสภาพแวดล้อม
ที่ให้ความร่มรื่น มีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
และการทางาน





4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีพ้ืนที่ 6.3-4-1 ภาพถ่ายการใช้พนื้ ที่จัด
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมี ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อ
กิจกรรมของนักศึกษา
การจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ การจัดกิจกรรม มีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่าเสมอ





5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
และนักศึกษาไม่ต่ากว่า3.51 จาก ประเมินระดับความพึงพอใจของ
คะแนนเต็ม5
บุคลากรและนักศึกษาที่ใช้พ้ืนที่ มี
ผลประเมินไม่ต่ากว่า 3.51

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5 ข้อ

6.3-5-1 แบบประเมินความพึง
พอใจ
6.3-5-2 สรุปผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
5 ข้อ
(ข้อ1,2,3,4 และ 5)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.3
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ทัง้ ด้านวิชาการ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
2. ควรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
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สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.6.1)
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
5
5.00

สมศ.
5
5
5.00
5.00
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก
โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี

ไม่มี





1. สภาสถาบันปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า





2. ผู้บริหารมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศ ผู้อานวยการมีวสิ ัยทัศน์ กาหนดทิศ 7.1-2-1 แผนปฏิบัตริ าชการ
ทางการดาเนินงานและสามารถ ทางการดาเนินงาน และถ่ายทอดไป
ประจาปี 2555
ถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ยังบุคลากรทุกระดับ มีความ
7.1-2-2 แผนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการประจาสานัก ปฏิบัติ 7.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้ง
ตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการประจาสานัก
ครบถ้วน และมีการประเมินตนเอง 7.1-1-2 รายงานการประชุม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
คณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการของสานักศิลปะและ 7.1-1-3 ระเบียบวาระการประชุม
วัฒนธรรมได้ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นไป
คณะกรรมการประจาสานัก
ตามภาระงานที่กาหนด เพื่อนาผล
มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ปฏิบัตงิ านตอบสนองต่อพันธกิจ
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัตงิ านและพัฒนาสถาบัน

สามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มี
การนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัตงิ านและพัฒนาสานัก
นอกนั้นมีการใช้ระบบสารสนเทศ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใน
ระดับบริหารด้วย

หลักฐาน

ไม่มี





3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดาเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน

ผู้อานวยการสานักฯ กากับ ติดตาม 7.1-3-1 แผนปฏิบัตริ าชการ
และประเมินผลการดาเนินงาน
7.1-3-2 รายงานการประชุม
ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
คณะกรรมการประจาสานัก
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงาน
ของสานักไปยังบุคลากรในหน่วย
งานโดยการนาเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการประจาสานักฯ ร่วมเห็นชอบ





4. สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม

ผู้อานวยการสนับสนุนให้บุคลากร 7.1-4-1 รายงานการประชุม
ในสานักมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการประจา
จัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
สานัก
บุคลากรผ่านการมอบหมายงาน
7.1-4-2 สายตรงผู้อานวยการ
และการแต่งตัง้ คณะกรรมการฝุาย 7.1-4-3 หนังสือมอบอานาจให้
ต่างๆ ของสานักศิลปะและ
ปฏิบัตริ าชการแทน
วัฒนธรรม





5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ

ผู้อานวยการถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน จากการ
เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา
โดยนาความรูท้ ี่ได้มาถ่ายทอดให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบในที่
ประชุมทั้งระดับบริหารและ
ปฏิบัตกิ าร เพื่อให้สามารถทางาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเต็มตาม
ศักยภาพ

7.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก
7.1-5-2 วาระการประชุม
7.1-5-3 รายงานการประชุม
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนและเอกสาร
ประกอบการประชุม
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผู้อานวยการบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของสานักและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย โดย

7.1-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก
7.1-6-2 สายตรงผู้อานวยการ
7.1-6-3 รายงานการวิจัย การ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี
คณบดีและผู้อานวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา

1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
การดาเนินงานในภาพรวมบรรลุผล
สาเร็จเป็นอย่างดี
2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างกลไกการ
บริหารจัดการ โดยกาหนดให้มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด
ของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพ
เพื่อให้การบริหารส่วนงานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งฐานข้อมูลเดียวกันใน
เว็บไซต์ของสานักฯ ส่งผลให้สามารถ
ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย
3.หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการให้บริการด้านต่างๆ
ตามพันธกิจที่สามารถตอบสนองความ
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ไม่มี
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ว่ นได้
ส่วนเสียได้ที่มีความหลากหลายได้เป็น
อย่างดี
4.หลักภาระความรับผิดชอบ
(Accountability) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงภาระความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
นโยบายและพันธกิจที่กาหนดไว้ เพื่อ
สนองต่อความคาดหวังของผู้รับ
บริการและท้องถิ่น
5.หลักความโปร่งใส
(Transparency) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการรายงานสถานภาพ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงานของ
สานักฯต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาสานักฯ นอกจากนัน้ ยังได้
รายงานผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ
ของสานักฯ ให้บุคลากรรับทราบโดย
ทั่วกันผ่านการประชุม
6.หลักการมีส่วนร่วม
(Participation) มีการเปิดโอกาสให้
บุคลากรหรือผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักฯ
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อระดมความคิดเห็นใน
การวางแผนการดาเนินงาน ติดตาม
และพัฒนาการดาเนินงานของสานักฯ
อย่างต่อเนื่อง
7.หลักการกระจายอานาจ
(Decentralization) ผู้บริหารได้มีการ
กระจายอานาจไปยังรองผู้อานวยการ

