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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่ กิจกรรมหรือการบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนที่ได้รับ :   4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้  4  ข้อ ดังนี้ 
 

ข้อ 1 คณะฯ มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมทางด้าน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ 
และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น  กําหนดนโยบายทางด้านการทําและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผ่านโครงการยุทธศาสตร์ของคณะฯ และบรรจุไว้ในแผน  
ปฏิบัติราชการประจําปี 2554 และ ปี 2555 ไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิง 6.1.1-1), 
(เอกสารอ้างอิง 6.1.1-2) โดยมีโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม



120 
 

   
                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมยี่เป็ง, กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมการ
ทําบุญให้สัตว์ทดลอง และกิจกรรมทําบุญเข้าพรรษา  
  พร้อมทั้งมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เช่น คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ (เอกสารอ้างอิง 6.1.1-3) โดยทําหน้าที่วางแผน  กําหนดกิจกรรม วาง
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม ประสานงานและดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดถึง
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ (เอกสารอ้างอิง 6.1.1-4) ในการ
รายงานผลการดําเนินกิจกรรม และเผยแพร่ทางเวปไซต์ของคณะฯ www.animal.mju.ac.th 
 

 ข้อ 2 คณะฯ สนับสนุนให้มีการนําการกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณา
การร่วมกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ  เช่น  การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา เช่น โครงการ
ทําบุญให้สัตว์ทดลอง ซ่ึงคณะฯ ได้จัดข้ึนเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนัก และ
ระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ทดลองที่นํามาใช้เพื่อการเรียนและสอน และการวิจัย เช่น วิชา สศ 
499 ปัญหาพิเศษ (เอกสารอ้างอิง 6.1.2-1) เป็นต้น โดยมีบุคลากร นักศึกษา และสโมสร
นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เช่น กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา (เอกสารอ้างอิง 6.1.2-2) เป็นต้น  
 

  ข้อ 3 คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และบุคลากร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ
(เอกสารอ้างอิง 6.1.3-1)  เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เป็ง, กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง  และกิจกรรมทําบุญถวายเทียน
พรรษา  เป็นต้น  และบุคลากรภายในคณะฯ  นักศึกษา และบุคลากรภายนอกคณะฯ เข้าร่วม
โครงการ (เอกสารอ้างอิง 6.1.3-2) การจัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะฯ  เ พ่ือรองรับโครงการตามแผนของคณะฯ 
(เอกสารอ้างอิง 6.1.3-3) และเมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว ได้รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง, กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
และกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง (เอกสารอ้างอิง 6.1.3-4)  เป็นต้น และมีประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอผ่านเวบไซด์ของคณะฯ   
 

 ข้อ 4 คณะฯ  มีการกําหนดพันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้
คณาจารย์และบุคลากรมีการนําความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
บูรณาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงคณะฯ มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
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การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 
(2) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
(3) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน

สงกรานต์  
(4) การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญถวายเทียน

พรรษา (เอกสารอ้างอิง 6.1.4-1)  
 

ผลการประเมินตนเอง 
ค่าเป้าหมายตาม
แผนของหน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

3 ข้อ 4 ข้อ 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง 
6.1.1-1   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2554  
6.1.1-2  แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 
6.1.1-3  คําส่ังคณะกรรมการกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
6.1.1-4  รายงานการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
6.1.2-1  รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา สศ 499 สัมมนา 
6.1.2-2  รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
6.1.3-1  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
6.1.3-2  รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
6.1.3-3  แผนปฏิบัติราชการด้านการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.1.3-4  รายกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ 
6.1.4-1  รายงานประเมินผลการดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ของคณะฯ 
 
ผู้รับผิดชอบ นางรจนา  อุดมรักษ์ 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รบัการยกย่องระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
 

