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คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

สนับสนุน ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 1 – 15 สิงหาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 ทาน กรรมการ 2 ทาน และเลขานุการ 1 ทาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพฯ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน พ.ศ. 2562 จํานวน 

3 องคประกอบ 6 ตัวบงชี้  โดยศึกษาเอกสาร ตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

ซ่ึงคณะกรรมการไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการใหขอมูลและตอบขอซักถาม เพ่ือเปนขอมูลท่ีแสดงถึง

การดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตามความเปนจริง ทําใหการประเมินคุณภาพฯ เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมิน

คุณภาพฯ ขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ จะเปนขอมูลท่ีมีประโยชน และมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงานและมหาวิทยาลัยตอไป 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประจําปการศึกษา 2562 

 

1. บทสรุปผูบริหาร 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มกอตั้งเปนหนวยงานในสถาบันเม่ือปพุทธศักราช 2518 ทําหนาท่ี

เปนหนวยงานสนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม เนื่องจากรัฐบาลได

ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กําหนดใหวิทยาลัยครูมีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและมีชื่อหนวยงานวา “ศูนยประเคราะหทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครู

จันทรเกษม” 

พุทธศักราช 2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานโดยจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติเปนหนวยงานใหม มีฐานะเทียบเทากรม ชื่อวา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติและยกฐานะศูนยประเคราะหทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษมเปนศูนยวัฒนธรรม 

พุทธศักราช 2527 อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนย

ศิลปวัฒนธรรม 

พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตรา 7 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

พุทธศักราช 2548 (1 มีนาคม 2548) กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบงสวนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหสํานักศิลปวัฒนธรรมเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” 

(หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงกฎหมายวา

ดวยสถาบันราชภัฏโดยประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยท่ีมาตรา 11 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 บัญญัติใหการจัดตั้งการรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาลัย ศูนยสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปน

กฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้) 

โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีพันธกิจหลัก 5 ขอ ไดแก 

1. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาทองถ่ิน และชุมชนเมือง 

2. สงเสริมการเรียนรู  สนับสนุนการเพิ่มคุณคาจากทุนทางวัฒนธรรม 

3. สงเสริม ประกาศเกียรติคุณและเปนแหลงเรียนรู การสรางผลงานและองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. นอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการพัฒนาเยาวชน 

5. สนับสนุนการบริหารหนวยงานและการบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม 
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ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ภารกิจของหนวยงาน โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 

3 องคประกอบ 6 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินตนเองเทากับ 4.80 มีผลการประเมินการดําเนินงานระดับดีมาก 

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประจําป

การศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เทากับ 4.63 มีผลการประเมินการดําเนินงาน

ระดับดีมาก 
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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3. บทนํา 

3.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มกอตั้งเปนหนวยงานในสถาบันเม่ือปพุทธศักราช 2518 ทําหนาท่ี

เปนหนวยงานสนับสนุนดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม เนื่องจากรัฐบาลได

ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กําหนดใหวิทยาลัยครูมีหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ 

การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและมีชื่อหนวยงานวา “ศูนยประเคราะหทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครู

จันทรเกษม” 

พุทธศักราช 2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ไดขยายงานโดยจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติเปนหนวยงานใหม มีฐานะเทียบเทากรม ชื่อวา สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติและยกฐานะศูนยประเคราะหทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษมเปนศูนยวัฒนธรรม 

พุทธศักราช 2527 อธิบดีกรมการฝกหัดครู นายเดโช สวนานนท ไดประกาศจัดตั้งศูนย

ศิลปวัฒนธรรม 

พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตรา 7 ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินมีวัตถุประสงคหลายประการ ประการหนึ่ง คือ “การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 

พุทธศักราช 2548 (1 มีนาคม 2548) กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบงสวนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมใหสํานักศิลปวัฒนธรรมเปน “สํานักศิลปะและวัฒนธรรม” 

(หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากไดมีการปรับปรุงกฎหมายวา

ดวยสถาบันราชภัฏโดยประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แทนพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยท่ีมาตรา 11 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 บัญญัติใหการจัดตั้งการรวมและการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาลัย ศูนยสวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหทําเปน

กฎกระทรวงจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้) 

 

3.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  

ปรัชญา 

“ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยสูสากล” 

 

วิสัยทัศน 

“องคกรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย สูสากล” 
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พันธกิจ 

1. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปญญาทองถ่ิน และชุมชนเมือง 

2. สงเสริมการเรียนรู  สนับสนุนการเพ่ิมคุณคาจากทุนทางวัฒนธรรม 

3. สงเสริม ประกาศเกียรติคุณและเปนแหลงเรียนรู การสรางผลงานและองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4. นอมนําพระราโชบายดานการศึกษาสูการพัฒนาเยาวชน 

5. สนับสนนุการบริหารหนวยงานและการบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชน รวมกันอนุรักษ สืบสานความเปนไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ชุมชนเมือง 

2. เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษาและประชาชน สามารถเพ่ิมมูลคาจากทุนทางวัฒนธรรม 

3. เพ่ือใหเครือขายวัฒนธรรมรวมกันสงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

3.3 โครงสรางองคกร 

 

แผนผังโครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

งานบริหารงานท่ัวไป งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - หนวยสารบรรณ 

- หนวยงานประชุม 

- หนวยเลขานกุารและการเจาหนาที ่

- หนวยสรางเครือขายวัฒนธรรม 

- หนวยนโยบายและแผน 

- หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

- หนวยตรวจสอบภายใน 

- หนวยการจัดการความรู 

- หนวยงบประมาณ 

- หนวยอาคาร วัสดุและครุภัณฑ 

- หนวยรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

- หนวยจัดงานประเพณีและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 

- หนวยจัดงานพิธีทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย 

- หนวยจัดงานอบรมและประกวดแขงขัน 

- หนวยสงเสริม สนับสนุนงานพิธกีารและศาสนพิธ ี

- หนวยเชิดชูเกียรติบุคคลผูสรางผลงานศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

- หนวยเชิดชูเกียรติบุคคลผูสรางคุณประโยชนตอสังคม 

- หนวยเชิดชูเกียรติบุคคลผูสรางคุณประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

- หนวยพัฒนาเว็บไซตและเผยแพรส่ือสารสนเทศ 

- หนวยอนุรักษภูมปิญญาทองถิ่นและชุมชนเมือง 

- หนวยเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมไทย 

- หนวยติดตามและประเมินผลดานทํานบุาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนผังโครงสรางการบริหารงานภายในของสํานักศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
สํานักงานผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานักงาน (บริหาร) (1) 

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝายบริหาร 

รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

งานบริหารงานท่ัวไป (3) 
 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (3) 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ชํานาญการ (1) (หวัหนางาน) 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ (2) 

- นักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการ (1) (หวัหนางาน) 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติการ (2) 
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3.4 ผูบริหารและบุคลากร 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากร 9 คนประกอบดวย 

ผูอํานวยการ 1 คน 

รองผูอํานวยการ 2 คน 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 1 คน 

บุคลากรระดับปฏิบัติการ 5 คน 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

1 นางกุลชไม สืบฟก ผูอํานวยการสํานักศลิปะและวัฒนธรรม ปริญญาโท 

2 ผูชวยศาสตราจารยณัฐพัชร สายเสนา รองผูอํานวยการฝายบริหาร ปริญญาเอก 

3 ผูชวยศาสตราจารยอัครเดช มณีภาค รองผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ ปริญญาเอก 

4 นางสาวสําราญ เจริญสุขเชา รักษาราชการหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ ปริญญาโท 

5 นายศุกรโกสินทร เอ่ียมพลอยศร ี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาโท 

6 นางศิริพร เพียรสุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี

7 นางสาวณัฐนันท ภูวัฒนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตร ี

8 นายเทอดพร แซเบ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตร ี

9 นางสาวพรประพิมพ บัวพิมพ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตร ี

 

3.5 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

ขอมูลดานงบประมาณ 

 งบประมาณแผนดิน 1,560,210 บาท 

  - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 427,510 บาท 

  - ขับเคลื่อนพันธกิจ 1,032,700 บาท 

  - บริหารจัดการ 100,000 บาท 

 งบประมาณรายได 76,500 บาท 

  - บริหารจัดการ 76,500 บาท 

 รวมท้ังสิ้น 1,636,710 บาท 

 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งอยู ท่ีอาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 02-942-5800 ตอ 3129 
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ลักษณะอาคาร 3 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 529 ตารางเมตร (23 ม. X 23 ม.) จัดแบงพ้ืนท่ีดังนี้ 