หลักฐาน
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ไม่มี
หัวหน้างานให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ หรือมีการมอบอานาจให้
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอานาจในการ
บริหารจัดการในหลายด้าน และ
มอบหมายงานบุคลากร
8.หลักนิตธิ รรม (Rule of Law)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการใช้
อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย
โดยมีการถือปฏิบัติข้อบังคับระเบียบ
และประกาศร่วมกัน ทัง้ นี้ ได้มกี าร
เผยแพร่ข้อบังคับ กฎระเบียบ และ
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของสานักฯ/
มหาวิทยาลัย
9.หลักความเสมอภาค (Equity)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ นโยบายของสานักฯ โดยยึด
หลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อ
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มี
การแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนได้มโี อกาสในการ
พัฒนาตนเอง สนับสนุนให้เข้าร่วม
ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่
รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการ จัด
กิจกรรมให้กับบุคลากร เป็นต้น
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
(Consensus Oriented) สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการ
โดยมุง่ เน้นฉันทามติ ยึดหลักการของ
การมีสว่ นร่วมทางความคิดซึ่งกันและ
กัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลง

หลักฐาน

หน้า | 41

การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
ร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจาก
ผู้รับบริการ และบุคลากรของสานักฯ
โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
บุคลากรมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักฯ
การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

 

7. สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการประจาสานัก
ประเมินผลการบริหารงานของ
สานักและผู้อานวยการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งานภายในสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

7 ข้อ

7.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
สานัก
7.1-7-2 สายตรงผู้อานวยการ
7.1-7-3 หนังสือมอบอานาจให้
ปฏิบัตริ าชการแทน

ผลการดาเนินงาน
2553
7 ข้อ

2554
7 ข้อ

2555
7 ข้อ
(ข้อ1,2,3,4,5,6 และ 7)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.1
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารสานักควรนาผลการประเมินในองค์กรไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของสานักฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายจรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
นางจุติกา โกศลเหมมณี

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก

โทรศัพท์ : 089-7366956, 080,3646049

โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

มี

ไม่มี





1. มีการกาหนดประเด็นความรู้
และเปูาหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 7.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์
กาหนดประเด็นความรู้ เรื่อง ข้อคิด 7.2-1-2 แผนปฏิบัตริ าชการ ปี
ธรรมะจากโครงการสืบสาน
2555
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (ตัก 7.2-1-3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บาตรทุกวันพฤหัสบดี) และ
รับผิดชอบ KM ของสานัก
เปูาหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ดา้ นการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม





2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
ที่จะพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มี
7.2-2-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการรับผิดชอบ KM และ
กรรมการรับผิดชอบ KM
มีกลุ่มเปูาหมายจากผู้ร่วมโครงการ 7.2-2-2 สื่อองค์ความรู้ทาง
ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร
วัฒนธรรมบนเว็บไซต์สานัก
นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่ร่วม
http://culture.skru.ac.th/
กิจกรรมตักบาตร
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การ
ดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

7.2-3-1 รายงานผลโครงการ
เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
7.2-3-2 http://culture.skru.ac.th/

มี

ไม่มี





3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดตี ามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่
กาหนด

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
นาข้อคิดธรรมะที่ได้จากโครงการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักฯ
และรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ไปยัง
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนาความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน





4. มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit
knowledge)

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 7.2-4-1 เอกสารความรู้ขอ้ คิด
นาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ธรรมะ
ความรู้จากทักษะของผู้มีประสบ- 7.2-4-2 http://culture.skru.ac.th/
การณ์ตรง (tacit knowledge)
ธรรมะเทศนาจัดพิมพ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์และเป็นเอกสาร เพื่อจัดเก็บ
เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้





5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา
ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านจริง

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
นาความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ขอ้ คิดธรรมะจากโครงการ
สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยบุญตักบาตร มาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสานักฯ ตลอดจนนามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน

7.2-5-1 ข้อคิดธรรมะจากโครงการ
ทาบุญตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี
7.2-5-2 ภาพถ่ายกิจกรรม
โครงการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย “ตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี”
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
5 ข้อ
(ข้อ1,2,3,4 และ 5)

คะแนนที่ได้
5

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.2
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานัก มีการกาหนดประเด็นความรู้ แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
2. ควรจัดทาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทาสื่อองค์ความรู้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้น
2. เก็บรวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้มีความหลากหลาย

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายมานพ อ่อนแก้ว
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก
โทรศัพท์ : 081-0994997, 084-8463600

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีแผนระบบสารสนเทศ
(Information System Plan)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กาหนดนโยบายสารสนเทศ
สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3-1-1 แผนยุทธศาสตร์
7.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(พ.ศ.2552-2555)
7.3-1-3 นโยบายสานัก





2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ระบบ 7.3-2-1 http://www.skru.ac.th/
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลด้าน
การวิจัย เป็นต้น





3. มีการประเมินความพึงพอใจ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 7.3-3-1 แบบประเมินความพึง
ประเมินความพึงพอใจในการใช้
พอใจการใช้ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศของสานักฯ ทาง 7.3-3-2 รายงานผลการสารวจ
เว็บไซต์ของสานักศิลปะและ
ความพึงพอใจของ
วัฒนธรรมออนไลน์ รวมทั้งรายงาน
ผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูล
สรุปผลการประเมิน

