
ตัวบงชี้ที่ 4   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

คําอธบิายตัวบงชี ้

 สถาบันอุดมศึกษาตองมนีโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ

สถาบันอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 

เกณฑการประเมนิ 

 1. กําหนดผูรับผดิชอบในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. กํากับตดิตามใหมกีารดําเนนิงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 5. นําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรอืการบรกิารดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3  คะแนน  4 คะแนน  5 

มกีารดําเนินการ 

  1  ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

  2 ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

  3 - 4  ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

5  ขอ 

มกีารดําเนนิการ 

  6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน   

  1. สํานักงานอธิการบดี ไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทางดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน โดยมีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก ซ่ึงในป

การศึกษา 2562 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนนิโครงการ/กิจกรรมทางดานสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ของสํานักงานอธิการบดีฯ ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 1. โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ

รวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 2.โครงการวันบุญชงวสีมหมาย ประจําป 2563 3.โครงการรดน้ํา

ขอพรคณะผูบรหิารประจําป 2563 

  สํานักงานอธิการบด ีไดมกีารดําเนินการแตงตัง้คณะกรรมการการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อทําหนาท่ีเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม จัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับพันธกิจ 

(4.1-1(1)) โดยผานคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่                     

5 มีนาคม 2563 วาระที่ 3.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศกึษา (4.1-1(2))  



2. สํานักงานอธกิารบดี มีการจัดทําแผนการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(4.1-2(1)) โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 (4.1-2(2))   

 3. สํานักงานอธกิารบดี มีการกํากับตดิตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนนิงานดานการทํานุ

บํารุงศลิปะและ วัฒนธรรม ซ่ึงมคีณะกรรมการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมเปนผู

กํากับ ตดิตาม ใหมกีารดําเนนิงานตามแผนการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมกีารใชกลไกในการ

ประชุมเพื่อกํากับและตดิตามการดําเนนิงานตามแผนฯ ซ่ึงผานที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงาน

อธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน 17 มิถุนายน 2562 วาระที่ 3.2 โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด               

ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 (4.1-3(1)) การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

อธกิารบด ีครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 โครงการ“สบืสานประเพณี

รดน้ําขอพรคณะผูบริหาร” ประจําป 2563 (4.1-3(2)) การประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงาน

อธกิารบด ีครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 5 มนีาคม 2563 วาระที่ 4.3 โครงการวันบุญชงวีสมหมาย

ประจําป 2563 (4.1-3(3)) 

 4. สํานักงานอธิการบดี ไดมีการจัดโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญ

เขาพรรษา ประจําป 2562/โครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563 (4.1-4(1)) (4.1-4(2)) ตามตัว

บงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(4.1-4(3))  

 5. สํานักงานอธิการบดี ไดนําผลการประเมินโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ 

รวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562/ผลการประเมินโครงการวันบุญชง วีสมหมาย ประจําป2563                

(4.1 - 5(1)) (4.1-5(2)) ไปปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการรางแผนการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ประจําปการศึกษา พ.ศ.2562 โดยนําเสนอตอคณะกรรมกรรมบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 

6/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.6 สรุปโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ

รวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 (4.1-5(3)) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

อธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.8 สรุปโครงการวันบุญชง          

วสีมหมาย ประจําป 2563 (4.1-5(4)) 

 6. สํานักงานอธิการบดี ไดมีการดําเนินการเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอ สาธารณะชน โดยผานชองทางตางๆ เชน ลดาลําดวน (4.1-6(1))  

 

หลักฐานการประเมนิ 

4.1 – 1(1) แตงตัง้คณะกรรมการ กํากับ ติดตามและจัดเก็บขอมูล การดําเนินงาน ประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานอธกิารบดี ประจําปการศกึษา 2562 



4.1 – 1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบดี ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 3.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 4.1 – 2(1) แผนปฏบิัติการดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ประจําปการศกึษา 2562 

 4.1 – 2(2) แผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563                                                

 4.1 - 3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 วาระที่ 3.2 โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา 

ประจําป 2562 

 4.1 - 3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบด ีครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 5 มนีาคม 2563 วาระที่ 4.2 โครงการรดน้ําขอพรคณะผูบรหิารประจําป 2563 

 4.1 - 3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารสํานักงานอธกิารบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ

วันพฤหัสบดทีี่ 5 มนีาคม 2563 วาระที่ 4.3 โครงการวันบุญชงวสีมหมาย ประจําป 2563 

 4.1 - 4(1) โครงการถวายเพล 1 เดอืน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562  

 4.1 - 4(2) โครงการวันบุญชงวสีมหมาย ประจําป 2563 

4.1 - 4(3) แผนปฏบิัตกิารสํานักงานอธกิารบด ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 4.1 - 5(1) ผลการประเมินโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา 

ประจําป 2562 

 4.1 - 5(2) ผลการประเมนิโครงการวันบุญชงวสีมหมาย ประจําป 2563 

4.1 - 5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.6 สรุปโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญ

เขาพรรษา ประจําป 2562  

4.1 - 5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบด ีครั้งที่ 2/2563                 

เมื่อวันอังคารที่ 2 มถุินายน 2563 วาระที่ 4.8 สรุปโครงการวนับุญชงวสีมหมาย ประจําป 2563  

 4.1 - 6(1) ลดาลําดวน   

 

ผลคะแนนการประเมนิตนเอง 

ทําได (ขอ) ไดคะแนน 

6 5 

  

 

 


