ตัวบงชี้ที่ 4
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบงชี้
กระบวนการ
คําอธิบายตัวบงชี้
สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้ง การอนุรักษฟนฟูสืบ สานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
สถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑการประเมิน
1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกํ า หนดตั วบ ง ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบง ชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดา นทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
1. สํา นักงานอธิก ารบดี ไดมีการกํา หนดผูรับ ผิด ชอบโครงการ/กิจ กรรมทางดา นทํ า นุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมอยา งชัดเจน โดยมีผูอํา นวยการสํา นักงานอธิการบดีฯ เปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่ง ในป
การศึกษา 2562 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางดานสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของสํานักงานอธิการบดีฯ ประกอบดวย 2 โครงการ คือ 1. โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ
รวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 2.โครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563 3.โครงการรดน้ํา
ขอพรคณะผูบริหารประจําป 2563
สํานักงานอธิการบดี ไดมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม จัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับพันธกิจ
(4.1-1(1)) โดยผา นคณะกรรมการบริห ารสํ า นักงานอธิการบดี ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวัน พฤหัส บดีที่
5 มี น าคม 2563 วาระที่ 3.1 การพิ จารณาให ค วามเห็ น ชอบการดํ า เนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา (4.1-1(2))

2. สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(4.1-2(1)) โดยมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (4.1-2(2))
3. สํานักงานอธิการบดี มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม ซึ่งมีคณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนผู
กํากับ ติดตาม ใหมีการดําเนินงานตามแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใชกลไกในการ
ประชุมเพื่อกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ ซึ่งผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน 17 มิถุนายน 2562 วาระที่ 3.2 โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด
ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 (4.1-3(1)) การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 โครงการ“สืบสานประเพณี
รดน้ํา ขอพรคณะผูบ ริหาร” ประจําป 2563 (4.1-3(2)) การประชุม คณะกรรมการบริห ารสํ านักงาน
อธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.3 โครงการวันบุญชงวีสมหมาย
ประจําป 2563 (4.1-3(3))
4. สํา นักงานอธิการบดี ไดมีการจัด โครงการถวายเพล 1 เดือ น 1 วัด ราชภั ฏ รว มทํา บุ ญ
เขาพรรษา ประจําป 2562/โครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563 (4.1-4(1)) (4.1-4(2)) ตามตัว
บง ชี้วัดความสํา เร็จตามวัตถุป ระสงคที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจํ าปง บประมาณ พ.ศ.2563
(4.1-4(3))
5. สํ า นัก งานอธิก ารบดี ไดนํา ผลการประเมิน โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วั ด ราชภั ฏ
รวมทํา บุญเขาพรรษา ประจํา ป 2562/ผลการประเมินโครงการวัน บุ ญชง วีสมหมาย ประจํา ป2 563
(4.1 - 5(1)) (4.1-5(2)) ไปปรับปรุงเพื่อเปนแนวทางในการรางแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจํ า ปก ารศึกษา พ.ศ.2562 โดยนํา เสนอตอคณะกรรมกรรมบริห ารสํ า นั ก งานอธิ การบดี ครั้ง ที่
6/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.6 สรุปโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ
รวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562 (4.1-5(3)) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงาน
อธิการบดี ครั้ง ที่ 2/2563 เมื่อวั นอัง คารที่ 2 มิถุน ายน 2563 วาระที่ 4.8 สรุ ป โครงการวั น บุ ญชง
วีสมหมาย ประจําป 2563 (4.1-5(4))
6. สํานั กงานอธิการบดี ไดมีการดําเนินการเผยแพรกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ สาธารณะชน โดยผานชองทางตางๆ เชน ลดาลําดวน (4.1-6(1))
หลักฐานการประเมิน
4.1 – 1(1) แตงตั้งคณะกรรมการ กํากับ ติดตามและจัดเก็บขอมูล การดําเนินงาน ประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2562

4.1 – 1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัส บดีที่ 5 มีน าคม 2563 วาระที่ 3.1 การพิจารณาใหความเห็ นชอบการดํา เนินงานการประกั น
คุณภาพการศึกษา
4.1 – 2(1) แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562
4.1 – 2(2) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
4.1 - 3(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 วาระที่ 3.2 โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา
ประจําป 2562
4.1 - 3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 โครงการรดน้ําขอพรคณะผูบริหารประจําป 2563
4.1 - 3(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.3 โครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563
4.1 - 4(1) โครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา ประจําป 2562
4.1 - 4(2) โครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563
4.1 - 4(3) แผนปฏิบัติการสํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
4.1 - 5(1) ผลการประเมินโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏรวมทําบุญเขาพรรษา
ประจําป 2562
4.1 - 5(2) ผลการประเมินโครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563
4.1 - 5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 4.6 สรุปโครงการถวายเพล 1 เดือน 1 วัด ราชภัฏ รวมทําบุญ
เขาพรรษา ประจําป 2562
4.1 - 5(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 วาระที่ 4.8 สรุปโครงการวันบุญชงวีสมหมาย ประจําป 2563
4.1 - 6(1) ลดาลําดวน
ผลคะแนนการประเมินตนเอง
ทําได (ขอ)
6

ไดคะแนน
5

