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ตัวบงชี้ท่ี 6.1  :   ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ปการศึกษา) 
 

เกณฑมาตรฐาน :ระดับ 
ระดับ 1 มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
ระดับ 2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
ระดับ 3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
ระดับ 4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ    

การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม      
การจัดกิจกรรม ประชุมเสวนาทางวิชาการ และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดาน
ศิลปวัฒนธรรมอยางเพียงพอและตอเนื่อง 

ระดับ 5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ระดับ 6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่
หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการ
ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการ  

3 ระดับแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย  

4 ระดับแรก 
 

ผลการดําเนินการ 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1  :  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  2 
การดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการ  3  ระดับดังนี้ 
  ระดับที่  1   คณะฯ  มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในแผน 
ปฏิบัติงานประจําป 2552  ไวอยางชัดเจน (เอกสารอางอิง 6.1.1)  เชนโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมยี่ เปง โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต  , โครงการทําบุญให
สัตวทดลอง และโครงการทําบุญเขาพรรษาและไดจัดเตรียมงบประมาณเงินรายไดคณะฯ  เพื่อ
รองรับโครงการตามแผนปฏิบัติงานดังกลาว (เอกสารอางอิง  6.1.2)   

องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ระดับ 2   คณะฯ  มีโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับแผนงานดําเนินงาน จํานวน 
4 โครงการและไดดําเนินงานครบทุกโครงการที่กําหนดไวตามรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ  (เอกสารอางอิง  
6.1.3)                             
 ระดับ  3   คณะฯ  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ    
เชน  สงเสริมและเผยแพรโครงการทําบุญใหสัตวทดลองใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ซ่ึงคณะฯ ได
จัดทําเปนประจําทุกปเพื่อใหนักศึกษาได ตระหนักและระลึกถึงบุญคุณของสัตวที่นํามาใชทดลอง
เพื่อการเรียนการสอนซึ่งเปนการปลูกฝงกลอมเกลาจิตใจนักศึกษาใหเปนผูที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรม (เอกสารอางอิง 6.1.4) 
 

คาเปาหมายตามแผน
ของคณะ 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

ระดับ 2 ระดับ 3 2 บรรลุเปาหมาย 
 
 

ตัวบงชื้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปและ
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา (FTES)  (ปการศึกษา) 

ขอมูลท่ีตองการ : 
1. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ในป 
        การศึกษานั้น ๆ (กิจกรรม) 
2. จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาในปการศึกษานั้นๆ 

 
 

                     
 

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
หมายเหตุ :  
 1.   กรณีเปนโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมรวมดวย แตละคณะฯ สามารถ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และเสรมิสรางเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
                                                         ในปการศึกษานั้น                                                                        x  100 

จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทยีบเทาในปการศึกษานัน้ 
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               นับเปนกิจกรรมได 
2. กรณีงานที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหคณะ/มหาวิทยาลัยไปชวย 
  ใหสามารถนับได 