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ





4. มีการนาผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 7.3-4-1 รายงานการประชุม เรื่อง
นาผลการประเมินความพึงพอใจ
การปรับปรุงระบบ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
สารสนเทศ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสานัก 7.3-4-2 ผลประเมินความพึงพอใจ
โดยขอมติจากการประชุม
เว็บไซต์ของสานักฯ
คณะกรรมการสานักฯ อีกครัง้
ประเมินทางหน้าเว็บ
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่
กาหนด

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 7.3-5-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชีก้ าร
www.skru.ac.th
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
7.3-5-2 เว็บไซต์สานักพัฒนา
รับผิดชอบ เป็นข้อมูล Common
คุณภาพและระบบบริหาร
Data Set นาส่งไปยังสถาบันพัฒนา
http://qmd.skru.ac.th
คุณภาพและระบบบริหาร เพื่อ
7.3-5-3 เว็บไซต์สานักงาน
เชื่อมโยงข้อมูลสูร่ ะบบฐานข้อมูล
นโยบายและแผนทรัพยากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สิ่งแวดล้อม
ระดับอุดมศึกษา และสานักทา
www.onep.go.th/artistic.ht
หน้าที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ml
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ

หลักฐาน

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
5 ข้อ
(ข้อ1,2,3,4 และ 5)

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.3
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. จัดระบบสารสนเทศให้สามารถสื่อสารได้รวดเร็วและทันสมัยขึ้น

คะแนนที่ได้
5
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายโอภาส อิสโม
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
หรือคณะทางานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทางาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
7.4-1-1 คาสั่งแต่งตั้ง
แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
เสีย่ ง
ของคณะกรรมการ และมีการประชุม 7.4-1-2 แผนบริหารความเสี่ยง
ร่วมกันเพื่อกาหนดแนวทางการ
7.4-1-3 คู่มอื การบริหารความ
บริหารความเสี่ยงของสานัก ซึ่ง
เสี่ยง
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกาหนด
โครงการ/กิจกรรมที่สาคัญเกี่ยวกับ
งานด้านความเสี่ยงที่รับผิดชอบ ระบุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กล
ยุทธ์ ตัวชีว้ ัดของโครงการ/กิจกรรม
และระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง
ที่ทาให้เกิดความเสี่ยง การจัดทา
แผนความเสี่ยงและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผล
และจัดทารายงานผล
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี
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2. มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
-

-

-





ผลการดาเนินงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงตามบริบทของสานัก และ
นามาจัดลาดับความสาคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบ - ความเสี่ยงด้านบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
อาคารสถานที่)
(งบประมาณ)
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน

หลักฐาน

7.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง
7.4-2-2 รายงานการบริหารความ
เสี่ยง
7.4.2-3 สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาสานัก
ครัง้ ที่ 1/2556

หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
ความเสี่ยงด้านนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก

3. มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้ และมีการ
กาหนดเกณฑ์การประเมินความ

7.4-3-1 แผนบริหารความเสี่ยง
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
เสี่ยงทั้งในด้านโอกาสและ
ผลกระทบ





4. มีการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
และดาเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินการโดยนากระบวนการจาก
ข้อ 1-3 ที่วิเคราะห์แล้ว ว่ามีความ
เสี่ยงสูง มาจัดทาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งกาหนด
มาตรการปูองกันความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งกาหนด
มาตรฐานควบคุมความเสี่ยง

7.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง
7.4-4-2 คู่มอื การบริหารความ
เสี่ยง





5. มีการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งเป็นรายงานไตรมาส
และรายงานความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผน พร้อมทั้ง
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

7.4-5-1รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปี 2555
7.4-5-2 เอกสารรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงของ
สานัก





6. มีการนาผลการประเมินและ
ข้อแนะนาจากสภาสถาบัน ไป
ใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

มีการนาผลการประเมินและข้อ
7.4-6-1 แผนบริหารความเสี่ยง ปี
เสนอแนะจากคณะกรรมการประจา
2556
สานักไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบการบริหารความเสี่ยง

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
5 ข้อ

2555
6 ข้อ
(ข้อ 1,2,3,4, 5 และ 6 )

คะแนนที่ได้
5

หน้า | 50

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.4
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการดาเนินตามแผน และติดตามผลการดาเนินงานตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 : การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ. 7.6)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

โทรศัพท์ : 089-7366956

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

N/A

7.6-0-1 รายงานการประเมิน
ผู้บริหาร อธิการบดี
คณบดีและผู้อานวยการ

การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหาร

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
การปฏิบัตหิ น้าที่ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถาบัน

4.00

ผลการดาเนินงาน
2553
-

2554
-

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย

2555
N/A

คะแนนที่ได้
N/A
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.6
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. ผู้บริหารมีประสบการณ์การทางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบายและแผน
บริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6

ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1)
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)
ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
5
5
5
5
5.00

สมศ.
N/A
N/A
5.00
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางรจนา ศรีใส
โทรศัพท์ : 089-7366956
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





 