ชั้นท่ี 1 

 - หองสํานักงานผูอํานวยการ 

 - หองประชุมเล็กแคฝรั่ง 1 สําหรับประชุมความจุ 20 คน 

 - หองประชุมใหญแคฝรั่ง 2 สําหรับอบรมความจุ 90  คน 

 - หองสํานักงานผูอํานวยการ 

 - หองผูบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ชั้นท่ี 2 

 - หองวาทิตทิพยศาลา 

 - หองพิพิธภัณฑ 

 - หองสืบคนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ชั้นท่ี 3 

 - หองอบรมพุทธศาสนา 

 - หองศิลปวฒันธรรมและความเปนไทย 

 - หองเรียน 2731 และ 2732 

 

3.6 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

องคประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 

ขอเสนอแนะในรอบ 

ปการศึกษา 2561 

การปรับปรุงการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  

การบริหารจัดการ 

ของหนวยงาน 

5 คะแนน 1. ควรบริหารจัดการความ

เสี่ยงในแตละปโดยใชปจจัย

เสี่ยงท่ียังไมลดลง 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดทบทวนปจจัย

เสี่ยงตามขอเสนอแนะของกรรมการ โดยพิจารณา

ปจจัยเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปจจุบันจึง

กําหนดความเสี่ยง “ไมสามารถเพ่ิมคุณคาจากทุน

ทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม”

เพ่ือติดตามและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

ซึ่งประเด็นความเสี่ยงลดลงเปนผลจากการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเน่ือง 2 ป ตามท่ีแสดงรายละเอียด

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ขอ 2 

2. ควรมีกระบวนการจัดการ

ความรู (KM) ตามความรู 

ความสามารถ 

ของบุคลากรในหนวยงาน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กําหนดประเด็นการ

จัดการความรู  โดยใหผูบริหารและบุคลากร  ระบุ

ความรูความสามารถท่ีเก่ียวของตามพันธกิจดาน

วัฒนธรรม จึงเลือกประเด็นความรูในการ

ดําเนินงานศาสนพิธีและการนุงโจงกระเบน เพราะ

ใชดําเนินกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก
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องคประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 

ขอเสนอแนะในรอบ 

ปการศึกษา 2561 

การปรับปรุงการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัย ซึ่งข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตอง

ถูกตองตามแบบแผน และสามารถเปนตัวอยางแก

หนวยงานอ่ืนได  

3. ควรจัดทําวีดิทัศน และ

เผยแพรองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมทาง Youtube 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมใหความสําคัญตอการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บ

ขอมูลจากบุคคลผูไดรบัการเชิดชูเกียรติเปนเพชร

สยาม ไดแก 

1. การแทงหยวก ซึ่งเปนงานศิลปะช้ันสูงสําหรับใช

ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ 

2. การปนคนโท สําหรับใสนํ้าอภิเษก ในโอกาสบรม

ราชาภิเษก 

ซึ่งไดจัดทําวีดีทัศนเผยแพรผานเว็บไซตของสํานัก

เน่ืองจากเปนชองทางท่ีมีผูติดตามเปนจํานวนมาก  

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 

ผลลัพธของการบริหาร

จัดการของหนวยงาน 

4 คะแนน 1. ควรสงเสริม “ชมรมจันทร

เกษมรักษไทย” ใหมีกิจกรรม

อยางตอเน่ือง  และควรเพ่ิม

ชองทางประชาสัมพันธ เพ่ือ

เพ่ิมกลุมเปาหมายให

ครอบคลมุผูมสีวนไดสวนเสีย

ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

(ขอเสนอแนะอยูในประเดน็

การบริหารความเสี่ยง ป

การศึกษา 2562 ยายตัวบงช้ี

ไป 1.1 ขอ 3) 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ิมชองทางการ

สื่อสารโดยจัดทํากลุมไลนแอปพลเิคช่ัน 

บุคลากรศาสนพิธีเพ่ือเพ่ิมชองทางในการสื่อสาร 

และสงเสรมิสมาชิกในชมรมฯ รวมปฏิบัติงาน

ดานศาสนพิธีอยาง ไดแก 

งานทําบุญวันสถาปนามหาวิทยาลยั 

และชวยงานวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง พิธี

ถวายผาพระกฐินพระราชทาน , พิธีมุทิตาสักการะ

เจาอาวาส , พิธีเทศนมหาชาติ และ 

พิธีถวายผากฐินสามัคคี วัดกระโดน 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.7 

