รายงานประจาปี การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
(1 สิ งหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560)

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

22 มิถุนายน 2560

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีจุดมุ่ง หมายเพื่อสรุปและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา
255 9 (1 สิงหาคม 255 9 – 31 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.7, ตัวบ่งชี้เฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.1
– 2.2, ตัวบ่งชี้พัฒนา 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.2 และ ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 ตัว
บ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 4.1 รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.71 ผลการประเมิน
ระดับดีมาก โดยมีบทสรุปแยกตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน) ผลการ
ประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นา ผลการประเมิน 5 คะแนน
การดาเนินงานระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ ผลการประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงาน
ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน 4 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ 1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลการประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงาน
ระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน 4 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
ตัวบ่งชี้ 1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงานระดับ
ดีมาก
2. ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน ผลการประเมิน 5
คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก
ตัวบ่งชี้ 2.2 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน ผลการ
ประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก
3. ตัวบ่งชี้พัฒนา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 5
คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก

ตัวบ่งชี้ 3.2 ระดับความสาเร็จในการบริหารเครือข่ายอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผลการประเมิน ผลการประเมิน 4 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
4. ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ 4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ผลการประเมิน ผลการประเมิน 5 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดีมาก

คานา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 47 ซึ่งระบุว่า “ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดย มาตรา 48 ระบุว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยทาการรายงานประจาปี ที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) เสนอต่อ ผู้บริหาร หน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
และเปิดเผยต่อ
สาธารณชนต่อไป
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดทารายงา นประจาปี การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วย ข้อมูล
เบื้องต้น ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.7, ตัวบ่งชี้เฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 2.1 –
2.2, ตัวบ่งชี้พัฒนา 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.2 และ ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้
คือ ตัวบ่งชี้ 4.1 รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

(นายโอภาส อิสโม)
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
22 มิถุนายน 2560
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บทนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา
2544 เป็นต้นมา ในแต่ละปีได้มี
กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสังคม ว่าผลผลิตของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีระบบเพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องพัฒนาร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพขึ้นเพื่อให้การ
ดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดไว้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ระบบประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการดาเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบกา รประเมินผล
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษากระทาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ทา
หน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยกระบวนการ 3 กระบวนการ คือ
1. กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control = QC) โดยจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. กระบวนการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit = QA) โดยคณะกรรมการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (Internal Auditors) จะทาหน้าที่กากับติดตาม ตรวจสอบให้กระบวนการดาเนินงานเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประเมินคุณ ภาพ (Quality Assessment = QAs) เป็นการประเมินผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาผลการประเมินที่ได้มาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ให้การดาเนินงานมีคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self–Assessment–Report =
SAR) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทุกฝุายทราบ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก เป็นระบบการประกันคุณภาพที่ทางานสอดคล้องและ
ต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการให้การ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต่าง ๆ และผู้ที่ทาหน้ าที่เหล่านี้ ได้แก่ สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่
สมศ. ให้การรับรองทาหน้าที่แทน สมศ . ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะดาเนินการทุก ๆ 5 ปี เป็นอย่างน้อย ซึง่
รูปแบบและวิธีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหลักการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1) เป็นการ
ประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสินการจับผิด หรือการให้คุณให้โทษ
2) ยึดหลัก ความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง (Evidence–based)
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานใน
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ลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกากับควบคุม 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณ ภาพและการ
พัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง และ 5) มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับ
จุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กาหนดไว้ใน พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิง
นโยบายแต่ยังคงมี ความหลายหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบัน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ และเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานนาวงจรคุณภาพ PDCA
มากาหนดให้เป็นระบบและกลไกในการดาเนินงาน ดังนี้คือ 1.การวางแผน (Plan) 2. การดาเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) 3. การประเมินคุณภาพ (Check) 4. การปรับปรุงและพัฒนา (Action) และมีแนวทางในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
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ระบบการประกันคุณภาพ สาหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
การศึกษานับว่าเป็นรากฐานที่สาคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหา
สังคม เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและขีดความสามารถ ที่
จะประกอบอาชีพเพื่อดารงชี พได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา
ประเทศ ซึ่งในความพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปรากฏเป็นรูปธรรม
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ที่บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาหลาย
ประเด็น และมีบทบัญญัติให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
2542 หมวดที่ 6 ที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา อันมีจุดมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาที่มุ้งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งนี้ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของหน่ วยงานสนับสนุนฯ พิจารณาจากหลักการและ
เกณฑ์มาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา (คปภ .) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังกล่าวมาใช้ทั้งระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งพิจารณาร่วมกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อการดาเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ นั่นเอง
สาหรับกระบวนการของการระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนฯ เริ่มตั้งแต่การ
วางแผน การดาเนินง านตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนิน
ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนฯ บรรลุตามเปูาประสงค์และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
หลักประกันให้แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อคุณภาพของการดาเนินงานตามกรอบของ
หน่วยงานสนับสนุนฯ โดยแบ่งกลุ่มมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพครอบคลุมพันธกิจ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใช้เป็นข้อกาหนดที่พัฒนาขึ้น กล่าวคือ
มาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม ต้องดาเนินการในปีการศึกษา 2559 มีมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ทุกหน่วยงานต้องรับการ
ประเมินฯ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบการบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. ตัวบ่งชี้เฉพาะ ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ แต่ละหน่วยงานต้อง
รับการประเมินฯ ซึ่งเป็นผลการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรมฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. ตัวบ่งชี้พัฒนา ประกอบด้วยอย่างน้อย 2 ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานสนับสนุนฯ ทุกหน่วยงานต้อง
ดาเนินการ โดยผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ดังนี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรมฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความสาเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
4. ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ที่ที่หน่วยงาน
สนับสนุนฯ ทุกหน่วยงานต้องดาเนินการโดยผลการดาเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จานวนโครงการกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อตรวจสอบ และประเมินการดา เนินงานของ
หน่วยงานสนับสนุน ฯ ตามระบบและกลไกที่หน่วยงานสนับสนุน ฯ ได้กา หนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน
สนับสนุนฯ ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) เพื่อให้สามารถนา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพได้ทันใน
ปีการศึกษาถัดไป และตั้งงบประมาณได้ทัน
2) เพื่อให้สามารถจัดทา รายงานประจา ปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใ นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายในระยะเวลาที่กาหนด
3) เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานสนับสนุน ฯ จึงได้มีการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสม
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินฯทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯของหน่วยงานสนับสนุนฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
2. ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่รับการประเมิน และ
/หรือดารง
ตาแหน่งระดับผู้อานวยการหรือเทียบเท่า
3. กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานหน่วยงานสนับสนุนฯ
ระดับสานัก /สถาบัน หรือ มีประสบกา รณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับ
สานัก/สถาบัน/คณะหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม
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ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินฯ
การเตรียมรายงานประจาปี
1. จัดทารายงานปร ะจาปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ จัดทา รายงาน การ
ประเมินตนเองประจาปีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ
- เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้เป็นข้อมูลในช่วงเ วลาเดียวกับที่นา เสนอในรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยสาระในเอกสารตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง
- การนา เสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม ควรจัดเอกสารรวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อความ สะดวกของ
คณะผู้ประเมิน
การเตรียมบุคลากร
1. การเตรียมบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนฯ ที่รับการตรวจประเมิน ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
- ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพใน ของหน่วยงานสนับสนุนฯ ใน ประเด็นที่สา คัญ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไรมีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
- แจ้ง บุคลากรในการให้ความร่ว มมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่
ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
- เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่างในการดา เนินงาน
ของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
- แจ้ง บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจา ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทา
อย่างต่อเนื่อง
2. การเตรียมบุคลากรผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม และประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การเตรียมสถานที่สาหรับคณะผู้ประเมิน
จัดเตรียมห้องทางานที่สงบและโต๊ะที่เหมาะสมสาหรับวางเอกสาร
จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆให้พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
จัดเตรียม อุปกรณ์การสื่อสาร บริการสาธารณูปโภค อาหารว่าง อาหารกลางวันที่จา เป็นไว้ในห้อ ง
ทางานหรือบริเวณใกล้เคียง
ประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม
จัดเตรียมห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดไว้เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การดาเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินฯ
1. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมิน
ฯชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
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2. บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสา หรับการนา เยี่ยมชม หรือตอบ
คาถาม หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3. จัดให้มีผู้ประสานงานทา หน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน
อานวยความสะดวกอื่นๆ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทา งานต่อหลังเวลาราชกา ร มีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่อา นวย
ความสะดวก
5. บุคลากรทุกคนมีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูล ย้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินฯ เมื่อสิ้นสุดการตรวจ
เยี่ยมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
การดาเนินการภายหลังการประเมินฯ
1. ผู้บริหารหน่ วยงานสนับสนุน ฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง นา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุม
เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดา เนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
2. หน่วยงานสนับสนุน ฯ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ บุคลากรเพื่ อชื่นชมผลสา เร็จ และตระหนักถึง ความร่วมมือ
รวมทั้งข้อมูลย้อนกลับคณะกรรมการประเมินฯเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินฯ ต่อไป

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรมดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึง
กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบการประกันคุณภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพสาหรับการประกันคุณภาพของสานักฯ
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้า
ตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประกันคุณภาพระดับสานักฯ ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
3.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพกาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพที่สะท้อนภารกิจเฉพาะ
ของสานักฯ
3.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่กาหนด
3.3 รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสานักฯ ปีละ 1 ครั้ง นาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานภายในสานักฯ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
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ผลการดาเนินงานปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา 2558
จากผลการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ในปีการศึกษา
2558 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (สกอ.) คะแนนที่ได้ 4.12 ผลการประเมิน ระดับดี
มีผลการประเมินรายองค์ประกอบ ดังนี้
ลาดับ
ชื่อตัวบ่งชี้
ที่
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1.5 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินงาน
2.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
2.5 ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
ตัวบ่งชี้พัฒนา
3.1 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมิน

คะแนน
ผลการประเมิน
ประเมินตนเอง
5.00

ดีมาก

5.00
5.00
4.00
N/A
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี
N/A
ดี

5.00
4.60

ดีมาก
ดีมาก

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม
1) การจัดทาประเด็นยุทธศาสตร์สานักฯ ควรมีการปรับให้มีความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และมี
การกาหนดตัวบ่งชี้การประเมินให้สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน
2) ควรกาหนดตัวบ่งชี้พัฒนาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากกระบวนการดาเนินงานของสานักฯ ให้ KPI มี
มาตรฐาน
3) การบริหารจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้นการกาหนดความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ม าจากเหตุการณ์
ภายนอก ให้ให้มีความเสี่ยงลดลง
4) ควรดาเนินการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการประจาสานักฯ ให้เป็นปัจจุบัน
5) สภามหาวิทยาลัยให้ข้อคิดเห็นว่า งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมควรมีการขยายวงกว้าง ให้มีการ
ดาเนินกิจกรรมไปยังพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบด้วย คื อ สตูลและพัทลุง
2. ข้อเสนอแนะการเขียนรายงาน SAR
1) เพิ่มเติมการเขียนข้อมูลเบื้องต้น ของงบประมาณ
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2) การประเมินผู้บริหาร ควรนาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแผนพัฒนามาเขียนลงในรายงาน
ผลการดาเนินงาน SAR ด้วย
3) เขียนอธิบายรายละเอียดผลการดาเนินงานให้ชัดเจน
4) ควรเขียนเลขหน้าในภาคผนวก เพื่อสะดวกในการอ้างถึง
3. ความโดดเด่น
จากผลการดาเนินงานพบว่า สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีผลการดาเนินงานในโครงการทูตวัฒนธรรม
ที่โดดเด่น สามารถบริหารจัดการไปสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เนื่องจากมีหน่วยงานอื่นได้นาไปเป็นต้นแบบใน
การดาเนินโครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ควรมีการจัดทาทาเนียบทูตวัฒนธรรม