เกณฑ์การประเมิน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปีที่

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีแผน 8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
ประจาปี 2555
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตริ าชการ 8.1-1-2 รายงานแผน/ผลการใช้
ของสานักฯ ซึ่งผ่านการเห็นชอบ
จ่ายงบประมาณ
จากคณะกรรมการบริหารสานักฯ 8.1-1-3 แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี 2555
-

สานักศิลปะและวัฒนธรรม การ

-

8.1-3-1 รายละเอียดคาขอตั้ง
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่มี
สอดคล้องกับแผนปฎิบัตกิ ารใน จัดสรรงบประมาณประจาปีที่ได้รับ
งบประมาณ
แต่ละพันธกิจและการพัฒนา
โดยจัดสรรตามกิจกรรม/โครงการ 8.1-3-2 แผนปฏิบัตริ าชการ ปี
สถาบันและบุคลากร
ตามพันธกิจ และบริหารและพัฒนา
2555
สานัก ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของสานักฯ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัตริ าชการ





4. มีการจัดทารายงานทางการเงิน
อย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2
ครัง้

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร ในการ
จัดทางานการเงินอย่างเป็นระบบ
มีการรายงานแผน/ผลการใช้เงิน
รายไตรมาสและรายงาน
งบประมาณคงเหลือต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการประจาสานักฯ





5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้
ในการวิเคราะห์คา่ ใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการนา 8.1-5-1 ตารางวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการ
งบประมาณ
วิเคราะห์คา่ ใช้จ่ายและสถานะทาง 8.1-5.2 คู่มอื เบิกจ่ายงบประมาณ
การเงิน โดยนาข้อมูลงบประมาณ
ตามโครงการในปีที่ผ่านมาเปรียบ
เทียบกันและวิเคราะห์ในปีถัดไป





6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับ 8.1-6-1 เอกสารของหน่วย
การตรวจสอบตรวจสอบภายในของ
ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด ตลอดจนมีหน่วยงาน
ภายนอก สตง. ทาหน้าที่ตรวจ
ติดตามการใช้เงินของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

8.1-4-1 รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาไตรมาส
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

-

–

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินให้เป็นไปตาม
เปูาหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ

7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
5 ข้อ

2554
6 ข้อ

คะแนนที่ได้

2555
5 ข้อ
(ข้อ 1,3,4,5,6)

3

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 8.1
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและกลไกการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
2. มีระบบติดตามตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ
2. ควรประกาศเกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
3
3.00

สมศ.
3.00
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางชนกพร ประทุมทอง
โทรศัพท์ : 081-9694790
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ผลการดาเนินงาน :
การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตัง้ แต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ใน
การจัดระบบกลไกการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา กาหนด
มาตรฐานตัวชีว้ ัดและเกณฑ์
คุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ
และมาตรฐานอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

9.1-1-1 คู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาของ สกอ.
9.1-1-2 คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวชีว้ ัดตามองค์ประกอบ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย
9.1-1-3 นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
9.1-1-4 แผนประกันคุณภาพของ
สานัก
9.1-1-5 คู่มอื การประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ประจาปี
การศึกษา 2555
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การ
ดาเนินงาน

มี

ไม่มี





เกณฑ์การประเมิน

2. มีการกาหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ 9.1-2-1 คาสั่งแต่งตั้ง
กาหนดนโยบายและให้ความสาคัญ
คณะกรรมการด้านการ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพของสานักฯ
ภายใน โดยมีคณะกรรมการระดับ 9.1-2-2 คู่มอื การประกันคุณภาพ
นโยบายและผู้บริหารของสานักฯ
การศึกษาของหน่วยงาน
ร่วมกับบุคลากรของสานักทุกภาค
สนับสนุน มหาวิทยาลัย
ส่วน
ราชภัฏสงขลา ประจาปี
การศึกษา 2555
9.1-2-3 เว็บไซต์สานัก





3. มีการกาหนดตัวบ่งชีเ้ พิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน





4. มีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการ
ดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกาหนดเวลา
โดยเป็นรายงานที่มีขอ้ มูล
ครบถ้วนตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดใน CHE QA Online และ
3) การนาผลการประเมิน
คุณภาพไปทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน





5. มีการนาผลการประกันคุณภาพ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ

-

-

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
9.1-4-1 รายงานประจาปีการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในครบถ้วน ทัง้ การควบคุม
ภายใน ปีการศึกษา 2555
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบและ 9.1-4-2 นโยบายและแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
ประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา
สานักฯ
และมีการนาผลการประเมินเข้า
9.1-4-3 รายงานการประชุมการ
วาระการประชุมเพื่อกาหนด
จัดทาแผน
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

9.1-5-1 รายงานสรุปผลการ
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การ
ดาเนินงาน

มี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

นาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2554 จาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ มา
พัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน เป็น
ผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น

ประเมินของหน่วยงาน
ภายใน ปี 54

ไม่มี
การศึกษาภายในมาปรับปรุง
การทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้





6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้ มูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9
องค์ประกอบคุณภาพ





7. มีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้สว่ น





8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ดา้ นการประกันคุณภาพ
ระหว่างสถาบัน และมีกจิ กรรม
ร่วมกัน

-

-





9. มีแนวปฏิบัตทิ ี่ดหี รืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึน้
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์