ผลการดําเนินงาน 
ข้อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

  คณะฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน โดย
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ปี 2554 จํานวน 1 โครงการ 4  กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 10.1.1) 
(Plan) ซ่ึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา  โดยมี
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบด้วย กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมยี่เป็ง, 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์, กิจกรรมการทําบุญให้สัตว์ทดลอง และกิจกรรม
ทําบุญเข้าพรรษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เช่น คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ (เอกสารอ้างอิง 10.1.2)  และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
(Do) และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 10.1.3)  และเมื่อ
ดําเนินการครบทุกกิจกรรมที่กําหนด  จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม  
โดยมีการประเมินผลตัวช้ีวัดในกิจกรรมท้ังเชิงปริมาณ (จํานวนผู้เข้าร่วม) และเชิงคุณภาพ 
(ร้อยละของผู้ร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปปฏิบัติได้)  และมีการประเมินผล
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ว่ากิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้, กิจกรรมแล้วเสร็จใน
เวลาที่กําหนด (check)  และรายงานผลการดําเนินงานไว้ในรายงานกิจกรรม และนํา
ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค จากการประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม
ในครั้งต่อไป (Action) 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  10:  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อ 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

                 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2554  ไว้อย่างชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 10.2.1) ดังนี้ 

1. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เป็ง  
2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
3. กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
4. กิจกรรมทําบุญวันเข้าพรรษา 

แต่ละกิจกรรมได้ประเมินตัวช้ีวัดในกิจกรรม ทั้งเชิงปริมาณ (จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) และเชิงคุณภาพ (ร้อยละของการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้)  และคณะฯ ยังมี
การประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การดํารงศิลปวัฒนธรรม
และรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ  (เอกสารอ้างอิง 10.2.2)  มีจํานวนกิจกรรมที่
ดําเนินการตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100  ดําเนินกิจกรรมในเวลาท่ีกําหนดคิดเป็นร้อยละ 100  
จํานวนกิจกรรมมีการดําเนินการบรรลุเป้าที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อย 90 (เอกสารอ้างอิง 10.2.3)    

ข้อ 3 มีการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  
 คณะฯ  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องทุกป ีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 (เอกสารอ้างอิง 10.3.1) 
เป็นต้นมา  ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานดังกล่าวมาโดยตลอด  โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม 
จํานวนทั้งส้ิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  โดยบุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ซ่ึงได้
จัดกิจกรรมการรดน้ําดําหัวผู้อาวุโส และคณาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และได้จัดกิจกรรมการประกวดการทําลาบ และแกงอ่อม ซ่ึง
เป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทําอาหารพ้ืนบ้านของไทยไว้ พร้อมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 10.3.2) 
 

ข้อ 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 การดําเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์ฯ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน ดังต่อไปนี้ 

1. มีบทบาทต่อการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป 
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากล ได้แก่ กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง, กิจกรรมสืบ
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สานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ , กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา, 
กิจกรรมไหว้ครู  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เป็นต้น โดยเน้นนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. สร้างแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนภายใน ให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้าน
ความคิด ทัศนคติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงคณะฯ ได้ให้ความสําคัญด้าน
การเล้ียงสัตว์และสร้างวัฒนธรรมและจิตสํานึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและระลึกบุญคุณของ
สัตว์ที่นํามาทํางานวิจัย ทดลอง และศึกษา หาความรู้   ได้แก่ กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
ซ่ึงมีนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงได้จัดกิจกรรมข้ึนทุกป ี(เอกสารอ้างอิง 
10.4.1) 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

3 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1, 2, 3, 4 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 

เอกสารอ้างอิง  
10.1.1  แผนปฏิบตัิราชการของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2554 
10.1.2  แต่งตั้งกรรมการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมวันสงกรานต ์
10.1.3  แบบประเมินกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
10.2.1  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
10.2.2  แผนปฏิบตัิราชการประจําป ี2554 
10.2.3  สรุปผลการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
10.3.1  แผนปฏิบตัิราชการประจําป ี2552  ป ี2553 ป ี2554 
10.3.2  รายงานกิจกรรมรดน้ําดําหวัวันสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2554 
10.4.1  รายงานกิจกรรมการทําบุญให้สัตว์ทดลอง ปงีบประมาณ 2554 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์  
3. ปรบัแต่งและรกัษาภมูิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม่ําเสมอ    
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็น  1 - 4  ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก

คะแนนเตม็ 5  
 
เกณฑ์การให้คะแนน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
 
ผลการดําเนินงาน 
ข้อ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  

              คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการรักษา
ระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ปี 2554  
(เอกสารอ้างอิง 11.1.1) ไว้อย่างชัดเจน โดยจัดโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม  ย 002   มีการจัดสรรเงินงบประมาณ การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
ความสําเร็จ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง 11.1.2)  และโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ  โครงการ 5 ส. และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เช่น 
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง 11.1.3)  โดยการจัดโครงการของคณะฯ ได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากร และนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน 
พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

 

ข้อ 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลกัษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  

คณะฯ ได้มีดําเนินการจัดอาคาร สถานที่ เพ่ือให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีสุนทรีย์  โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  11 :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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- ดําเนินการตกแต่งสถานท่ีทํางาน เช่น การจัดโต๊ะทํางาน การทําความสะอาด
บริเวณโดยรอบโดยการจัดหาต้นไม้ประดับตกแต่งสํานักงานคณบดี และภายใน
อาคารรวมท้ังบริเวณโดยรอบคณะฯ  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํางานของ
บุคลากร และนักศึกษาในการติดต่อประสานงาน (เอกสารอ้างอิง 11.2.1)  

- ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ โดยมีระบบป้องกันภัยโดยรอบอาคาร เช่น 
ระบบป้องกันอัคคีภัยโดยรอบอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด (เอกสารอ้างอิง 11.2.2) 

- ด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะ คณะฯ ได้ดําเนินการจ้างเหมาบริษัททําความ
สะอาด  และเจ้าหน้าคนสวนเ พ่ือดูแลบริ เวณอาคารโดยรอบของคณะฯ 
(เอกสารอ้างอิง 11.2.3) 

ข้อ 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

           คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ โดยดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่
บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการสัตว์ปีกและสุกร และด้านข้างฟาร์มสัตว์ปีก เพ่ือให้พ้ืนที่
ดังกล่าวเป็นสนามฟุตบอลของคณะฯ และมีเจ้าหน้าที่คนสวนดูแลรักษาความเรียบร้อยและ
สวยงามอย่างต่อเนื่อง โดยการตัดหญ้า บํารุงรักษาต้นไม้ ดอกไม้ สวนหย่อมบริเวณโดยรอบ
อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ เพ่ือให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสร้างบรรยากาศที่ดีสําหรับการ
ทํางาน และการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิง 11.3.1) 
 
ข้อ 4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอ 

  คณะฯ มีอาคารสถานที่  และมีพื้นที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมี
การจัดกิจกรรมสม่ําเสมอในอาคารโซนบี และลานด้านหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี   เช่น การแข่งขันตกแต่งกระทงในประเพณียี่เป็ง  งานรดน้ําดําหัวเนื่องในวัน
สงกรานต์ งานทําบุญให้สัตว์ทดลอง ตกแต่งต้นเทียนพรรษา ซ่ึงคณะฯได้จัดกิจกรรมดังกล่าว
เป็นประจําทุกป ี (เอกสารอ้างอิง 11.4.1) 

ข้อ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
คณะฯ มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ โดยได้รับความ

ร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจอยู่
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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

ในระดับที่ดี และมี ผลประเมินเฉล่ียทุกประเด็น เท่ากับ  3.91  (เอกสารอ้างอิง 11.5.1)  

ผลการประเมินตนเอง  
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2554 

คะแนนอิงเกณฑ์ 
การประเมินตัวบ่งชี้  

การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

 4 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 
เอกสารอ้างอิง 
11.1.1  แผนปฏิบตัิราชการของคณะฯ ประจําป ี2555  
11.1.2  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะฯ 
11.1.3  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
11.2.1  รูปภาพประกอบบริเวณโดยรอบอาคารและห้องสํานกังานคณบดี 
11.2.2  รูปภาพประกอบทางด้านความปลอดภัย 
11.2.3  รูปภาพประกอบทางด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
11.3.1  รูปภาพบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
11.4.1  ภาพกิจกรรมและลานสําหรับจัดกิจกรรมของคณะฯ 
11.5.1  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจทางด้านสุนทรียภาพ 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจิราพรรณ  จิตรท์ะวงศ์ 

 
 