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@skru.ac.th, art_cultural@yahoo.com
1. ประวัติความเป็นมา
ความสนใจในการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เริ่มก่อตัวให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อรัฐบาลได้
ตราพระราชบัญญัติบารุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2483 เป็นครั้งแรก ต่อมาได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2495 จนกระทั่งได้เปิดใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2498
หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วย รายวิชาชุมนุมชนไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งจากรายวิชานี้เองที่ก่อให้เกิดกระแส
ความคิดและปฏิบัติการการเรียนการสอนวัฒนธรรมศึกษา โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ขึ้นตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลาและโรงเรียนสตรีฝึกหัดสงขลา จึงอาจถือ
ได้ว่า พ.ศ.2498 เป็นยุคเริ่มต้นก่อให้เกิดสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในปัจจุบัน
ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม คือ รศ.ภิญโญ จิตต์ธรรม ดร.วิจิตร จันทรากุลและ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ทั้ง 3 ท่าน เป็น
ผู้ที่มองเห็นความสาคัญของงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะงานวัฒนธรรมท้องถิ่น จนกระทั่งได้เกิดเป็นผลงานเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมอันสาคัญยิ่งในกาลต่อมา ได้แก่ คณะโนราวิทยาลัยครูสงขลา สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา รวมถึงพจนานุกรม
ภาษาถิ่นใต้และสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ด้วย
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเก็บสะสมข้อมูลทางวิชาการและวัตถุทางวัฒนธรรมได้
ดาเนินมาเป็นลาดับ โดยอาศัยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง ) และหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยครูสงขลา โดยเฉพาะวิชาเอกภาษาไทยที่มี
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รายวิชาคติชนวิทยาและภาษาถิ่น ประจวบกับ พ.ศ.2519 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายที่จะส่งเสริมงานวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเกิดหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เรี ยกว่า หน่วย
ประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขึ้น
โดยกระจายสังกัดอยู่กับวิทยาลัยครู จังหวัดใดที่ไม่มี
วิทยาลัยครูก็ให้อยู่กับวิทยาลัยพลศึกษาหรือโรงเรียนประจาจังหวัดนั้นๆ ตั้งแต่ พ .ศ.2519 ในลักษณะที่
หน่วยงานใดพร้อมก่อนก็ดาเนินการไปก่อน
หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา เกิดเป็นหน่วยงานขึ้นครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ.2520 โดยอาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม (ตาแหน่งในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าหน่วย อาจารย์สนิท บุญฤทธิ์
เป็นเลขานุการ สานักงานตั้งอยู่ที่ห้อง 232 อาคาร 2 วิทยาลัยครูสงขลา ก่อนหน้ านั้น ดร.วิจิตร จันทรากุล
ขอโอนไปรับราชการที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตาแหน่งผู้อานวยการโครงการวิทยาลัย
ชุมชนภูเก็ต และ ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ขอโอนไปอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา และดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาในปัจจุบัน
ผลการบุกเบิกงานวัฒนธรรมท้องถิ่นทาให้อาจารย์ภิญโญ จิตต์ธรรม ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้านคติ
ชนวิทยาประเทศญี่ปุนให้เป็น Professer ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจากสภาการฝึกหัดครู
เป็น รองศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ.2521 และอาจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นศาสตราจารย์ ในเวลาต่อมา
การเริ่มต้นงานของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลานั้น
นอกจากข้อมูลข่าวสารจานวนหนึ่งที่ รศ .ภิญโญ จิตต์ธรรม เขียนขึ้นและพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลดิบด้านคติชน
วิทยา ส่วนหนึ่งที่เก็บรวบรวมไว้จากงานที่นักศึกษาวิชาภาษาไทยรุ่นต่างๆ จัดเก็บรวบรวมส่งกับโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด ที่นามาจากภาควิชาภาษาไทยแล้ว กล่าวได้ว่าไม่มีอะไร เลย จนกระทั่งวิทยาลัยได้ตั้ง
งบประมาณให้เป็นครั้งแรกในปลายปี พ .ศ.2520 จึงได้มีครุภัณฑ์ 2 ชิ้นแรกตามลาดับ คือ ตู้เหล็กฝาปิด -เปิด
สองบานสาหรับเก็บเอกสาร 1 หลัง กับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียแคร่ยาว 1 เครื่อง
พ.ศ.2523 กองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะเป็นสานักงานคณะกร รมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูสงขลา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา และ พ.ศ.2524 เปลี่ยนอีกครั้งเป็น ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสงขลา
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา ในปีเดียวกัน
พ.ศ.2528 กรมการฝึกหัดครู ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ.2528 จึงได้เกิดหน่วยงานศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลาขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น วิทยาลัยครูสงขลาจึงมีหน่วยงานทาง
วัฒนธรรม 2 หน่วยงานพร้อมกัน คื อ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัยครูสงขลา
ใช้งบประมาณ
ดาเนินการของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสงขลา
ใช้งบประมาณของกรมการฝึกหัดครูกับเงินบารุงการศึกษาของวิทยาลัยครูสงขลา ทั้งนี้โดยใช้คณะ
กรรมการบริหารร่วมกันทั้ง 2 หน่วยงาน
พ.ศ.2535 สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้โอนความรับผิดชอบงานด้าน
วัฒนธรรมไปไว้ที่สานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึง
เหลือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับผิดชอบอยู่เพียงหน่วยงา นเดียว แต่ยังคงรับผิดชอบ
โครงการบางโครงการทั้งจากสานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาและสานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
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พ.ศ.2538 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม”
ตามประกาศสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ ลงวันที่ 25
ตุลาคม พ.ศ.2538
พ.ศ.2548 กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2549
ตั้งแต่เริ่ มมีหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย จนกระทั่งมาเป็นสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมในปัจจุบัน มีตาแหน่งผู้บริหารและรายนามผู้บริหารตามลาดับ ดังนี้
พ.ศ.
พ.ศ.2520

ชื่อผู้บริหาร
อ.ภิญโญ จิตต์ธรรม

พ.ศ.2525

อ.สุนันท์ พิพัฒน์เพ็ญ

พ.ศ.2526

รศ.ภิญโญ จิตต์ธรรม

พ.ศ.2528

ผศ.สาโรช นาคะวิโรจน์

พ.ศ.2538

ผศ.นพศักดิ์ บุญรัศมี

พ.ศ.2539

ผศ.สนิท บุญฤทธิ์

พ.ศ.2544 – 6 ก.พ.48

อ.รจนา ศรีใส

7 ก.พ.48 – 7 ก.พ.52

อ.รจนา ศรีใส

10 ก.พ.52 – 3 เม.ย.52

อ.รจนา ศรีใส

4 เม.ย.52 – 4 เม.ย. 56

อ.รจนา ศรีใส

4 เม.ย. 56 – 26 พ.ค. 56

ผศ.สุพยอม นาจันทร์

26 พ.ค. 56 – 25 พ.ค. 60

นายโอภาส อิสโม

26 พ.ค.60 – 25 พ.ค.

นายโอภาส อิสโม

ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริม
วัฒนธรรมไทย
หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัย
ครูสงขลา
หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา วิทยาลัย
ครูสงขลา
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รักษาราชการผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ปรัชญา : ปณิธาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ : วัตถุประสงค์







ปรัชญา :

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งส่งเสริม สืบสาน
และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ปณิธาน : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติสู่สากล เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
วิสัยทัศน์ : อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
พันธกิจ :
2. ดาเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและบริการทางศิลปวัฒนธรรม
3. ปลูกฝังค่านิยมจิตสานึกความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ให้
นักศึกษาและชุมชน
4. ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับประเทศและนานาชาติ
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
6. ดาเนินกิจกรรมและสร้างเครือข่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมทักษิณ อันเนื่องมา
จากพระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์โนรา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
3. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นภาคใต้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

2. 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)
3. นโยบายสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในสานักฯ ได้รับการ
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พัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนาผลการพัฒนามาปรับปรุงงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย
 นโยบายด้านการบริหาร
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานบริการ และ
สนับสนุนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
2. สรรหาบุคลากรที่มีความรักและสนใจงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มาร่วมบริหาร
จัดการงานของสานักฯ
3. มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรของสานักฯ ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ตรงตามความสนใจและ
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานของสานักฯ
 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพ
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบการประกันคุณภาพ โดยกาหนดองค์ประกอบที่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพสาหรับการประกันคุณภาพของสานักฯ
2. พัฒนาระบบการประกันคุณ ภาพให้มีความพร้อมที่จะให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เข้าตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพได้
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดาเนินการประกันคุณภาพระดับสานักฯ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
3.1 ใช้ระบบประกันคุณภาพกาหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพที่สะท้อนภารกิจที่
เฉพาะของสานักฯ
3.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่กาหนด
3.3 รับการตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสานักฯ ปีละ 1 ครั้ง นาผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดาเนินงานภายในสานักฯ เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่าง ๆ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้ดาเนินการตามแผนงาน
โครงการที่วางไว้ให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับทราบทุกรูปแบบ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงระบบกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมครบถ้วนทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานและ
คณะอื่นๆ มีส่วนร่วม เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. มีการจัดทาแผนงานงบประมาณ โครงการและกิจกรรมประจาปี กาหนดขั้นตอนการ
ดาเนินงานและผู้รับผิดชอบ และมีการประเมินประโยชน์ความคุ้มค่าหรือผลกระทบ
2. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละคณะและรายวิชา นาผลการประเมิน
ไปปรับปรุง การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยใช้หลัก PDCA
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3. มีเครือข่ายความร่วมมือของชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน ด้านการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นระบบ
4. รับนักศึกษาโควตาความสามารถพิเศษด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมดูแล ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแสดงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติไปเผยแพร่ระดับนานาชาติ
5. สร้างมาตรฐา นศิลปินด้านการแสดงโนราและหนังตะลุงที่ได้รับการรับรองจากศิลปิน
แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่การ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
6. ให้หน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธร รมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม โดยจัดโครงการ /กิจกรรมที่ปลูกฝังวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ได้รู้ถึงคุณค่าและ
สุนทรียะต่อสังคมและของชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
------------------------------ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
1. สืบสาน สร้างสรรค์ อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
2. มีการสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
1. จานวนโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดประจาปี
3. จานวนโครงการด้านความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. จานวนโครงการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการสืบสาน สร้างสรรค์ อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นงานประจาปีทุกปี
3. สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานด้านศิลปะและและวัฒนธรรม ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับชาติและ
นานาชาติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. ให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอก
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
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โครงสร้างการบริหารงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
(นางทนตวรรณ ปานมา)
(รักษาการ)
สานักงานผู้อานวยการ

คณะกรรมการประจาสานัก

รองผู้อานวยการ คนที่ 3
(นางชนกพร ประทุมทอง)
ฝุายวิจัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมฯ

รองผู้อานวยการ คนที่ 1
(นางสาวกฤติยา ชูสงค์)

รองผู้อานวยการ คนที่ 2
(นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง)

ฝุายหอวัฒนธรรมและส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ฝุายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และประเพณี
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สรุปข้อมูลพื้นฐานโดยสังเขป
ในปีการศึกษา 2559 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มห าวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ประจาสานักฯ จานวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการ 1 คน และรองผู้อานวยการ 3 คน
บุคลากรฝุายสนับสนุน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน 1 คน, เจ้าหน้าที่ 5 คน และพนักงานบริการ 1 คน
รายชื่อผู้บริหาร
ที่

ชือ่ – สกุล

1. นายโอภาส อิสโม

2. นางชนกพร ประทุมทอง

3. นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง

4. นางสาวกฤติยา ชูสงค์

รายชื่อคณะกรรมการประจา
ที่
ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง/ความรับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
รองผู้อานวยการ
ฝุายวิจัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมฯ
รองผู้อานวยการ
ฝุายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ประเพณี
รองผู้อานวยการ
ฝุายหอวัฒนธรรมและส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม

ตาแหน่ง

1. นายโอภาส อิสโม
2. นางชนกพร ประทุมทอง

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รองคณบดี
ผู้แทนคณาจารย์ประจา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการหัวหน้าสานักงาน

นางอริยา กัณฑลักษณ์
น.ส.กฤติยา ชูสงค์
ผศ.เตือน พรหมเมศ
นายชิต สง่ากุลพงศ์
นายบุญชวน บัวสว่าง
นางพิกุล บุรีภักดี
นางทนตวรรณ ปานมา

สังกัด
คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์
* หมดวาระเมื่อ 25 พ.ค.60
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
* หมดวาระเมื่อ 25 พ.ค.60
คณะศิลปกรรมศาสตร์
* หมดวาระเมื่อ 25 พ.ค.60

หมายเหตุ
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บุคลากรประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

รักษาการหัวหน้าสานักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
นักวิชาการศึกษา
นายมานพ อ่อนแก้ว
นักวิชาการศึกษา
น.ส.นันท์นภัส ปานเล็ก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปวริศ ประวัติ
นักวิชาการวัฒนธรรม
นายควน ทวนยก
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน
นางมณฑา เพชรสุวรรณ์ พนักงานบริการ

ประเภทบุคลากร

เริ่มปฏิบัติงาน

1. นางทนตวรรณ ปานมา

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 มิ.ย. 2542

2.
3.
4.
5.
6.
7.