-

-

–

-

สานักศิลปะและวัฒนธรรม เปิด
9.1-7-1 คาสั่งแต่งตั้ง
โอกาสให้ผู้ใช้บริการมีสว่ นร่วมใน
คณะกรรมการประจาสานัก
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพ มีสว่ น 9.1-7-2 เว็บไซต์สานัก
ร่วม โดยแต่งตัง้ บุคคลภายนอก
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
เป็นคณะกรรมการประจาสานักฯ
พันธกิจของสถาบัน
เพื่อร่วมกาหนดเปูาหมายการ
ดาเนินงานของสานักฯ และมีการ
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของสานัก
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน :
ตัวบ่งชี/้ ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
2555
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
2553
9 ข้อ

2554
8 ข้อ

2555
5 ข้อ
(ข้อ 1,2,4,5และ 7)

คะแนนที่ได้
3

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :  บรรลุเปูาหมาย  ไม่บรรลุเปูาหมาย
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1
จุดแข็ง/แนวทางเสริม
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางพัฒนา
1. ควรมีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีบริบทคล้ายคลึงกันภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดทางานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
3. ควรมีการกาหนดตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์ของหน่วยงานเพิ่มเติมจากของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางชนกพร ประทุมทอง
โทรศัพท์ : 081-9694790

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 084-9986717, 087-2858030

เกณฑ์การให้คะแนน :
ใช้ค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2555 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 42/9 = 4.56
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สรุปผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
9.2 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด (สมศ.15)
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

คะแนนประเมินตนเอง
สกอ.
3
3.00

สมศ.
4.56
4.56
3.78

บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อองค์ประกอบ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00
5.00
5.00
4.50
3.00
3.00
4.33

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี

หมายเหตุ
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชีข้ ององค์ประกอบนั้น ๆ
* ผลการประเมิน หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ.
การแปลผลคะแนน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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สรุปผลการดาเนินงานโดยภาพรวม
จุดแข็ง แนวทางเสริม /:
1. คณะกรรมการสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนดาเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตราชการที่สอดคล้องกับนบายของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานักฯ
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับระดับชาติ
5. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ
6. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
7. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. จัดหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติอย่างเพียงพอ
9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้ ด้านวิชาการ อาคารสถานที่และอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
10. ควรส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
11. สานักมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสานักอย่างต่อเนื่อง
12. ผู้บริหารสานักควรนาผลการประเมินในองค์กรไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารงานด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านของสานักฯ
13. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสานัก มีการกาหนดประเด็น
ความรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเปูาหมาย
14. ควรจัดทาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้หลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่
15. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
16. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
17. สานักมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการดาเนินตามแผน และติดตามผลการดาเนินงานตามระบบกลไกที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
18. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
19. ผู้บริหารมีประสบการณ์การทางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล กาหนดนโยบายและ
แผนบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านอย่างต่อเนื่อง
20. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบและกลไกการจัดทางบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
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21. มีระบบติดตามตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
22. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา / แนวทางการพัฒนา:
1. ควรมีการจัดทาแผนการประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ อย่างเป็นระบบและกาหนดวาระการประชุม
ทาปฏิทินการประชุมให้ชัดเจน
2. ควรให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ จัดทารายงานสรุปรายงานโครงการ ซึ่งแยกกับรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
3. ควรมีการสารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร
4. ควรมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายหลัง 6-9
เดือน
5. ควรมีข้อตกลงการสร้างความร่วมมือการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับคณะอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
6. คณะต่างๆ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
7. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ
8. ควรสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านโนรา หนังตะลุง เพื่อเป็นต้นแบบในการสืบทอด
เผยแพร่และสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษา
9. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการกิจกรรมเผยแพร่งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ให้ตอ่ เนื่องยั่งยืน
10. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นองค์กรร่วมจัดระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเตรียมการสู่
ประชาคมอาเซียน
11. จัดหางบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดทาสื่อองค์ความรู้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ้น
12.
13.
14.
15.
16.

เก็บรวบรวมองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้มีความหลากหลาย
จัดระบบสารสนเทศให้สามารถสื่อสารได้รวดเร็วและทันสมัยขึ้น
ควรมีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะ
ควรประกาศเกณฑ์จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ควรมีการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีบริบทคล้ายคลึงกันภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้าง เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงาน ภายนอก
มหาวิทยาลัย
17. ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดทางานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
18. ควรมีการกาหนดตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์ของหน่วยงานเพิ่มเติมจากของมหาวิทยาลัย
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ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สมศ.)

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อองค์ประกอบ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00
N/A
4.33
4.78

ผลการประเมิน
ดีมาก
N/A
ดี
ดีมาก

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.)

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อองค์ประกอบ
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมิน

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5.00
5.00
5.00
4.50
3.00
3.78
4.44

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดี
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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
8 ข้อ
8 ข้อ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 10
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 11
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 13
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

7 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
N/A
7 ข้อ
8 ข้อ

7 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
N/A
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 15
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 10
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 11
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 13
ตัวบ่งชีท้ ี่ สมศ.ที่ 15

5 ข้อ
5 ข้อ
N/A
4.88

5 ข้อ
5 ข้อ
N/A

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

5
5
5
5
5
5
3
5
5
N/A
3
3
4.33

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

5
5
รอผลจากมหาวิทยาลัย
4.33
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
8 ข้อ
8 ข้อ

7 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
8 ข้อ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

7 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ.)
(ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคานวณ)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คุณภาพ
I
P
O
รวม
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
รวมคะแนนตาม
IPO
ผลการประเมิน