ระบบและกลไก 

การทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

5 คะแนน 1. ควรสนับสนุนและเพ่ิม

โอกาสใหมีกิจกรรมดานจิต

อาสาและสงเสริมการเรียนรู

ดานวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สงเสรมิการมสีวนรวม

ของบุคลากร นักศึกษาและประชาชน  โดยการ

ประชาสมัพันธไปยังหนวยงานคณะ  ศูนยและ

สํานัก  ในการสงเสริมการมสีวนรวมของบุคลากร 

นักศึกษาไดมโีอกาสแสดงออกดานจิตอาสาในการ

จัดกิจกรรมธรรมะรับอรณุ เชน จดัเตรียมภัตรา

หารเชา  จัดเตรียมและจัดเก็บสถานท่ี  เชิญเครื่อง

ไทยธรรม และเปนลูกศิษยพระสงฆ 
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4. วิธีประเมิน 

4.1 การวางแผนการประเมิน 

กอนการประเมิน 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมินใหเปนไป

ตามแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยใหคํานึงถึงเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ในคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหนวยงานสนับสนุน พ.ศ. 2562 

2. ผูบริหารกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงประกอบดวย 

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรัตน ก่ิงแสง ประธานกรรมการ 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ สวัสดิ์นะที กรรมการ 

3) นางอัจฉรา บางสุวรรณ กรรมการ 

4) นางสาวอัจฉรา หัมพานนท เลขานุการ 

 

ระหวางการประเมิน 

ประธานกรรมการประเมินคุณภาพฯ กลาวชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการทุกทานรวมกันประเมินรายองคประกอบ/ตัวบงชี้ โดยศึกษาจาก

เอกสาร ตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

 

หลังการประเมิน 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลและรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ พรอมท้ังให

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน 

2. เปดโอกาสใหผูเขารับการประเมินคุณภาพฯ ซักถามขอสงสัย 

3. เลขานุการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปการศึกษา 2562 ฉบับสมบูรณ 

 

4.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเช่ือถือของขอมูล 

ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบหลักฐาน/หลักฐานแสดง พรอมสัมภาษณ

ผูเก่ียวของตามองคประกอบ และประมวลผล สรุปรายงานแตละองคประกอบ 
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5. ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยกรรมการ 

 บรรลุ 

 ไมบรรล ุ

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินท่ีตางจาก 

ท่ีระบุใน SAR) 

องคประกอบที่ 1  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน   

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของหนวยงาน 4.50 คะแนน 4.77 คะแนน 4.77 คะแนน 4.77 คะแนน   

ตัวบงชีท้ี่ 1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการหนวยงาน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน   

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.59 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 7 ขอ 8 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน   

ตัวบงชี้ที่ 2.9 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน   

เฉลี่ยองคประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหนวยงาน 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการสนับสนนุวิชาการ 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน   

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 – องคประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 4.80 
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6. ตารางการว ิเคราะหค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตัวบงชี ้
I P O คะแนนเฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 3 - 5.00 4.39 4.59 การดําเนินงานระดับดีมาก 

2 2 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 6 - 5.00 4.59 4.80 การดําเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน - ดีมาก ดีมาก   
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7. รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 3 
 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

 จุดเดน 

1. มีการทบทวนแผนกลยุทธเปนประจําทุกป โดยพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของ ผลการดําเนินงาน 

และผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรเขารับการพัฒนาตามความตองการและสอดคลองกับ

ภาระหนาท่ีของแตละคนอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

ท่ีไมสามารถควบคุมได และสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 

2. แผนปฏิบัติราชการประจําป ควรไดรับความเห็นชอบกอนปงบประมาณ เพ่ือใหสามารถดําเนิน

กิจกกรรมตางๆ ในรอบปนั้นๆ และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 

3. การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ควรระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม คาเปาหมาย 

และผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลอยางเปน

รูปธรรม 
 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 

 จุดเดน 

1. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสราง

ความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลเพชรสยาม รางวัลบุคคลดีเดน ดานศิลปวัฒนธรรม

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ซ่ึงเปนรางวัลท่ีไดรับการรับรองสูงสุดระดับชาติ ข้ึนไป 

จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

3. มีคูมือการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรสยามและบุคคลดีเดน 

4. มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีถูกตอง และมีเทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายชองทาง 

ท่ีอํานวยความสะดวกในการคนควาและการเผยแพรขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหนวยงาน 

 จุดเดน 

 มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในการใหบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน 
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8. ภาพประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 

2562 วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมแคฝรั่ง อาคารสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 
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