
         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

  

 111 

 
 
 

ตัวบงชี้ สกอ. ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 
หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนท่ีไดรับ :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดําเนนิการได  5  ขอ ดงันี้ 
 

ขอ 1 คณะฯ มีการกําหนดระบบและกลไกทางดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยไดดําเนินการตามระบบท่ีกําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี 4 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2555 และประจําป 2556  ไวอยางชัดเจน (อางอิง 6.1.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําป

องคประกอบท่ี 6 :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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งบประมาณ 2555), (อางอิง 6.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556) โดยโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1.  กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมยี่เปง 
2.  กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต 
3. กิจกรรมการทําบุญใหสัตวทดลอง  
4. กิจกรรมทําบุญเขาพรรษา  
5. กิจกรรมทําขวัญควาย 

  คณะฯ  มีกลไกในการขับเคล่ือนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ เชน คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เปง (อางอิง 
สศ.6.1.1-3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี) โดยทําหนาท่ีวางแผน  กําหนดกิจกรรม วางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรม 
ประสานงานและดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ  ตลอดถึงจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ (อางอิง สศ.6.1.1-4 รายงานการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เปง) ในการรายงานผลการ
ดํ า เนินกิ จกรรม  และประชา สัมพันธ เ ผยแพร ผลการดํ า เนินง านทาง เว็บไซด ของคณะฯ 
www.animal.mju.ac.th 
 

 ขอ 2 คณะฯ สนับสนุนใหมีการนําผลการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการ
รวมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ  เชน  การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา เชน โครงการทําบุญให
สัตวทดลอง ซ่ึงคณะฯ ไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษาไดตระหนัก และอุทิศสวนบุญสวนกุศล
ใหกับสัตวทดลองท่ีนํามาใชเพื่อการเรียนและสอน และการวิจัย เชน วิชา สศ 499 สัมมนา  (อางอิง สศ.
6.1.2-1 รายงานผลการดําเนินการรายวิชา สศ 499)  สศ  242 การผลิตโคนม-โคเน้ือ (อางอิง สศ.6.1.2-2 
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา สศ 242) สศ 473 โรคและการสุขาภิบาลสุกร (อางอิง สศ.6.1.2-3 
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา สศ 473) เปนตน โดยมีบุคลากร นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะฯ 
บุคลากรจากหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เชน 
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง (อางอิง สศ.6.1.2-4 รายงาน
ผลการดําเนินกิจกรรม) เปนตน  
 

  ขอ 3 คณะฯ มีการประชาสัมพันธสงเสริมใหบุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอกมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม ภายใตโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ(อางอิง สศ.6.1.3-1 โครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี) เชน กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เปง, 
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต, กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง  กิจกรรมทําบุญถวายเทียน
พรรษา และกิจกรรมทําขวัญควาย เปนตน  และบุคลากรภายในคณะฯ  นักศึกษา และบุคลากรภายนอก
คณะฯ เขารวมโครงการ (อางอิง สศ.6.1.3-2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) การจัดโครงการสืบสาน



         รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา  2555 

 

 

 

  

 113 

ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดคณะฯ เพื่อรองรับโครงการตามแผน
ของคณะฯ และเม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแลว ไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เชน กิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมวันยี่ เปง, กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต และกิจกรรมทําบุญให
สัตวทดลอง (อางอิง 6.1.3-3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม)  เปนตน และมีประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมอยางสมํ่าเสมอผานเว็บไซดของคณะฯ   
 

 ขอ 4 คณะฯ  มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา เชน กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง ไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป เพื่อใหนักศึกษา
ไดตระหนักและ ระลึกบุญคุณของสัตวทดลองท่ีนํามาใชเพื่อประกอบการเรียนการสอนและงานวิจัย  
เชน วิชา สศ 499 สัมมนา (อางอิง สศ 6.1.4-1 รายงานผลการดําเนินรายวิชา สศ 499)  วิชา สศ 242 การ
ผลิตโคนมโคเนื้อ (อางอิง สศ.6.1.4-2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา สศ 242 ) วิชา สศ 473 โรคและ
การสุขาภิบาลสุกร (อางอิง สศ.6.1.4-3 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา สศ 473) ซ่ึงการดําเนินกิจกรรม
เปนไปตามเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว (อางอิง สศ 6.1.4-4 รายงานผลการจัดกิจกรรม
ทําบุญใหสัตวทดลอง)  หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จส้ินไดมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รายวิชา สศ 473 โรคและ
การสุขาภิบาลสุกร (อางอิง สศ.6.1.4-5 แบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ) เพื่อจะไดนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป  
 

ขอ  5  คณะฯ  ไดนํ าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุ บํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยนําผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
นําเสนอในคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ สงผลใหในปงบประมาณ 2556 (อางอิง สศ 6.1.5-1 
รายงานคณะกรรมการจัดทําแผนของคณะฯ) (อางอิง สศ 6.1.5-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
2556) ไดเพิ่มกิจกรรมทําขวัญควาย  ภายใตโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เพื่อรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันเกาแกของพ้ืนบาน  เปนพิธีท่ีสะทอนความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
ควาย ท่ีเปนไปดวยความออนโยน เอ้ืออาทรและรูสึกสํานึกในบุญคุณควาย ประเพณีสูขวัญควาย จึงเปน
ประเพณีท่ีสมควรจะอนุรักษเพื่อใหอนุชนรุนหลัง ไดเห็นภูมิปญญาและจิตวิญญาณของบรรพชนไทย   