-

5
5
5
5
3
3
4.56

5
N/A
5

5
5
5
5
3
3
4.64

-

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก

5
5
5
5
3
5
5
3
3

หมายเหตุ
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คุณภาพ
I
P
O
รวม
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง

หมายเหตุ

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
รวมคะแนนตาม
IPO
ผลการประเมิน

-

-

5
N/A
5

5
N/A
5

-

-

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
N/A
ดีมาก

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คุณภาพ
I
P
O
รวม
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
รวมคะแนนตาม
IPO
ผลการประเมิน

-

5
5
5
4.50
3
3
4.33

-

5
5
5
4.50
3
3
4.33

-

ดี

-

ดี

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี

หมายเหตุ
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สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .....5.00...........
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ......ดีมาก............
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ......5.00...........
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ......ดีมาก...............
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........5.00.........
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ......ดีมาก................
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 7 มีจานวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .....4.50..............
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ .....ดี.................
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 8 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ......3.00............
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ .......พอใช้.............
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9 มีจานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......3.00...........
หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ .....พอใช้...............
เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.
ด้านปัจจัยนาเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-.......... อยู่ในระดับ .......-..........
ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......4.33...... อยู่ในระดับ ....ดี...
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-......... อยู่ในระดับ ....-....
ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ ..4.33... หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ ..ดี...
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ.)
(ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคานวณ)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
I
P
O
รวม 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง

หมายเหตุ

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

4.43
5
5
4.56
ดีมาก

5
5
ดีมาก

4.33
5
5
4.64
ดีมาก

ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

-

5
5
ดีมาก

5
5
ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
มาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

4.43
5
3
4.33
ดี

-

4.43
5
3
4.33
ดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ดี
ดีมาก
ดี
ดี

สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 1 ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
........-........ อยู่ในระดับ ..........-.............
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 2 (ก) ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 7 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
...........4.43......... อยู่ในระดับ ......ดี..............
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 2 (ข) ตัวบ่งชีท้ ี่เ ป็นปัจจัยนาเข้ามี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการมี 1 ตัวบ่งชี้
รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .........5........... อยู่ในระดับ ........ดีมาก.............
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 3 เป็นตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการมี 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
.........5.00............ อยู่ในระดับ .......ดีมาก..................
เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.
ด้านปัจจัยนาเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-.......... อยู่ในระดับ ......-...........
ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....4.33..... อยู่ในระดับ ....ดี.........
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ...........-.......... อยู่ในระดับ .......-.........
ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ ..4.33.. หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ .ดี.
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.)
(ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคานวณ)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
I
P
O
รวม 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง

หมายเหตุ

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

-

-

-

-

-

4.71
3
3

5
-

4.78
3
3

ดีมาก
พอใช้
ดี

-

4.33
ดี

5
ดีมาก

4.50
ดี

ดี

ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
I
P
O
รวม 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

-

-

-

-

-

-

5
-

5
-

ดีมาก
-

-

-

5
ดีมาก

5
ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
I
P
O
รวม 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง

หมายเหตุ

2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสีย
ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงิน
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

-

-

-

-

-

4.71
3
3

-

4.71
3
3

ดีมาก
พอใช้
พอใช้

-

4.33
ดี

-

4.33
ดี

ดี

สรุปการประเมินตามมุมมองด้านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี - ตัวบ่งชี้ รวม - ตัวบ่งชี้ ผล
การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-.......... อยู่ในระดับ .........-............
2. ด้านกระบวนการภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นปัจจัยนาเข้า มี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 7 ตัวบ่งชี้ รวม 7 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........4.71.......... อยู่ในระดับ ........ดีมาก.........
3. ด้านการเงิน
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นปัจจัยนาเข้ามี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......3.00.......... อยู่ในระดับ ......พอใช้............
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นปัจจัยนาเข้ามี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .....5.00............ อยู่ในระดับ .....ดีมาก.............
เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.
ด้านปัจจัยนาเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........-.......... อยู่ในระดับ .......-..........
ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .....4.33........ อยู่ในระดับ ....ดี...
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ..........-........... อยู่ในระดับ ........-........
ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ ..4.33.... หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ .ดี.
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ.)
(ไม่นาตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาคานวณ)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
ผลการประเมิน
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
I
P
O
รวม 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ
4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

-

5
3
4.33

N/A

5
3
4.33

ดีมาก
พอใช้
ดี

-

-

-

-

-

-

5

5

5

ดีมาก

-

4.33
ดี

5
ดีมาก

4.45
ดี

ดี

หมายเหตุ
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการ
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ
4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

-

-

N/A

N/A

N/A -

-

-

-

-

-

-

-

5

5

ดีมาก

-

-

5
ดีมาก

5
ดีมาก

ดีมาก

หมายเหตุ
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
(1) ด้านกายภาพ
(2) ด้านวิชาการ
(3) ด้านการเงิน
(4) ด้านการบริหารจัดการ
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
2) ด้านการวิจัย
3) ด้านการให้บริการทาง
วิชาการ
4) ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5
3
4.33