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานประจาตามสัญญา
พนักงานประจาตามสัญญา

1 พ.ย.2549
10 ต.ค. 2544
14 พ.ย. 2554
1 ก.ค. 2558
1 พ.ย. 2543
1 พ.ย. 2554
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งบประมาณ
ในปีการศึกษา 2559 ใช้งบประมาณในการดาเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีงบประมาณในการบริหารงานสานักฯ และดาเนินกิจกรรมโครงการ
ตามแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งตามประเภทงบประมาณดังนี้
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
(แผ่นดิน)
งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.)
งบอื่นๆ

ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณ จานวนโครงการ
847,000
9

ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณ จานวนโครงการ
850,000.10

2,450,500

11

2,801,400.-

10

269,100

4

252,050.-

4

3,566,600.-

24

3,903,450.-

24

*เงินอุดหนุนหน่วย
อนุรักษ์ฯ จาก สผ.

รวมงบประมาณ

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
1) งบประมาณเงินรายจ่าย (แผ่นดิน)
2) งบประมาณเงินรายได้ (บ.กศ.)
2. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1) เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ดาเนินงานตามแผนงานที่สานักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกาหนด
อาคารสถานที่และงานบริการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปดังนี้
1. อาคารศูนย์วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์ สร้างขึ้นในสมัยที่ ดร.จรินทร์
ชาติรุ่ง ดารงตาแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยครูสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว3 ห้อง ขนาด 28 X
8.2 ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนของกองอาคาร กรมการฝึ กหัดครู ศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏะสิงห์
ข้าราชการบานาญชาวจังหวัดสงขลา ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างผ่านทาง อาจารย์กมลทิพย์ มฤคทัต จานวน
736,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพัน บาทถ้วน) สร้างเสร็จทาพิธีเปิด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดย
ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ปัจจุบันชารุดไม่สามารถใช้การได้
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เมื่อ พ.ศ.2553 นางกมลทิพย์ มฤคทัต (ผู้จัดการมรดก ศ .ผ่องกาญจน์ วัฏฏสิงห์ ) ได้บริจาคเงิน
จานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้าง อาคารศูนย์
วัฒนธรรมศาสตราจารย์ผ่องกาญจน์ วัฏฏ ะสิงห์ ซึ่ง มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้สานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทา
แบบก่อสร้างอาคารหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิม โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมสมทบจากเงินบริจาครวม
ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน ) แต่มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารมหาวิท ยาลัยจึงทาให้ยกเลิก
โครงการดังกล่าวไป
2. อาคารใหม่ 2 ชั้น เป็นรูปแบบเรือนไทยภาคใต้
2.1 สานักงานผู้อานวยการ
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ
- หน่วยบริการอื่นๆ
2.2 บริการอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม
เครื่องประกอบพิธีกรรม
- ชุดรดน้าแต่งงาน
- ชุดโต๊ะหมู่บูชา
- ชุดอาสนะ
- พาน, ขันน้า
2.3 บริการด้านการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
- โนรา
- หนังตะลุง
- นาฏศิลป์
- ดนตรีไทย, ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้
- จัดการแสดงแสง – เสียง จัดกิจกรรมค่ายบ้านวัฒนธรรม
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้วัฒนธรรมสาขาต่างๆ
2.4 ห้องประชุมขนาดเล็ก จุไม่เกิน 30 คน
3. พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยภาคใต้ (ชารุด)
4. โรงหนังตะลุง (ชารุด)

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นประจาทุกปี ในปีการศึกษา 2559 นี้ สานักฯ ได้จัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.7, ตัวบ่งชี้เฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้
2.1 – 2.2, ตัวบ่งชี้พัฒนา 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.2 และ ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 1 ตัว
บ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 4.1 รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังนี้

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน)

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึ กษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการ พั ฒนาและการ
ดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล
และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณเพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานของสานัก /สถาบัน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาแผนกลยุ ทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ ยาว มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับพันธกิจหรือบริบทของสานัก /
สถาบัน เพื่อให้การดาเนินงานของสานัก /สถาบัน เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ ถูกต้องเหมาะสม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายโอภาส อิสโม
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทนตวรรณ ปานมา

โทรศัพท์ : 08-4747-1526
โทรศัพท์ : 08-4998-6717

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และ แผนการใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจาสานัก/สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานัก /สถาบัน และได้รับ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานัก /สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย
มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสานัก/สถาบัน ไปสู่ทุกบุคลากรภายในสานัก/สถาบัน
มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของ
สานัก/สถาบัน
มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพั
นธกิจหรือบริบทของสานั/กสถาบัน
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี และติดตาม แผน/ผล
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานัก เพื่อพิจารณา
มีการประเมินผลการดาเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผน/ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาสานัก /
สถาบันเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์และ แผนการใช้ 1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักศิลปะและ
จ่ายเงินแ ละงบประมาณ ที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม พ.ศ.2557-2560
นโยบายของ คณะกรรมการประจาสานัก / 1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ
สานัก /สถาบัน และได้รับความเห็นชอบ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
จากคณะกรรมการประจาสานัก /สถาบัน
2560
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
1.1-1-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน
ยุทธศาสตร์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

กาหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์
และการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ประจาปี
งบประมาณ พ . ศ. 2560 ) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริม ทานุบารุงและ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์สานักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยเชิญ
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่กองนโยบาย
และแผน จัดทากระบวนการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์และกลยุ ทธ์เดิมของสานัก
ฯ ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสานัก / 1.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ
สถาบั นไปสู่ทุกบุคลากรภายในสานัก /
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
สถาบัน
2560
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการเชิง
1.1-2-2 ภาพกิจกรรมโครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์สานักฯ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึ กษาตัวแทนทูต
วัฒนธรรมร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์สานัก และมีการถ่ายทอดกลยุทธ์
สานักให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจ
หรือบริบทของสานัก/สถาบัน

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้
ยุทธ ศาสตร์ และ กลยุทธ์สานักฯ ฉบับ
ทบทวน มาแปลงสู่ แผนปฏิบัติ ราช การ
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.25 60 เพื่อ
ดาเนินโครงการ /กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
พันธกิจหลักของสานักฯ ด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ 1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัว
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.
บ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการ
2560
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
1.1-4-2 ภาพกิจกรรมโครงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
การประจาปี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กาหนดตัวบ่งชี้และค่าเปูาหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ ที่ใช้วัดความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
5. มีการ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
1.1-5-1 รายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จาก
ประจาปีครบตามพันธกิจหรือบริบทของ
ระบบ MIS
สานัก/สถาบัน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนิน
กิจกรรม /โครงการ ตามแผนงานที่กาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยนาพันธกิจของ
สานักดาเนินการในรูปกิจกรรมโครงการ
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างครบถ้วน
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสานัก
ของแผนปฏิบัติการประจาปี และติดตาม
แผน /ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
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งบประมา ณ รายงานอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาสานักเพื่อพิจารณา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อ
ติดตามแผนงานกิจกรรม/โครงการและการใช้
จ่ายงบประมาณทุกรายไตรมาสเพื่อให้ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่วาง
ไว้
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ 1.1-7-1 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของแผนกลยุทธ์ และแผน /ผลการใช้ 1.1-7-2 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายไตร
จ่ายเงิน งบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาส
และรายงานผลต่อผู้บริหารและ
1.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาสานัก
คณะกรรมการประจาสานัก /สถาบันเพื่อ
พิจารณา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
รายงานผลการดาเนินงานและใช้จ่าย
งบประมาณการใช้จ่ายเงินงบประมาณตาม
ไตรมาส เส นอต่อกองนโยบายและแผน
และนาเข้าวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสานักฯ พร้อมทั้ง
รายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอจาก
คณะกรรมการ ของการดาเนินกิจกรรม
โครงการเพื่อให้ดาเนินงานเป็นไปตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารสานักฯ เพื่อ
ทบทวนแผนกลยุท ธ์ และตัวชี้วัด ซึ่งในปี
2559 สานักฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดเรื่อง
อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับ

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสานัก
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มหาวิทยาลัยไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและนโยบายรัฐบาลให้งดการ
ก่อสร้างอาคาร จึงทาให้ระงับโครงการสร้าง
อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม สานักฯ จึง
ตัวชี้วัดนี้ไป
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
2559
แผนพัฒนาหน่วยงาน จานวน 8 ข้อ
(ปรัชญา ปณิธาน
(ข้อ 1-8)
วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ)

ผลการดาเนินงาน
จานวน 8 ข้อ
(ข้อ 1-8)
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1
จุดแข็ง
1. ผู้บริหาร และบุคลากร มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อการ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการวางแผนการจัดทาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจา เนื่องจากข้อจากัดเรื่องเวลาของ
ทรงคุณวุฒิ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นา

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร
ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผ นปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันอุดมศึกษา จะมุ่งเน้นการ
ประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายโอภาส อิสโม
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก

โทรศัพท์ : 08-4747-1526
โทรศัพท์ : 06-4047-6746

เกณฑ์มาตรฐาน
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาห นดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผน และผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจ
ในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
4. ผู้บริหาร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
อย่างชัดเจน
5. ผู้บริหารมีการนาผลการดาเนินการ และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการทบทวนแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
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
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1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาห นดทิศทางการดาเนินงาน 1.2-1-1 รายงานการประชุมสานักศิลปะและ
และสามารถถ่ายท อดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
วัฒนธรรม
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นา
วิสัยทัศน์มากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ พันธกิจเพื่อกาหนด
ทิศทางการการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกคน เพื่อ
เป็นแนวทางการดาเนินงานที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหารมีการกากับติดตามและประเมินผลการ
1.2-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
ประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
แผน และผลการดาเนินงานของหน่วยงานไปยัง
1.2-2-2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
บุคลากรในหน่วยงาน
ราชการ ประจาปี 2559
ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามที่มอบหมาย โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรในสานัก รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการสื่อสารแผนและผลการดาเนินงาน
ของสานักฯ ไปยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสานักฯ
ด้วยการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2559 รวมถึงใช้สื่ออื่นๆ เพื่อสื่อสารไปยัง
บุคลากรอย่างหลากหลาย เช่น สารประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ของสานักฯ
3. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม 1.2-3-1 การมอบหมายงานและภาระงานของ
ในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรในสานัก
บุคลากรตามความเหมาะสม
1.2-3-1 รายงานการประชุมบุคลากรสานักฯ
ผู้บริหารสานักฯ มีการกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับรองผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ โดยมี
การร่วมประชุมและเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกาหนด
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหาร บริห ารงานด้วยหลักธรรมา ภิบาลอย่าง 1.2-4-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงาน
พ.ศ. 2547 พระราชกฤษฎีกา มาตรา
อย่างชัดเจน
41, 42 และ 43
ผู้บริหารสานักฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลัก 1.2-4-2 รายงานการประชุมสานักศิลปะและ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย
วัฒนธรรมเกีย่ วกับการประเมินผลการ
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) สานักศิลปะและ
ปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมมีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดให้มีการประชุม
หน่วยงานเป็นประจาอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับ
การ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมีการดาเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) สานักศิลปะ
และวัฒนธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับ
บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดเผย
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่าน website facebook ของ
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หน่วยงาน
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) สานักศิลปะ
และวัฒนธรรมมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในบริหารงาน เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ, เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้,
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้มีการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยในการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ เช่น ทอดกฐินสามัคคี งานวัฒนธรรม
สัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการแบ่งความ
รับผิดชอบตามโครงสร้าง และมอบหมายงานให้บุคลากร
รับผิดชอบตามภารงานตามตาแหน่ง
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการบริหารงานไปตามภาระหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติ โดยอาศัยกฎหมาย และข้อบังคับ
ระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
9) หลักความเสมอภาค (Equity) สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็น มีสิทธิในการตัดสินใจ และลงมติใน
การประชุมในเรื่องต่างๆ โดยเท่าเทียมกัน
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีฉันทามติ
ร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระ การประชุม
ต่างๆ ในการประชุมของสานัก
5. ผู้บริหารมีการนาผลการดาเนินการ และข้อเสนอแนะ 1.2-5-1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการทบทวนแผนการ
ผลงานของมหาวิทยาลัย และใน
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ตาแหน่งคณบดี/ผูอ้ านวยการ
จาการประเมินรายงานผลการติดตาม ตรวจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจาปี
ผลงานของมหาวิทยาลัย ตาแหน่งผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ พ.ศ.2558
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2558
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คณะกรร มการให้ข้อเสนอแนะ ที่สานักฯ ได้นามา
ปรับปรุงแล้ว คือ การจัดทาฐานข้อมูลและให้การยกย่อง
บุคคลอันทรงคุณค่าในโอกาสที่เหมาะสม ได้แก่
โครงการทูตวัฒนธรรม ซึ่งดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
คัดเลือกนักศึกษาที่มีจิตอาสา เชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคุณเป็นทูตวัฒนธรรม และโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สานักฯ มีการ
ประเมินผลการดาเนินงานไปปรับปรุงการบริหารง าน
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ตลอดจนการประเมินผลงานหรือผลการ
ดาเนินงานของผู้บริหารสานักฯ โดยมีการประชุมสรุปผล
การดาเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้นาเสนอ
ปัญหา และร่วมหาแนวทางการดาเนินงานเพื่อปูองกัน
ความผิดพลาดในการดาเนินงานในครั้งต่อไป
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
2559
การปฏิบัติตาม จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
บทบาทหน้าที่
(ข้อ 1 – 5)
(ข้อ 1 – 5)
ของผู้บริหาร
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารสานักฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
2. ผู้บริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรมฯ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุค คลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง
นายมานพ อ่อนแก้ว

โทรศัพท์ : 08-1438-0073
โทรศัพท์ : 08-1099-4997

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและสานัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของสานัก/สถาบัน
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(tacit
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็ บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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
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1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยและสานัก/สถาบัน และครอบคลุม
พันธกิจหรือบริบทของสานัก/สถาบัน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการ ประชุม
วางแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา
2559 โดยคณะกรรมการร่วมกั นกาหนดประเด็น
ความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คือ
การอนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ให้ครอบคลุมพันธกิจของสานักฯ คือ ดาเนิน
กิจกรรมและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ เป็น
แหล่งเรีย นรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและบริการทาง
ศิลปวัฒนธรรม
จากการประชุม สานักฯ จึงได้คัดเลือก
และกาหนดประเด็นความรู้ขึ้น คือ โดยเน้นเรื่อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้ ซึ่ง
ทางสานักฯ มีองค์ความรู้โดยเป็นบุคลากรที่มี
คุณค่าด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน คือ ครูควน
ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีพื้นบ้าน ) พุทธศักราช 2553 ซึ่งได้คง
รูปแบบการเล่นดนตรีตามแบบฉบับในสมัย
โบราณอยู่ตลอดมา ซึ่งเป็นแบบฉบับที่ถูกต้อง
อันควรที่จะอนุรักษ์ไว้
โดยได้กาหนดเป็น
แผนการจัดการองค์ความรู้ในชื่อโครงการ
“ เผยแพร่องค์ความ
รู้ภูมิปัญญาและ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของสานักฯ ” โดย
จัดทาองค์ความรู้ไว้ ดังนี้
- โครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ใน
สมัยกลาง พ ..ศ. 2497- 2516 เป็นตัวอย่าง การ
เล่นหนังตะลุง และการเล่นดนตรีหนังตะลุง ตาม
แบบฉบับในในสมัยกลาง พ.ศ. 2497-2516 เรื่อง

1.3-1-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการ
ความรู้ (KM) ของสานักฯ ปีการศึกษา
2559
1.3-1-2 แผนการจัดการความรู้ (KM) ของสานักฯ
ปีการศึกษา 2559
1.3-1-3 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการหนัง
ตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง พ.ศ.
2497-2516
1.3-1-4 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผล
การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจาก
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
1.3-1-5 แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบ
ดั้งเดิม
1.3-1-6 ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริม
วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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เสือศีล 5 และโคร งการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม โดยได้รับความ
ร่วมมือและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สนับสนุน ให้บุคลากรของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม คือ ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลป ะ การแสดง ( ดนตรีพื้นบ้าน )
พุทธศักราช 2553 ซึ่งมีองค์ความรู้โดยตรง อัน
ทรงคุณค่ายิ่ง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการกาหนดประเด็นความรู้และ
กลุ่มเปูาหมายของการจัดการความรู้ดังกล่าว มี
ความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
และครอบคลุมพันธกิจของสานัก ซึ่งเป็นที่สนใจ
ของนักศึกษา บุคลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลที่สนใจทั่วไป
เป็นอย่างดี
สานักฯ ได้ทบทวนเรื่องการกาหนดประเด็น
ความรู้ดังกล่าวอีกครั้ง จึงคัดเลือกโครงการหนัง
ตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง พ ..ศ. 24972516 โดยครูควน ทวนยก เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้
ตลอดจนเพื่อให้เกิดแ นวปฏิบัติที่ดี ในการอนุรักษ์
การเล่นดนตรีหนังตะลุง ตามแบบฉบับโบราณที่
ถูกต้องตามขนบแบบแผนเพื่อเผยแพร่ให้
กว้างขวางต่อไป
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้ 1.3-2-1 แผนการจัดการความรู้ (KM) ของสานักฯ
และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ปีการศึกษา 2559
กาหนดในข้อ 1
1.3-2-2 หนังสือโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้
สานักฯ วางแผนเพื่อกาหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะ
ในสมัยกลาง พ.ศ.2497 – 2516 และสื่อ
พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเพลงปี่ โดยสานักฯ
DVD เรือ่ ง เสือศีล 5
ประชุมร่วมกับครูควน ทวนยกศิลปินแห่งชาติ สาขา 1.3-2-3 หนังสือคู่มอื โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พุทธศักราช 2553
พื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
ซึ่งเป็นบุคลากรประจาสานักฯ ในการวางแผนและ
กาหนดกลุ่มเปูาหมายได้แก่ นักศึกษา อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเพลงปี่
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โดยมีครูควน ทวนยก เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้
และทักษะการเปุาปี่
สานักฯ ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ โดย
มีครูควน ทวนยก เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
ทักษะทางด้านเพลงปี่ให้กับผู้สนใจ โดยผ่านทางสื่อ
DVD สื่อประกอบในรูปแบบหนังสือ ในเบื้องต้น
กลุ่มเปูาหมายมีนักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
และบุคคลภายนอก ได้รับรูปแบบสื่อที่ดาเนินการ
จัดส่งให้ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยต่อยอดการฝึกจาก
องค์ความรู้ที่ได้จากสื่อ อนุรักษ์เพลงปี่หนังตะลุงใน
สมัยกลาง (2497-2516)
สานักฯได้รับการตอบรับที่ดีจาก
กลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะนักศึกษาและ
บุคคลภายนอกที่สนใจเพลงปี่อย่างต่อเนื่อง
สานักฯ ทบทวนการกาหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะ
พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และทักษะทางด้านเพลงปี่
ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ โดยส่วนใหญ่ คือ
นักศึกษาและบุคคลภายนอก การทบทวนกลุ่ม
เปูาหมายที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย ที่มีความ
สนใจที่จะพัฒนาความรู้และฝึกทักษะทางด้านใดที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเปูาหมายเพื่อวางแผนการจัดการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่การเรียนรู้ต่อไป
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้
1.3-3-1 รายชื่อสถานศึกษา กลุ่มเปูาหมายและ
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit
หนังสือตอบรับ
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติตามประเด็น 1.3-3-2 ภาพถ่ายการสอนการเปุาปี่แก่นักศึกษา
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
และบุคคลภายนอกที่สนใจ
บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่กาหนด
1.3-3-3 เว็บไซต์สานักฯ
สานัก ฯ วางแผน การแบ่งปัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง โดย
กาหนดวิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้
เรื่องการฝึกปฏิบัติเพลงปี่ กาหนดผู้มีประสบการณ์
โดยตรงในการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีของการฝึกปฏิบัติเพลงปี่ และการ
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วางแผนเผยแพร่แนวปฏิบัติดังกล่าวไปสู่
กลุ่มเปูาหมายที่กาหนดไว้
สานักฯ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โดย
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์โดยตรงในเรื่องเพลงปี่ คือ ครูควน
ทวนยก ที่เป็นบุคลากรสาคัญของสานักฯ มาเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งมีนักศึกษา และบุคคลภายนอกที่
มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปได้มี
โอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเพลงปี่
ร่วมกัน
จากการดาเนินงานด้านการฝึกปฏิบัติเพลงปี่
โดยครูควน ทวนยก เป็นวิทยากร ทาให้กลุ่ม
ผู้เข้าร่วม เกิดความมั่นใจในองค์ความรู้ที่ไ ด้รับและ
ทักษะที่ได้ปฏิบัติจริง และมีความพึงพอในการมี
โอกาสร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จน
เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากครูผู้สอนปีเพื่อเผยแพร่ยัง
ผู้เรียนปี่ต่อไป
สานักฯ และครูควน ทวนยก ทบทวน
แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว พบว่า ได้รับ
ความสนใจ จากนักศึกษาและบุคคลภายนอก แม้มี
จานวนน้อย แต่มาด้วยหัวใจรักเพลงปี่และครูปี่ผู้มี
ประสบการณ์โดยตรงอย่างแท้จริง สานักฯ จึงจะ
ยังคงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ
เพลงปี่ต่อไป
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด 1.3-4-1 หนังสือโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้
ในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
ในสมัยกลาง พ.ศ.2497 – 2516 และสื่อ
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเป็นแนว
DVD เรื่องเสือศีล 5
ปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
1.3-4-2 หนังสือคู่มือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit
พื้นฐานดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
knowledge)
1.3-4-3 เว็บไซต์สานักฯ
สานัก ฯ ประชุม หารือกับ ครูควน ทวน ยก
เพื่อวางแผนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการ
องค์ความรู้เพลงปี่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสานักฯ ที่มี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ ทักษะเพลงปี่
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จากครูควน ทวนยก ให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่ อ
การเผยแพร่ต่อไป
สานักฯ มอบหมายให้นายมานพ อ่อนแก้ว
บุคลากรของสานักฯ ด้านการจัดทาสื่อเทคโนโลยี
และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ดาเนินการร่วมกับ ครูควน
ทวนยก ผู้ซึ่งมีความรู้โดยตรงและเชี่ยวชาญด้านปี่
รวบรวมองค์ความรู้ด้านโน้ตเพลงปี่ และถ่ายทา
เพลงปี่เป็นสื่อวิดี โอ นามาจัดเก็บในรูปแบบของ
หนังสือโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัย
กลาง พ.ศ.2497 – 2516 และสื่อ DVD เรื่อง เสือ
ศีล 5 และสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ เรื่อง โครงการ
หนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง พ.ศ.2497 –
2516, คู่มือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน
ดนตรีหนังต ะลุงแบบดั้งเดิม ทั้งนี้สานักฯ ได้รับ
ความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ตลอดมา
จากการดาเนินงานด้านการรวบรวมและ
การจัดเก็บองค์ความรู้ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ
จากครูควน ทวนยก เป็นอย่างดีมากและกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ส นับสนุนศิลปินแห่งชาติของ
สานักฯ มาโดยตลอด และได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากผู้สนใจ หนังสือและ DVD โครงการหนัง
ตะลุงพื้นบ้านภาคใต้ในสมัยกลาง พ .ศ.2497 –
2516 ดังกล่าว และสามารถนาไปเผยแพร่กันต่อๆ
ไปได้
สานักฯ ทบทวนแผนการจัดการความรู้
ของสานักฯ ในปีการศึกษาต่อไ
ป เรื่อง การ
รวบรวมความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาในด้านอื่นๆ ต่อไปในรูปแบบหนังสือและสื่อ
อื่นๆ ที่ทันสมัยให้แก่บุคคลที่สนใจสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและยั่งยืน
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
1.3-5-1 หนังสือโครงการหนังตะลุงพื้นบ้านภาคใต้
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ในสมัยกลาง พ.ศ.2497 – 2516 และสื่อ
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ
DVD เรื่องเสือศีล 5
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จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 1.3-5-2 คู่มือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน
ดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม
การปฏิบัติงานจริง
1.3-5-3 ภาพถ่ายการสอนการเปุาปี่แก่ เยาวชน
สานัก ฯ วางแผนในการนาความรู้ที่ได้
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจ
จากการจัดการความรู้เรื่อง การเผยแพร่องค์
ความรู้ภูมิปัญญา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา
นั้น ซึ่งเป็นรูปแบบหนังสือ DVD สื่อออนไลน์ และ
ผู้มีประสบการณ์โดยตรงในด้านทักษะเพลงปี่ อัน
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง คือ การนาไปใช้ในเชิงวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ตลอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์ความรู้ดังกล่าวได้จัดเก็ บในรูปแบบที่
หลากหลายสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อ
ออนไลน์ และที่สาคัญที่สุด คือ สื่อบุคคล คือ ครู
ควน ทวนยก ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรง ซึ่ง
สานักฯ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความ
ภาคภูมิใจ ทาให้การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทางด้านปี่ และดนตรีพื้นบ้านภ าคใต้ เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีจากผลสะท้อนกลับจากผู้สนใจในเพลง
ปี่ที่มีมากขึ้น
สานักฯ ทบทวนเรื่องการวางแผนการจัดการ
องค์ความรู้ในปีการศึกษาถัดไป ที่จะยังคงมี
โครงการในแผนงานการจัดการองค์ความรู้ (KM)
ของสานักฯ เรื่องการเผยแพรี่องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาต่อไป และกาหนด ประเด็นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเพลงปี่เพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์โดยตรง คือ ครูควน ทวนยก ศิลปิน
แห่งชาติ ด้านดนตรีพื้นบ้าน จนเป็นแนวปฏิบัติที่
ดีและปฏิบัติงานจริงในฐานะอาจารย์ วิทยากร
ศิลปินและบุคลากรของสานักฯ และเป็นที่ยอมรับ
ของวงการศึกษาและวงการศิ ลปวัฒนธรรมไทยใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างเห็นเป็น
รูปธรรมมาถึงปัจจุบัน
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การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

การบรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายปี 2559 ผลการดาเนินงาน
ไม่บรรลุ
บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมาย
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ

(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ (ข้อ 1, 2, 3, 4 และ
5)
5)
5 คะแนน

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.3
จุดแข็ง
1. สานักฯ มีบุคลากรด้านภูมิปัญญา สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) ในระดับชาติ และมีบุคลากร
ที่มีความสามารถในด้านดนตรี ที่เป็นศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมหลักขององค์กร
2. สานักฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
3. สานักฯ มีเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรภายในสานัก มีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่นการศึกษาดูงาน เพื่อศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมขององค์กร
2. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้สานักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการมีสถานที่ในการจัดการส่งเสริมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
3. มหาวิทยาลัยควรที่จะสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะสามารถนามาสนับสนุนการ
รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยให้มากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ระบบการบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีร ะบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย
กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟูองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้ม ค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการปูองกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาส
ในการเกิด เพื่อปูองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปูาหมายของสถาบันตาม
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางชนกพร ประทุมทอง
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 08-1966-4790
โทรศัพท์ : 08-7285-8030

เกณฑ์มาตรฐาน :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานัก/สถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และ ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ /บริบทของ
สานัก/สถาบันจากตัวอย่างต่อไปนี้
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
- การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- อื่นๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน

หน้า | 35
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาสานัก
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานัก ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
หมายเหตุ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยในรอบปีการประเมิน
ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียห าย มีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากความ
บกพร่องของสานัก /สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
สานัก /สถาบัน เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่
นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าว
ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สานัก /สถาบัน มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปูองกัน
หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปูองกัน) ของสถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้า

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหาร 1.4-1-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
เสี่ยง
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักร่วมเป็น
1.4-1-2 แผนบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการหรือคณะทางาน
จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีการศึกษา 2558 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระบบ
บริหารความเสี่ยงของสานักศิลปะและวัฒนธรรมได้
คะแนน 3 อยู่ในระดับพอใช้ เนื่องจากทางสานักศิลปะ
และวัฒนธรรมไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจา
สานัก จึงทาให้ไม่ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ต่อคณะกรรมการประจาสานัก
มีการวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมหรือ
คณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสานักร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
สานักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสานักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการและ
คณะทางาน ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในคาสั่ง
แต่งตั้งให้กับคณะทางาน เพื่อดาเนินงานตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
1.4-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง
ในปีการศึกษา 2559 สานักศิลปะและวัฒนธรรม 1.4-2-2 รายงานการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการวางแผนและกาหนดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของสานักฯ
คณะกรรมการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม บางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
นักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อยไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจัดสรร
น้อยในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ และบาง
โครงการไม่สามารถดาเนินการได้
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ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่มีอาคารหอวัฒนธรรม
ทาให้ไม่มีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับข้อมูล
ท้องถิ่นในภาคใต้
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 1.4-3-1 แบบรายงาน SKRU-ERM 2
และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 1.4-3-2 แบบรายงาน SKRU-ERM2-1
ข้อ 2
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการประเมินโอกาสผล
ผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์และโอกาสในการ
เกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงมาหาผลกระทบ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนั้นได้จัดลาดับ
ของความเสี่ยงดังนี้
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงนั้นมีโอกาสสูง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบของเสี่ยงต่อองค์กรมีปานกลาง
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(งบประมาณ)
ระดับความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดน้อยและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมี
ระดับปานกลาง
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(อาคารสถานที)่
ระดับความถี่และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงนั้นมีโอกาสการเกิดปานกลางและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรมี
ระดับปานกลาง
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ 1.4-4-1 แบบรายงาน SKRU-ERM 2
เสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
1.4-4-2 แบบรายงาน SKRU-ERM2-1
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินการจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยงสูง แนวทางปรับปรุงร่วมจัดทา
แผนร่วมกับคณะและกองพัฒนานักศึกษา
-
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- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (งบประมาณ)
ระดับความเสี่ยงปานกลาง แนวทางปรับปรุง
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ หางบสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกและเครือข่ายวัฒนธรรม
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (อาคารสถานที่)
ระดับความเสี่ยงสูง แนวทางปรับปรุง เสนองบ
เพื่อดาเนินการก่อสร้าง และรวบรวมข้อมูลจัด เก็บและ
เผยแพร่ช่องทางอื่นๆ เช่น Website, สื่อมัลติมิเดีย
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตาม 1.4-5-1 แบบรายงาน SKRU-ERM 3
แผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาสานัก
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
การประเมินต่อมหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทาแบบรายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงราย
ไตรมาส
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาสานัก ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง

เป้าหมายปี 2559

ผลการดาเนินงาน

จานวน 6 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
(ข้อ 1,2,3,4,5 และ 6) (ข้อ 1,2,3,4 และ 5 )
5 คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4
จุดที่ควรพัฒนา
- นาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาสานักไปใช้การปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
- ควรมีการกากับติดตามความเสี่ยงให้มีแนวโน้มลดลง
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ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการในปัจจุบันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนา โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capability) เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันก ารเปลี่ยนแปลง สามารถพั ฒนางานในหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายโอภาส อิสโม
นางสาวนันท์นภัส ปานเล็ก

โทรศัพท์ : 08-4747-1526
โทรศัพท์ : 06-4047-6764

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง
จุดอ่อน โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน
และครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญกาลังใจเพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการประเมินผลสาเร็จของแผนบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
5. มีการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 ข้อ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสาย 1.5-1-1 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
หรือวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และ
ครอบคลุมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทา
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แผนพัฒนาบุคลากรของสานัก และจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยมีการวางแผน
ให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา
ตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
1.5-2-1 แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
1.5-2-2 เอกสารการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองของ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการสรรหา
บุคลากร
คัดเลือ กบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและกาหนด
แนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ เป็นไปตาม
กรอบอัตรากาลังที่หน่วยงานวางแผนไว้
มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ ได้เข้า
รับการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
งานในความรับผิดชอบ
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างขวัญ
1.5-3-1 ภาพบรรยากาศห้องสานักงาน
กาลังใจเพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.5-3-2 กลุ่มไลน์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัด
สานักงานเพื่อสร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่า
อยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทางาน การ
จัดสวัสดิการ การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง
เสมอภาคทัดเทียมกันการสร้างบรรยากาศของ
ความสุขในการทางาน มีช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทางระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร ผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือ กลุ่มไลน์ของบุคลากรของสานักฯ เพื่อ
การติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว
4. มีการประเมินผลสาเร็จของแผนบริหารและ
1.5-4-1 ข้อตกลงภาระงานและการประเมินการ
แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผล
ในสถาบันอุดมศึกษา
การปฏิบัติราชการของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง โดยมีการ
จัดทาข้อตกลงภาระงาน และพัฒนาเฉพาะรายบุคคล
และมีการประเมินผ่านผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และนาเข้า
สู่กรรมการกลั่นกรองระดับสานักพิจารณา จะเห็นได้
ว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
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5. มีการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
1.5-5-1 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากรสาย
พัฒนาการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุน 1.5-5-2 เอกสารสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ
ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่ ”
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 5
ลูกไก่ รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดยสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ บุคลา กรได้มีความรู้ความ ความเข้าใจ และ
เรียนรู้ประสบการณ์การวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สานักฯ จึง
มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรม นายปวริศ ประวัติ
และนักวิชาการศึกษา นายมานพ อ่อนแก้ว เข้าร่วม
โครงการ เพื่อนาความรู้มาพัฒนางานด้านวิจั ยของ
สานักฯ ต่อไป
การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
2559
ระบบการพัฒนา
จานวน 5 ข้อ
จานวน 5 ข้อ
บุคลากรสายสนับสนุน
(ข้อ 1 - 5)
(ข้อ 1 - 5)
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2. ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์จากเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นหน่วยงานบริการที่ถือเป็นภ ารกิจที่สาคัญ ดังนั้นเพื่อ
ให้ผลการดาเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงประเมินผล
สะท้อนจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ค่าเฉลี่ย
2. ค่าเฉลี่ย
3. ค่าเฉลี่ย
4. ค่าเฉลี่ย
5. ค่าเฉลี่ย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
0.00-1.50

นางสาวชนางลักษณ์ ขุนทอง
นางพวงเพ็ญ สุวรรณ์
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50
1.51-2.50
0.00-1.50

โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :

08-1438-0073
08-7285-8030

การแปลความหมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
การแปลความหมายถึง พึงพอใจมาก
การแปลความหมายถึง พึงพอใจปานกลาง
การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อย
การแปลความหมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนน 2
1.51-2.50

คะแนน 3
2.51-3.50

คะแนน 4
3.51-4.50

คะแนน 5
4.51-5.00

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการด้าน
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและ
ผู้รับบริการ ประจาปีการศึกษา 2559 จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคานึงถึงความพึงพอใจ
ผูร้ ับบริการจากสานักฯ ร้อยละ 80 มีค่าเฉลี่ย
ของผู้รับบริการ มีการทาแบบประเมินความต้องการ คะแนน 4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ของผู้รับบริการพิจารณาจาก 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอน
การให้บริการ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวก
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการ
ให้บริการ
5. ความพึงพอใจด้านผลการให้บริการโดยรวม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

เป้าหมายปี
2559
ค่าร้อยละ
80

ผลการดาเนินงาน
ค่าร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ค่าร้อยละ
80 คิดเป็น 4.00 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.6
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการกับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์พิธีกรรมที่ให้บริการหน่วยงานภายในมหาวิ ทยาลัยอย่างเพียงพอกับการใช้งาน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่
กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย
สถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
ดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้ นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การวัดผลสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ
ประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษ า
ภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้ตัดเก็บข้อมูล :

นางชนกพร ประทุมทอง
นางทนตวรรณ ปานมา

โทรศัพท์ : 08-1969-4790
โทรศัพท์ : 08-4998-6717

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสานัก/สถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารสูงสุดของสานัก/สถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและบริบท ) ของสานัก /สถาบัน 4. มี
การดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะกรรมการประจาสานัก /สถาบัน /มหาวิทยาลัย ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การนาผลการ ประเมินคุณภาพไปทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานัก/สถาบัน ในปีถัดไป
4. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสานัก/สถาบัน ทุกตัวบ่งชี้
5. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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6. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและบริบทของ
สานัก/สถาบัน
7. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสานัก /สถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน
8. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภ าพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและ
เผยแพร่ ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1-2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7-8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
สานัก/สถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมขอ งมหาวิทยาลัย รับนโยบายการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ดาเนินการโดยจัดกิจกรรม /โครงการ ซึ่งสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับ
คณะต่างๆ มีรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกคณะ ร่วม
เป็นคณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใต้การกากับของรองอธิการบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา มีการร่วมประชุมในการจัดทาระบบ
และกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการดาเนิ นงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ขั้นตอนการดาเนินงานการทานุบารุงศิลปะ

หลักฐาน
1.7-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสานัก/สถาบันประจาปี
การศึกษา 2559
1.7-1-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพของสานัก/สถาบัน
1.7-1-3 นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานัก/สถาบัน
1.7-1-4 แผนการประกันคุณภาพของสานัก/
สถาบัน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

และวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสานัก/สถาบัน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการวางแผน
(P)
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกัน
จัดทา
- แผนการปฏิบัติราชการ แผนการประกันคุณภาพ
- แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการดาเนินการ
- กาหนดผู้รับผิดชอบตามรายงานมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
โดยจัดทาตารางการบริหารตามรายงานมาตรฐาน /ตัว
บ่งชี้
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน
- กาหนดแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพ
โดยใช้หลักการพัฒนาและดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ระบบ คือ
1) ระบบการพัฒนาคุณภาพกลไกของระบบ คือมี
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักฯ เพื่อร่วมทบทวน
วิเคราะห์และปรับปรุง พัฒนาระบบคุณภาพ
2) ระบบการติดตามคุณภาพ กลไกของระบบ คือ
สานักศิลปะและวัฒนธรรมมาจัดทารายงานประเมิน
ตนเอง มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
3) ระบบประกันคุณภาพ กลไกของระบบ คือ มี
คณะกรรมการตรวจติดตาม และประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

1.7-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสานัก/สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2559
1.7-2-2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพของสานัก/สถาบัน
1.7-2-3 หน้าเว็บไซต์
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3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ (พันธกิจและ
บริบท) ของสานัก/สถาบัน
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประชุมร่วมกันกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามบริบท
ของสานักฯ 2 ตัวบ่งชี้ คือ การตัวบงชี้ 3.1 การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ แลตัวบ่งชี้
3.2
ระดับความสาเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา และตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 1
ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 4.1 จานวนโครงการ /กิจกรรมการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.7-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับสานัก สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัย ของสานักพัฒนาคุณภาพ
และระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา

4. มีการดาเนินงานด้า นการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม
การดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
2) การจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาสานัก /สถาบัน /มหาวิทยาลัย ตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน 3) การ
นาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสานัก/สถาบัน ในปีถัดไป
การตรวจสอบ /ประเมินผลการดาเนินการ
(C)
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการ
ตรวจสอบ /ประเมินผลการดาเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
- มีคณะกรรมการตรว จติดตามประเมินผลกา ร
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดย
ใช้วิธีสัมภาษณ์ สังเกต ศึกษาเอกสาร
- เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางในการพัฒนาต่อไป

1.7-4-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสานัก/สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2559
1.7-4-2 รายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสานัก/สถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2559
1.7-4-3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสานัก/สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2559
1.7-4-4 รายงานสรุปผลการประเมินของ
สานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา
2559
1.7-4-5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สานัก/สถาบัน
1.7-4-6 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานัก/สถาบัน

5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุท ธ์ของสานัก /

1.7-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินของ
สานัก/สถาบัน ประจาปีการศึกษา
2559
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สถาบัน ทุกตัวบ่งชี้
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรมมี
การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการ ดังนี้
- สรุปข้อมูลผลการดาเนินการคุณภาพภายใน ให้นา
ข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุง
- ประชุมบุคลากรผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบตลอดจน
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพือ่ ร่วมกันพิจารณานาผลข้อมูล การประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

1.7-5-2 รายงานประจาปีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสานัก/สถาบัน
ประจาปีการศึกษา 2559
1.7-5-3 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานัก/สถาบัน

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีเว็บไซต์ที่มี
การเผยแพร่ข้อมูลการดาเนินงานของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนงานประกันคุณภาพการ ศึกษาของสานัก
ฯ และมีการลิงค์ข้อมูลการประกันคุณภาพกับเว็บไซต์ของ
สกอ., สมศ.

1.7-6-1 ระบบสารสนเทศของสานัก/สถาบัน
1.7-6-2 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามพันธกิจและบริบทของสานัก/สถาบัน
สานักศิลปะและวัฒ นธรรม มีการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ตลอดจน
นักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามารับบริการจากสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เช่นการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สานักฯ มีการนักศึกษาทูตวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษา
เข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อสานักฯ

1.7-7-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสานัก/สถาบัน ประจาปี
การศึกษา 2559
1.7-7-2 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ด้าน
การประกันคุณภาพ
1.7-6-3 โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการตามตัวบ่งชี้

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสานัก/สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการมอบหมายให้
รองผู้อานวยการกากับดูแลติดตามการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ตลอดจน
เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดาเนินงานร่วม กับสานัก

1.7-8-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา
1.7-8-2 โครงการ/กิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ
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พัฒนาคุณภาพและบริหาร มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ EdxPEx Critteria) : ระดับข้อกาหนด
โดยรวม (Overall) รุ่นที่ 1 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างๆ
เข้าร่วม
9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดาเนินโครงการทูต วัฒนธรรม ซึง่ เริ่มมีมาตั้งแต่ปี
2554 และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา
2558 โครงการทูตวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ระดับหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย ใน
ปีนี้ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการการ
จัดการความรู้ (KM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
จึงเชิญผู้อานวยการเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
กระบวนการการจัดโครงการทูตวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
2559
ระบบและกลไก
จานวน 9 ข้อ
จานวน 9 ข้อ
การประกันคุณภาพ
(ข้อ 1 - 9)
(ข้อ 1 - 9)
การศึกษาภายใน
5 คะแนน

1.7-9-1 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรจากศูนย์
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มอ.
หาดใหญ่
1.7-9-2 เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องทูต
วัฒนธรรม

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.7
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษากับเครือข่าย
ภายนอก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างมหาวิทยาลัย
2. บุคลาการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
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3. มหาวิทยาลัยควรสร้างความตระหนักในการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับ
บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน จนถึงระดับนักศึกษา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรมีการกาหนดนโยบาย/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาก่อน เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินที่มีความสอดคล้องกับ ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ
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2. ตัวบ่งชี้เฉพาะสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้ าง และการบริหารจัดการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวกฤติยา ชูสงค์
นางทนตวรรณ ปานมา

โทรศัพท์ : 08-2268-6295
โทรศัพท์ : 08-4998-6717

เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ

หลักฐาน
2.1-1-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกรรมการ
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
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วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย รับนโยบายการทานุบารุง 2.1-1-2 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรมมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา2559
ประจาปี ดาเนินการโดยจัดกิจกรรม/โครงการ ซึ่งสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับ
คณะต่างๆ มีรองคณบดีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกคณะร่วมเป็น
คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภายใต้การกากับของรองอธิการบดีฝุาย
พัฒนานักศึกษา มีการร่วมประชุมในการจัดทาระบบ
และกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ขั้นตอนการดาเนินงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อให้การดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
2.1-2-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
งบประมาณ พ.ศ. 2560
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ 2.1-2-2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สานักศิลปะ
ตามแผน
และวัฒนธรรม พ.ศ.2560
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการกาหนดนโยบายด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยนาไปสู่การ
แปลงไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปี ในการดาเนินงาน
ด้านการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
กาหนดเปูาประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานพื้นฐานการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการ
เจริญเติบโตจากภายใน เป็นเงิน 3,651,400 บาท และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
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จานวน 252,050 บาท ดาเนินโครงการ 4 โครงการ
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารสานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตดิ ตาม
การดาเนินจัดกิจกรรมโครงการตามแผนทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดาเนิน
โครงการนาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรม/โครงการ โดยมีการจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักฯ และ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
2.1-4-1 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการทานุ
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดยุทธศาสตร์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มี
เปูาประสงค์และตัวชี้วัดของแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีแผนดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งสิ้นจานวน 24 โครงการ โดย
1) มีจานวนโครงการที่ดาเนินตามแผนและ
วัตถุประสงค์โครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ
2) มีโครงการที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการ4
โครงการ จะดาเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาส4
ภายในเดือน กันยายน 2560
สานักฯ มีการกาหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์รวม
8 ตัวชี้วัด มีการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการครบถ้วนทั้ง 8 ตัวชี้วัด
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุ 2.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บริหารสานักฯ
คณะกรรมการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการประชุมหารือผลการดาเนินการจัดกิจกรรม/
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โครงการ และนาผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการมา
พิจารณา โดยนาข้อเสนอแนะจากผูเข้้ าร่วมโครงการและ
ปัญหาในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ มาเป็นแนวทางมา
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน จะมีการเชิญประชุมโดย
ประสานความร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา, องค์การ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ มีการประชุมวาง
แผนการในการควบคุมดูแลให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม,
โครงการตักบาตรทุกวันพฤหัสบดีมีประชุมแบ่งให้ทุกคณะได้
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ 2.1-6-1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
2.1-6-2 เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินกิจกรรม/ 2.1-6-3 Facebook สานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงาน
โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานและกิจกรรม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแจ้งข่าวสารความ
ร่วมมือไปยังงานประชาสัมพันธ์กลางของมหาวิทยาลัย ทา
หน้าที่เผยแพร่ให้มีความหลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์
สานักฯ และ Facebook สานักศิลปะและวัฒนธรรม สาร
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์กิจกรรมโครงการของ
มหาวิทยาลัยฯ และหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่น
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง 2.1-7-1 หนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่มอบรางวัล
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
2.1-7.2 ภาพหลักฐานการรับรางวัล
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม มีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์เรื่อง
จัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแสดงในงานต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ ตลอดจนได้รับการยอมรับในตัวบุคลากรซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ได้แก่ นายควน ทวนยก ผู้เชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็น
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2553
ในปีการศึกษา 2559 นี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดทางศิลปะ
และวัฒนธรรมดังนี้
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1) เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทดนตรีโนรา 1
คณะ คือ คณะลีลาศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
พร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเงินรางวัล
2) เข้าร่วมประกวดหนังตะลุงรณรงค์ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ฯ คือ หนังชายปูอ ประทุมศิลป์ (นายกิตติกรณ์
บัวเพชร) ณ วัดสว่างอารมณ์ อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
3) เสนอชื่อนักศึกษาทูตวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลเชิดชู
เกียรติและรางวัลความประพฤติดี ประจาปี 2559 ของพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคัดเลือก
จากนักศึกษาทั่วประเทศ ได้รับรางวัล 2 คน คือ นาย
บรรพต มณีโรจน์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ และนายฐิติ
วงศ์ แทบทับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ปี 2559
ระบบและกลไกการทานุ จานวน 7 ข้อ
บารุงศิลปะและ
(ข้อ 1-7)
วัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
จานวน 7 ข้อ
(ข้อ 1-7)
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้เฉพาะสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานภายนอกในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่ง
เข้ารับรางวัล
แนวทางเสริมจุดแข็ง
2. ควรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถให้เข้ารับรางวัลระดับ
3. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะบุคคลในด้านศิลปะและวัฒนธรร ซึ่งหากสานักฯ มี
ฐานข้อมูลประวัติไว้ จะทาให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อรับรางวัลในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินภารกิจหลักทางด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
การอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์และเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้น
ของสถาบัน โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกันดาเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี
และกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวกฤติยา ชูสงค์
นายปวริศ ประวัติ