 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 6.2  :  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ    
                            วัฒนธรรมนักศึกษา (FTES)  (ปการศึกษา) 
คะแนนที่ไดรับ  1 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 
 ในป 2552 คณะฯ ไดจัดกิจกรรมดานอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 4  โครงการ และในแตละกิจกรรมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเขารวม
ไมนอยกวา 80 คน (เอกสารอางอิง  6.2.1)  และในขณะเดียวกันคณะฯ ยังรวมเปนเจาภาพการเทศน
มหาชาติของโครงการเทศนมหาชาติแบบพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ   ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในวันที่  
23  กรกฎาคม  2552  โดยมีผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ จํานวน 80  คนเขารวม
กิจกรรม (เอกสารอางอิง  6.2.2)  นอกจากนี้โครงการและกิจกรรมที่คณะตางๆ  มหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานภายนอกจัดขึ้นคณะฯ จะจัดสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมดวยทุกครั้ง โดยมีนักศึกษา
จํานวนไมนอยกวา  1  คน เขาไปมีสวนรวม  เชนโครงการงานวันสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร (เอกสารอางอิง  6.2.3)  การจัดงานมุทิตาจิต ครบรอบ 
80 ป ดร. เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม (เอกสารอางอิง 6.2.4)  กิจกรรมดําหัวผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม, กิจกรรมสมโภชน้ําสรงพระราชทานขบวนแหงพระสารีริกธาตุ  , กิจกรรมงานเลี้ยง
รับรองงานประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ , กิจกรรมไหวสาปารามี   สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 
ตามฮีตฮอยครูบาศรีวิชัย,   กิจกรรมงานบายศรีสูขวัญ , กิจกรรมบรรเลงดนตรีพื้นเมืองงานเลี้ยง
สมาคมศิษยเกาแมโจ , กิจกรรมงานเลี้ยงศูนยวิจัยพลังงาน  , กิจกรรมบรรเลงดนตรีไทยไวครู
ประจําป 2552 , กิจกรรมงานแสดงโครงการทบทวนงานดานนโยบายสภามหาวิทยาลัยแมโจ , 
กิจกรรมบรรเลงดนตรีพื้นเมือง งานศพ ดร. มณี  พะยอมยงค , กิจกรรมแหเทียนพรรษา กองกิจการ
นักศึกษา , กิจกรรมงานไวครูพื้นเมือง , กิจกรรมงานพิธี   “สูขาวเอาขวัญแพนดานอย”  , กิจกรรม
บรรเลงดนตรีพื้นเมืองงานแถลงขาวการจัดงาน “ คนไทยยินดี ลูกหมีไดช่ือ” สวนสัตวเชียงใหม,
กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  , กิจกรรมบรรเลงดนตรี
พื้นเมือง-พาทยเมืองงานเทศนมหาชาติแบบพื้นเมือง , กิจกรรมโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษาเทศน
มหาชาติ 52 , กิจกรรมโครงการวันสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน , กิจกรรมงานมุทิตาจิต ผอ. กอง
กิจการนักศึกษา และกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (เอกสารอางอิง  6.2.5) รวมโครงการและกิจกรรม
ดานการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  ศิลปะและวัฒนธรรม  27 โครงการ/กิจกรรม 



 

  คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                         รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2552

   

 

80

 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) ในปการศึกษา 2552  เทากับ 
368.22  (เอกสารอางอิง 6.2.6) ดังนั้น กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  (FTES) คิด
เปนรอยละ 7.33 

                        27        x           100     =         7.33 
368.22 

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 10 รอยละ 7.33 1 ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  (ปงบประมาณ) 

 
  
 

 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.01 – รอยละ 0.49 รอยละ 0.50 – รอยละ 0.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 1.00 

หมายเหตุ :  
 1.  นับเฉพาะโครงการที่ไมเรียกเก็บเงินใด ๆ จากผูรับบริการ 
 2.  นับคาใชจายและมูลคาทีใ่ชจริง ไมใชทีต่ั้งงบประมาณ 
 3.  นับเฉพาะโครงการที่มหาวิทยาลัยพิจารณาเปนชอบใหดําเนนิการ 

 

การดําเนินงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 6.3 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  (ปงบประมาณ) 
คะแนนที่ไดรับ  3 
ผลการดําเนินการ :  คณะฯ มีการดําเนินการดังนี้ 

จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายเปนตัวเงินที่เกิดข้ึนในการที่อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยไดใช 
เพื่ออนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณ นั้น                 x 100 

งบดําเนินการในปงบประมาณนั้น 
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  คณะฯ  มีคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยใชเงินงบประมาณรายไดของคณะฯ  ประจําป 2552  จํานวนเงิน  60,000 บาท  
(เอกสารอางอิง  6.3.1)  จากงบดําเนินการจากงบประมาณรายได   ประจําป 2552   จํานวนเงิน  
5,922,590 บาท  (เอกสารอางอิง  6.3.2)  คิดเปนรอยละ 1.01     
 

การประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตวับงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมาย
ของหนวยงาน 

รอยละ 1  รอยละ 1 3 บรรลุเปาหมาย 
 

 ผูรับผดิชอบองคประกอบที่ 6  นางแสงจันทร  ศรีวังพล   
 
 

 


	(เอกสารอ้างอิง 6.1.2)