-

5
3
4.33

ดีมาก
พอใช้
ดี

-

-

-

-

-

-

5

-

5

ดีมาก

-

4.33
ดี

-

4.25
ดี

ดี

หมายเหตุ

สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นปัจจัยนาเข้ามี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 8 ตัวบ่งชี้ รวม 8 ตัวบ่งชี้ ผลการ
ประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ........4.50...... อยู่ในระดับ .......ดี.........
2. มาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบัน
ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นปัจจัยนาเข้า มี - ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีท้ ี่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้ รวม 1 ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .........5.00........ อยู่ในระดับ ......ดีมาก.........
เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ.
ด้านปัจจัยนาเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......-........... อยู่ในระดับ ......-...........
ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......4.33..... อยู่ในระดับ ....ดี.......
ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .........-..... อยู่ในระดับ ....-.......
ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ ..4.25...หมายถึง การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพในระดับ ..ดี...
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บทที่ 4
ภาคผนวก
บุคลากรประจาสานักฯ

ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.
-

ผู้อานวยการ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานมหาวิทยาลัย
นักวิชาการศึกษา
พนักงานประจาตามสัญญา
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพนื้ บ้าน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2
คนงาน
รวม

จานวน
1 คน

หมายเหตุ

1 คน
2 คน
1 คน
1 คน
1 คน
7 คน

คณะกรรมการดาเนินงาน

สังกัดหน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
รวม

จานวน
3 คน
9 คน
10 คน
1 คน
6 คน
1 คน
1 คน
31 คน

หมายเหตุ
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รายชื่อคณะกรรมประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นางรจนา ศรีใส

ผู้อานวยการ (หมดวาระเมื่อ 4 เม.ย.56)

2

นายโอภาส อิสโม

ผู้อานวยการ (รับการแต่งตั้งเมื่อ 26 พ.ค.56)

2

นางชนกพร ประทุมทอง

รองผู้อานวยการ

3

นางอริยา กัณฑลักษณ์

ผู้แทนรองคณบดี

4

นางสาวกฤติยา ชูสงค์

ผู้แทนคณาจารย์ประจา

5

ผศ.เตือน พรหมเมศ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายชิต สง่ากุลพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายบุญชวน บัวสว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นางพิกุล บุรภี ักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

นางทนตวรรณ ปานมา

รักษาการหัวหน้าสานักงานฯ

รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

สังกัด

ฝ่ายเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ
10

นายจรูญศักดิ์

บุญญาพิทักษ์

(รองผู้อานวยการ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ลาออกเมื่อ 18 ก.พ.56)

11

ผศ.วินัย

จันทร์พริม้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12

นายธงศักดิ์

หงส์แพง

คณะศิลปกรรมศาสตร์

13

นายศุภกร

หนูสม

สานักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)

14

นางสุภาพร

สุขจันทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

นางสาววรวรรณ สุกใส

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16

นางสาวอภิชญา

แก้วอุทัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17

นางสาวสุกัญญา เตียวสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18

นายชาญยุทธ

ฟองสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

นางสาววไลพร

พราหมณ์ชู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20

นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการ งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ
21

นางจุติกา
(รองผู้อานวยการ)

โกศลเหมมณี

คณะศิลปกรรมศาสตร์
(รับการแต่งตั้ง 23 ก.พ.56)
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

สังกัด

22

ผศ.จินภา

นราคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23

นายบรรเทิง

สิทธิแพทย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

24

นายกี

จันทศร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

25

นายควน

ทวนยก

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

26

นางสาวรวิสรา

ศรีชัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

27

นางสาวกฤติยา

ชูสงค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ฝ่ายรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้สู่งานวิจัยฯ
28

รศ.เกษม

ขนาบแก้ว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29

รศ.วรสิทธิ์

มุทธเมธา

คณะศิลปกรรมศาสตร์

30

ผศ.สนธยา

พลศรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

31

ผศ.อ้อยทิพย์

พลศรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

32

นางอริยา

กัณฑลักษณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

33

นายพิเชษฐ์

จันทวี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34

ดร.แสนศักดิ์

ศิริพานิช

คณะวิทยาการจัดการ

35

นางสาวภักดิ์ศานณัฏฐ์ หอยสกุล

คณะครุศาสตร์

36

นางสาวนิศารัตน์

คณะครุศาสตร์

บุญมี

บุคลากรสนับสนุนประจาสานัก
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นางทนตวรรณ

ปานมา

พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

2

นายมานพ

อ่อนแก้ว

พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

3

นางพวงเพ็ญ

สุวรรณ์

พนักงานมหาวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษา)

4

นายควน

ทวนยก

พนักงานประจาตามสัญญา (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษดนตรีพืน้ บ้าน)

5

นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก

พนักงานประจาตามสัญญา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2)
เริ่มปฏิบัติงาน 14 พ.ย. 54

5

นางมณฑา

เพชรสุวรรณ์

พนักงานประจาตามสัญญา (คนงาน)
เริ่มปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 54
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งบประมาณ แผนงานและโครงการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตจิ าแนกตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะเป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ” ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด ” ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจาก สานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) แผนงานส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม จัดสรรผ่าน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ สวช. จะเป็นผู้กาหนดภาระงานหรือกิจกรรมให้เป็นรายปี
3. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะเป็น “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจาจังหวัด ”
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีภาระงานทัง้ สิน้ 2 แผนงาน ได้แก่
1) แผนงานหลัก การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และการรายงาน
สถานการณ์ส่งิ แวดล้อม
2) แผนงานรอง การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีงบประมาณในการ
ดาเนินงานทั้งสิ้น จานวน 1,564,700 บาท จากแหล่งงบประมาณดังนี้
กิจกรรม/โครงการที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มีดังต่อไปนี้