โทรศัพท์ : 08-2268-6295
โทรศัพท์ : 08-4966-8731

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
3. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับจังหวัด
4. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับประเทศ
5. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
6. มีการรายงานผลดาเนินกิจกรรมสู่สาธารณชน
7. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุการดาเนินกิจกรรมต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีแผนการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 2.2-1-1 แผนปฏิบัติงานประจาปี
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กาหนด
แผนการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
เครือข่าย หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มีการประชุมวางแผนงานการจัดกิจกรรม

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หน้า | 58

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ร่วมกันทางด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
การแสดง กิจกรรมทางด้านศาสนาและประเพณี
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปกรรม เป็นต้น
2. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายใน
2.2-2-1 โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนิน
- ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี
กิจ กรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
- ทอดกฐินสามัคคี
ประเพณีและศาสนาร่วมกับหน่วยงานภายใน
- ลอยประทีปถวายอาลัย
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะต่างๆ และ
สานักงานสนับสนุน โดยสโมสรนักศึกษา สานักงาน
คณะ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเป็นเ จ้าภาพหลัก , กิจกรรมทอดกฐิน
สามัคคี โดยความร่วมมือ กับกองพัฒนานักศึกษา
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาร่วมเรี่ยไรสมทบจัด
กิจกรรมทอดกฐินประจาปีในนามมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินให้กับวัดในเขตพื้นที่
จังหวัดสงขลาที่ได้รับการคัดเลือก , กิจกรรมงาน
ประเพณี ลอยกระทงร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัด
กิจกรรมลอยประทีปซึ่งปีนี้เป็นปีที่เป็นการถวายอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในทั้งมหาวิทยาลัยและร่วมกับประชาชน
โดยทั่วไปโดยรอบมหาวิทยาลัย
3. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก 2.2-3-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยระดับจังหวัด
2.2-3-2 หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการสร้าง
ความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยระดับ
จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเห็น
ได้ชัด ได้แก่
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการ
ความร่วมทางด้านการสนับสนุนการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสานักฯ ได้รับการขอความ
อนุเคราะห์การแสดงในงานต่างๆ ระดับจังหวัดเป็น
ประจาทุกปี อีกทั้ง การให้การสนับสนุนบุคลากรร่วม
เป็นวิทยากร กรรมการตัดสินการประกวดต่างๆ
4. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก 2.2-4-1 โครงการเข้า งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยระดับประเทศ
ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมเป็น
สงคราม
สมาชิกงานศิลปวัฒน ธรรมอุดมศึกษา ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นเจ้าภาพในการ
สนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาส่งการแสดง
เข้าร่วมในนามมหาวิทยาลัย ซึ่งสานักฯ ได้ดาเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามเป็นเจ้าภาพหลัก สานักฯ ได้นาคณะนักแสดง
และนักดนตรีเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า50 คน
5. มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก 2.2-5-1 หนังสือเชิญเข้างานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ 2.2-5-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
เพื่อสนอง
พระราชดาริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของ 9 สถาบัน ในการจัดการแสดงเข้าร่วมในงานอบรม
เชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชน เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
การแสดงในกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย
อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย บรูไน ฮ่องกงและ
ไทย โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นาฏศิลป์
อาเซียนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งได้รับ
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เชิญเข้าร่วมงาน เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม
นานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ซึ่งได้
นาศิลปการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นใต้ คือ โนรา
เข้าร่วมแสดง
6. มีการรายงานผลดาเนินกิจกรรมสู่สาธารณชน
2.2-6-1 เว็บไซต์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร่ 2.2-6-2 เฟสบุ๊ค สานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กิจกรรมโครงการของสานักศิลปะและวัฒนธรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เ ฟสบุ๊ค ตลอดจนมีการ 2.2-6-3 เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน ปี
การศึกษา 2559
จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการดาเนินงานประจาอย่าง
ต่อเนื่อง
7. มีการนาผลการประเมินมาปรับ ปรุ งการดาเนิน 2.2-7-1 ผลการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษาทั้ง 7
คณะ
กิจกรรมต่อไป
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการนาผลการ
ประเมินโครงการ เช่น โครงการตักบาตรทุกวัน
พฤหัสบดี ซึ่งเดิมเป็นการเชิญชวนโดยทั่วไป ไม่ได้มี
การกาหนดเจ้าภาพหลัก บางคณะให้ความร่วมมือน้อย
อีกทั้งช่วงเช้านักศึกษาต้องเข้าเรียนในช่วงเวลา 08.00
น. จึงทาให้มาร่วมกิจกรรมแล้วไม่สามารถรับประทาน
อาหารเช้าได้ทันเวลา สานักฯ จึงจัดอาหารเช้าเลี้ยงผู้
มาร่วมกิจกรรมตักบาตร และขอความร่วมมือสโมสร
นักศึกษาจัดนักศึกษาของแต่ละ คณะหมุนเวียนกัน
มาร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ปี 2559
การสร้างความร่วมมือกับ จานวน 7 ข้อ
เครือข่ายด้านศิลปะและ
(ข้อ1 - 7)
วัฒนธรรม
5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
จานวน 7 ข้อ
(ข้อ1 - 7)
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้เฉพาะสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง
2. สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา “ทูตวัฒนธรรม” ร่วมดาเนินกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง
3. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา
4. ผู้บริหารและบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายหน่วยงาน ทาให้สะดวกในการประสานงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สานักฯ ควรมีการเสริมกาลังใจในการทาความดีของนักศึกษา
2. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายด้านการดาเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการวางแผน
ร่วมกันกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินงาน
2. ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ควรมีการดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่ อทราบขอบเขตการทางาน และ สามารถดาเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและของหน่วยงานอย่างชัดเจน
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3. ตัวบ่งชี้พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สานัก ศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจในการสืบสาน อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มีการดาเนินกิจกรรมด้านทา นุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวกฤติยา ชูสงค์
นายปวริศ ประวัติ

โทรศัพท์ : 08-2268-6295
โทรศัพท์ : 08-4966-8731

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
3. มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้
4. มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
5. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
6. มีการนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
7. มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. มีแผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคใต้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ เรื่องการส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีเปูาประสงค์ด้านการสืบสาน
สร้างสรรค์ อนุรักษ์และรวบรวมองค์ความรู้ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

หลักฐาน
3.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
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2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมอบหมายงานให้รองผู้อานวยการ ดาเนิน
กิจกรรมโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคใต้

3.1-2-1 แบบเสนอโครงการ

3. มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินโครงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกราโนราและดนตรีสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา
แก้ว), โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้าน
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้กับเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิต
ท้องถิ่นภาคใต้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน, อบรมเชิงปฏิบัติการ
การประดิษฐ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว คือ การนาลูกปัดที่ร้อยชุดโนรามา
ประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกพวงกุญแจลูกปัดโนรา, จัดทา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานัก
และกาลังจะดาเนินการสัมมนาจัดทามาตรฐานเพลงปี่และ
เทคนิคการเปุาปี่สาเนียงสงขลา เพื่อรวบรวมเครือข่ายศิลปิน
และรวบรวมข้อมูลเพลงปี่สาเนียงสงขลาไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร

3.1-3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกรา
โนราและดนตรีสู่ความเป็นเลิศ
3.1-3-2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบ้านวัฒนธรรม
3.1-3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประดิษฐ์ของที่ระลึกอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้
ครอบครัว
3.1-3-4 โครงการจัดทาฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3.1-3-5 โครงการสัมมนาจัดทามาตรฐาน
เพลงปี่และเทคนิคการเปุาปี่สาเนียง
สงขลา

4. มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินกิจกรรม
โครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ มีการ
ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้และรายงานผลการดาเนิน
โครงการและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาที่กาหนด

3.1-4-1 รายงานผลการการดาเนินโครงการ
3.1-4-2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

5. มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์
ของแผนงาน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประเมินผล

3.1-5-1 เอกสารสรุปผลการดาเนินโครงการ
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ความสาเร็จโครงการจากวัตถุประสงค์และค่าเปูาหมายของ
โครงการแต่ละโครงก าร และมีการรายงานผลการต่อ
มหาวิทยาลัย
6. มีการนาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
3.1-6-1 แบบสรุปผลการประเมินและ
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการนาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนา
7. มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการเผยแพร่การ
ดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดทาเป็นรายงาน
ผลการดาเนินงาน และมีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น
เว็บไซต์สานักฯ เฟสบุ๊ค

3.1-7-1 เว็บไซต์สานักฯ
3.1-7-2 เฟสบุค๊ สานักฯ

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
2559
การทานุบารุงศิลปะ จานวน 7 ข้อ
จานวน 7 ข้อ
และวัฒนธรรมภาคใต้ (ข้อ 1 – 7)
(ข้อ 1 – 7)
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมการภาคใต้ด้านแสดงโนราเป็น
ที่ยอมรับและได้รับรางวัลระดับชาติ
2. โนรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเอกลักษณ์เฉพาะสายท่านขุนอุปถัมภ์นรากร
3. มีศิลปินแห่งชาติเป็นบุคลากร และนักวิชาการวัฒนธรรม ที่มีความเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้านปี่ใต้
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโนราของคณะศิลปกรรมศาสตร์
2. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ในเชิงวิชาการ
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ระดับความสาเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมได้รับการเอา
ใจใส่ดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้การอบรมสร้างจิตสานึกแก่เยาวชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางชนกพร ประทุมทอง
นายมานพ อ่อนแก้ว

โทรศัพท์ : 08-1969-4790
โทรศัพท์ : 08-1099-4997

เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. มีการดาเนินงานตามแผนงานและจัดกิจกรรมการตามแผนที่กาหนด
4. มีการประเมินผลการดาเนินงาน/กิจกรรม
5. มีการรายงานผลการดาเนินงาน
6. มีการนาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์และพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
7. มีการนาผลการดาเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. มีแผนการดาเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.2-1-1 ข้อตกลงการให้เงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าที่
ท้องถิ่น
เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3.2-1-2 กรอบการจัดทางบประมาณ ประจาปี
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา โดยทางานภายใต้การกากับดูแล
2559
ของสานักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 3.2-1-3 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคาขอรับเงิน
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สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 25 (4) แห่ง
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุน จานวน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
4 แผนงาน ได้แก่
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
แผนงานที่ 1 การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์
3.2-1-4 แผนการดาเนินงานหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม
แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
โดยได้เสนอโครงการตามแผนงานที่กาหนด
เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากสานักจัดการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีการคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด มี
การดาเนินงานตามแผนงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
แผนงานที่ 1 โครงการบริหารหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา
แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคลากรในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม “อบรม

3.2-2-1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและ
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมประจาจังหวัด
สงขลา
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

เยาวชนยุวมัคคุเทศก์ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มที่ 18 รุ่นที่ 3”
กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นาชุมชน และ
เยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย
เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
สงขลาเมืองเก่า จากหัวเขาแดงถึงท่าแหลมสน”
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและการสื่อสารทางระบบ Social Media ของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 2 การสารวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ของระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และศิลปกรรม Cultural Environment
Conservation System (CECS)
กิจกรรมที่ 3 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตาม
ระบบเผยแพร่แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมของ
ภาคใต้ ภายใต้เว็บไซต์ของ สผ.
3. มีการประเมินผลการดาเนินงาน/กิจกรรม
3.2-3-1 สรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานที่
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้อมธรรมชาติและ
ได้รับการจัดสรร
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มีการดาเนินกิจกรรม
การโครงการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
ตลอดจนมีการประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดของ
โครงการ
4. มีการรายงานผลการประเมินงาน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มีการจัดทารายงาน
ผลการดาเนินงานประจาปีต่อสานักจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม สานักงานนโยบายและแผน

3.2-4-1 รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และมีการนาเสนอผลการดาเนินงานใน
การประชุมประจาปี ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
5. มีการนาผลการดาเนินงานมาวิเคราะห์และพัฒนา 3.2-5-1 เอกสารการถอดบทเรียนงานอนุรักษ์
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โดยในการประชุมประจาปีภาคีอนุรักษ์
กรณีศึกษา โครงการสัมมนาเชิง
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
ปฏิบัตกิ ารสร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์
ประจาปี พ.ศ.2560 ในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเมือง
2560 ณ โรงแรมลาปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลาปาง มี
เก่า “จากหัวเขาแดงถึงแหลมสน”
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น “การถอด
บทเรียนการดาเนินงาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม” ในแผนงานที่ 3 การอบรม
สัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม กิจกรรม : สร้างเครือข่าย
บุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจังหวัดสงขลา ได้นาเสนอโครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนภาคีคนรัก
สงขลาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม “เมืองเก่าหัวเขาแดงสู่ฝั่งแหลมสน” และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ แนวทางการทางาน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน
หน่วยอนุรักษ์ฯ ทั่วประเทศ เพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงการทางานในโครงการ หรือกิจกรรม ของ
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
จังหวัดสงขลาต่อไป
ในที่ประชุมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วม
การประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็นในการทางาน ซึ่งเป็น
ประเด็นในเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่มกลุ่มเปูาหมาย
(ผู้เข้ารับการอบรม) ในการกาหนดโครงการ โดยได้
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

แนะนาให้ทาการ FOCUS GROUP กับกลุ่มเปูาหมาย
ก่อนการดาเนินโครงการ เพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย หรือ
ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
กาหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ตรงจุด
และเกิดสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด โดยในปีงบประมาณ
2560 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจังหวัดสงขลา จะทาการ FOCUS GROUP
กับกลุ่มเปูาหมายในโครงการ ก่อนที่จะทาการกาหนด
รูปแบบ หัวข้อ หลักสูตรในการอบรมต่อไป
6. มีการนาผลการดาเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน 3.2-6-1 รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้อมธรรมชาติและ
งบประมาณ พ.ศ.2559 หน่วยอนุรักษ์
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา มีการรายงานผลการ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ดาเนินงานต่อสานักนโยบายและแผนทรัพยากร
ท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม และรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ประจาปี
และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ
7. มีการนาผลการดาเนินงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
2559
ระดับความสาเร็จใน
จานวน 6 ข้อ
จานวน 6 ข้อ
การบริหารงาน
(ข้อ 1- 6)
(ข้อ 1- 6)
เครือข่ายอนุรักษ์
4 คะแนน
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดสงขลา

-

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้พัฒนาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดสงขลา ได้รับเลือกเป็นตัวแทนภาคีกลุ่ม
18 ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา
2. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดสงขลามี สถานศึกษาในพื้นที่หลายแห่ง ทา
ให้เหมาะสมกับการสร้างจิตสานึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้กับเยาวชน
3. มีเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ ที่เฝูาระวังหลายหน่วยงาน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรมีการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสถานศึกษาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ในการร่วมมือทา
กิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

จานวนโครงการกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต (O)
คาอธิบายตัวบ่งชี้ การดาเนินภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ เป็นการดาเนินงานเพื่อบรรลุ
เปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานกาหนด และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหา วิทยาลัย ทั้งนี้ผลสะท้อนจากการดาเนินงานส่งผลต่อกา ร
ขับเคลื่อนในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวกฤติยา ชูสงค์
นางทนตวรรณ ปานมา

โทรศัพท์ : 08-2268-6295
โทรศัพท์ : 08-4998-6717

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้ อยละของผลงานตามเปูาประสงค์ เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 กาหนดให้คะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 50 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานตามเปูาประสงค์
จานวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ที่บรรลุเปูาหมาย
จานวนตัวชี้วัดเปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดของหน่วยงาน

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ค่าร้อยละจากผลการดาเนินงานของหน่วยงาน
100

X8

X 100
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนิน
ภารกิจด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการ
กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การส่งเสริม ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดตัวชี้วัดตาม
เปูาประสงค์ตามยุทธศาสตร์ จานวน 8 ตัวชี้วัด มี
การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามเปูาประสงค์
จานวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์สานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปี

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
จานวนโครงการ
กิจกรรมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่
มีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

เป้าหมายปี
2559
ค่าร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน
ค่าร้อยละของจานวนโครงการ
กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
คิดเป็น 5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย
เป้าหมาย


สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
จุดแข็ง
1. สานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินโครงการตามตัวชี้วัดของแผนอย่างครบถ้วน
2. มีการปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 3
สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 7 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.7, ตัวบ่งชี้เฉพาะ 2 ตัวบ่งชี้
คือ ตัวบ่งชี้ 2.1 – 2.2, ตัวบ่งชี้พัฒนา 2 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.2 และ ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 4.1 รวมทั้งสิ้น 12 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานดังนี้
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (สกอ.)
ลาดับ
ชื่อตัวบ่งชี้
ที่
1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธานและแผนการ
ดาเนินงาน)
1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นา
1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง
1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
2. ตัวบ่งชี้เฉพาะ (ไม่คิดคะแนน)
2.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.2 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม
3. ตัวบ่งชี้พัฒนา (ไม่คิดคะแนน)
3.1 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
3.2 ระดับความสาเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
4. ตัวบ่งชี้พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ไม่คิดคะแนน)
4.1 จานวนกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีส่วน
ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลการประเมิน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการ
ประเมิน

8 ข้อ

5.00

5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 80
9 ข้อ

5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00

7 ข้อ
7 ข้อ

5.00
5.00

7 ข้อ
6 ข้อ

5.00
4.00

ร้อยละ 100

5.00
4.71
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หมายเหตุ
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น 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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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 1.2
ตัวบ่งชี้ 1.3
ตัวบ่งชี้ 1.4
ตัวบ่งชี้ 1.5
ตัวบ่งชี้ 1.6
ตัวบ่งชี้ 1.7

8 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 80
9 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)
ตัวหาร
8 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
ร้อยละ 80
9 ข้อ

ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 1.2
ตัวบ่งชี้ 1.3
ตัวบ่งชี้ 1.4
ตัวบ่งชี้ 1.5
ตัวบ่งชี้ 1.6
ตัวบ่งชี้ 1.7
ผลการประเมิน

5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.83

4.00

5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.71

คะแนนประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

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
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.71

หมายเหตุ
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ภาคผนวก
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1. ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

2. ตัวบ่งชี้
เฉพาะ

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

ชื่อตัวบ่งชี้

สถาบันวิจัยฯ

ประเภท
ตัวบ่งชี้

สานักงานอธิการบดี

นโยบาย/ตัวบ่งชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับสานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1.1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดาเนินการ)
1.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและภาวะผู้นา
1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
1.4 ระบบการบริหารความเสี่ยง
1.5 ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
1.7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

     

2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี














































2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2.3 การพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถาบัน

2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

2.5 การบริการวิชาการแก่สังคม

2.6 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2.7 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม

2.8 ระดับความสาเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
บริการ

2.9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

2.11 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

2.12 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

2.13 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่

3. ตัวบ่งชี้
พัฒนา

บัณฑิตวิทยาลัย

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

ชื่อตัวบ่งชี้

สถาบันวิจัยฯ

ประเภท
ตัวบ่งชี้

สานักงานอธิการบดี
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3.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

3.2 การพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
3.3 ผลการชี้นา ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายในและภายนอก 
สถาบัน
3.4 การพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ ติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด

3.5 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ
3.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย
โครงการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุ ชนฐาน

ราก (สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง)

3.7 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้

3.8 ระดับความสาเร็จในการบริหารงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

3.9 ประสิทธิภาพของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
มหาวิทยาลัย

3.10 การพัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย
หลากหลาย และเพียงพอ

3.11 การบริการวิชาการแก่สังคม

3.12 ระบบสารสนเทศเพื่องานรับเข้านักศึกษาใหม่

3.13 การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการเพือ่ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.14 ระบบและกลไกการประสานงานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

3.15 ร้อยละของผลงานวิทยานิพนธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

4. ตัวบ่งชี้ พัฒนา 4.1 จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับการ
ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง
ตัวชี้วดั เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯที่ได้รับ



การพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 50 คน / ปี
4.2 จานวนเงินงบประมาณวิจัยต่ออาจารย์ประจาทีเ่ พิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นและ
พัฒนาองค์ความรู้สู่สากล
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของ
สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนเงินวิจัยไม่น้อยกว่า 1.4 ล้านบาท
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 1.4 ล้านบาท / ปี
4.ตัวบ่งชี้ พัฒนา 4.3 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากรสาย
ยุทธศาสตร์
สนับสนุนฯ ที่เพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(ต่อ)
: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนฯที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ และเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 10 คน / ปี
4.4 จานวนพื้นที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่
ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน







บัณฑิตวิทยาลัย

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักศิลปะฯ

ชื่อตัวบ่งชี้

สถาบันวิจัยฯ

ประเภท
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4.ตัวบ่งชี้ พัฒนา
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

4.ตัวบ่งชี้ พัฒนา
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนพื้นที่ชุมชนเปูาหมายได้รับการบูรณาการฯ
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 3 ชุมชน / ปี
4.5 จานวนโครงการกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมทะนุบารุงและเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อที่ 1 ประชาคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนโครงการด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 10 โครงการ / ปี
4.6 จานวนโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 องค์กรเข้มแข็ง
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 6 ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนโครงการที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 2 โครงการ / ปี
4.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 1 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับ
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
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4. ตัวบ่งชี้
พัฒนา
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

: ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: ร้อยละ 70 / ปี
4.8 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 1 คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 30 หลักสูตร/ ปี
4.9 จานวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน
เปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
: ข้อ 3 มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปรกติ
ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ฯ
: จานวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปรกติ
เปูาหมายวัดเป็นผลผลิต (O)
: 3 หลักสูตร / ปี
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คณะกรรมการจัดทารายงานประจาปี การประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1. นายโอภาส
2. นางชนกพร
3. นางสาวชนางลักษณ์
4. นางสาวกฤติยา
5. นายควน
6. นายมานพ
7. นายปวริศ
8. นางสาวนันท์นภัส
9. นางทนตวรรณ
10. นางพวงเพ็ญ

อิสโม
ประทุมทอง
ขุนทอง
ชูสงค์
ทวนยก
อ่อนแก้ว
ประวัติ
ปานเล็ก
ปานมา
สุวรรณ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