แผนงาน / โครงการ
1. บริหารและพัฒนาสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“งามอย่างไทย”
3. โครงการค่ายพุทธบุตร

งบประมาณ
รายจ่าย
131,800

งบประมาณเงิน งบอุดหนุน
รายได้ (บ.กศ.) จากภายนอก
285,100
-

รวม
416,900

-

55,000

-

55,000

-

33,000

-

33,000

4. โครงการสุนทรียภาพพัฒนาบุคลิกภาพ

-

67,000

-

67,000

5. โครงการลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 55

-

210,000

-

210,000

6. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
7. โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง
ศิลปะและวัฒนธรรม

20,000

-

-

20,000

9,500

-

-

9,500
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แผนงาน / โครงการ
8. โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
9. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนอง
พระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ จังหวัด
เพชรบุรี
10. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
11. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบและกลไกการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
12. โครงการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยศิลปินแห่งชาติ
13. โครงการ ความสาคัญของครู จากครู
เทพถึงครูมนุษย์ฯ
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพระภิกษุ
สามเณรในจังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่
วจนะพระตถาคต
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร “การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม”
16. โครงการเข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12 ณ จ.นครราชสีมา
17. โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัด
สงขลา
18. โครงการอบรมสัมมนาผู้นาชุมชน
เครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมเมืองเก่าหัวเขาแดง
19. เข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคใต้
“รักบ้านเรา”
รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
รายจ่าย
28,440

งบประมาณเงิน งบอุดหนุน
รายได้ (บ.กศ.) จากภายนอก
-

รวม
28,440

50,720

-

-

50,720

220,000

-

-

220,000

54,100

-

-

54,100

47,340

-

-

47,340

85,000

-

-

85,000

53,100

-

-

53,100

-

-

-

-

-

-

105,00

105,00

-

-

75,000

75,000

-

-

34,200

34,200

-

-

-

-

650,100

700,000

214,600

1,564,700
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อาคารสถานที่และงานบริการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปดังนี้
1. อาคารศูนย์วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์ สร้างขึน้ ในสมัยที่ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง
ดารงตาแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยครูสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้ เดียว3 ห้อง ขนาด 28X8.2 ม. ก่อสร้าง
ตามแบบแปลนของกองอาคาร กรมการฝึกหัดครู ศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์ ข้าราชการบานาญชาว
จังหวัดสงขลา ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างผ่านทาง อาจารย์กมลทิพย์ มฤคทัต จานวน 736,000 บาท (เจ็ดแสนสาม
หมื่นหกพัน บาทถ้วน) สร้างเสร็จทาพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย รมช.
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ปัจจุบันชารุดไม่สามารถใช้การได้
2. อาคารใหม่ 2 ชั้น เป็นรูปแบบเรือนไทยภาคใต้
2.1 สานักงานผู้อานวยการ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
- หน่วยบริการอื่นๆ
2.2 บริการอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม
เครื่องประกอบพิธกี รรม
- ชุดรดน้าแต่งงาน
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา
- ชุดอาสนะ
- พาน, ขันน้า
เครื่องดนตรี
- เครื่องดนตรีพนื้ บ้านภาคใต้
- กลองยาว
เครื่องเล่นกีฬาพื้นบ้าน
- หมากขุม
- เดินกะลา
2.3 บริการด้านการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
- โนรา
- หนังตะลุง
- นาฏศิลป์
- ดนตรีไทย, ดนตรีพนื้ บ้านภาคใต้
- จัดการแสดงแสง – เสียง จัดกิจกรรมค่ายบ้านวัฒนธรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้วัฒนธรรมสาขาต่างๆ
2.4 ห้องประชุมขนาดเล็ก จุไม่เกิน 30 คน
2.5 ห้องหนังตะลุงศึกษา (ชารุด หลังคารั่ว)
- ข้อมูลหนังตะลุงศึกษา นิทรรศการหนังตะลุง
2.6 ห้องโนราศึกษา
- ข้อมูลโนราศึกษา
- นิทรรศการโนราศึกษา
2.7 ห้องสมุดวัฒนธรรม ให้บริการสื่อทางวัฒนธรรม ดังนี้
- หนังสือ
- เอกสาร
- ข้อมูลมุขปาฐะ
- ข้อมูลเสียง
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- ข้อมูลภาพ
3. พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยภาคใต้ (ชารุด)
4. โรงหนังตะลุง

- ข้อมูลภาพและเสียง

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.255 ได้รับอนุมัตงิ บประมาณเงินคงคลัง เพื่อดาเนินการต่อเติมอาคารสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม อาคารศูนย์วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์ จานวน 4,250,000 บาท
และเงินบริจาคจากทายาท ศ.ผ่องกาญจน์ จานวน 1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,4250,000 บาท
(ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นซองประกวดราคา
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2555
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1. นายโอภาส

อิสโม

ประธานกรรมการ

2. นางจุติกา

โกศลเหมมณี

กรรมการ

3. นางชนกพร

ประทุมทอง

กรรมการ

4. นายควน

ทวนยก

กรรมการ

5. นายมานพ

อ่อนแก้ว

กรรมการ

6. นางสาวนันท์นภัส

ปานเล็ก

กรรมการ

7. นางทนตวรรณ

ปานมา

กรรมการและเลขานุการ

8. นางพวงเพ็ญ

สุวรรณ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