 

ผลการประเมินตนเอง 
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 
ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5  5.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 

ประเด็นการพจิารณา  

1. มีการดําเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80 
3. มีการดําเนนิงานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
4. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ไดรับการยกยองระดับนานาชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 

ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 10 :   การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนท่ีไดรับ    :   4 คะแนน 

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ขอ ดังนี้ 

  ขอ 1 คณะฯ ไดมีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวอยางชัดเจน โดยระบุ
ไวในแผนปฏิบัติราชการ ป 2555 และประจําป 2556 จํานวน 1 โครงการ 5 กิจกรรม (อางอิง สศ.10.1.1 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2556) (Plan) ซ่ึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องต้ังแตป
การศึกษา 2552 เปนตนมา  โดยมีโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบดวย กิจกรรมการ
สืบสานวัฒนธรรมยี่เปง, กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต, กิจกรรมการทําบุญใหสัตวทดลอง 
และกิจกรรมทําบุญเขาพรรษา พรอมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ เชน คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เปง (อางอิง สศ.10.1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสืบสานประเพณียี่เปง)  และ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ (Do) และจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม (อางอิง สศ.10.1.3 
รายงานการจัดกิจกรรม)  และเม่ือดําเนินการครบทุกกิจกรรมท่ีกําหนด  จัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานในแตละกิจกรรม  โดยมีการประเมินผลตัวช้ีวัดในกิจกรรมท้ังเชิงปริมาณ (จํานวนผูเขารวม) 
และเชิงคุณภาพ (รอยละของผูรวมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมไปปฏิบัติได)  และมีการ
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ประเมินผลตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ วากิจกรรมบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว, กิจกรรมแลวเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด (check)  และรายงานผลการดําเนินงานไวในรายงานกิจกรรม และนําขอเสนอแนะ ปญหา 
และอุปสรรค จากการประเมินเพื่อใชในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในคร้ังตอไป (Action) 

                 ขอ  2 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ ป 2555 และป 2556 ไวอยางชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ ประกอบดวย 5 กิจกรรม (อางอิง สศ.10.2.1 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี) ดังนี้ 

1. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมยี่เปง  
2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต 
3. กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง 
4. กิจกรรมทําบุญวันเขาพรรษา 
5. กิจกรรมทําขวัญควาย 

แตละกิจกรรมไดประเมินตัวช้ีวัดในกิจกรรม ท้ังเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ และคณะฯ ยังมีการ

ประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

ระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ  (อางอิง สศ.10.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2556) มี

จํานวนตัวบงช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 ตัวบงช้ี จํานวนตัวบงช้ีท่ีบรรลุคิดเปนรอยละ 

100  (อางอิง สศ.10.2.3 ตัวบงช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556)    

ขอ 3 คณะฯ  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดานการสงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องทุกป ต้ังแตปงบประมาณ 2552 (อางอิง สศ.10.3.1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2552) เปนตนมา  ซ่ึงในแตละปงบประมาณ คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช
ในการดําเนินงานดังกลาวมาโดยตลอด โดยในปงบประมาณ 2556 คณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจายในการ
ดําเนินการ  โดยมีคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการอนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เชน กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต กิจกรรมทําบุญให
สัตวทดลอง ซ่ึงไดจัดกิจกรรมการรดน้ําดําหัวผูอาวุโส และคณาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ ซ่ึงเปนการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และไดจัดกิจกรรมการประกวดการทําอาหารพื้นเมือง เชน ลาบ 
แกงออม ซ่ึงเปนการอนุรักษและสืบสานประเพณีการทําอาหารพื้นบานของไทยไว พรอมท้ังจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม (อางอิง สศ.10.3.2 รายงานการจัดกิจกรรมภายใตโครงการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม) 
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 4. การดําเนินกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตรฯ สงผลใหเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน ดังตอไปนี้ 

1. มีบทบาทตอการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยใหคงอยูสืบตอไป ทามกลาง
กระแสวัฒนธรรมสากล ไดแก กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เปง, กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวัน
สงกรานต , กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง, กิจกรรมถวายเทียนพรรษา, กิจกรรมไหวครู  และปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม  เปนตน โดยมีนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยเขารวมกิจกรรม (อางอิง สศ 10.4.1 
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม) 

2. สรางแบบอยางท่ีดีในองคกร ใหเกิดความเจริญงอกงามทางดานความคิด ทัศนคติ และมี
สวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงคณะฯ ไดใหความสําคัญดานการเล้ียงสัตวและสรางวัฒนธรรม
และจิตสํานึกใหนักศึกษาเห็นคุณคาและระลึกบุญคุณของสัตวท่ีนํามาทํางานวิจัย ทดลอง และศึกษา หา
ความรู   ไดแก กิจกรรมทําบุญใหสัตวทดลอง ซ่ึงมีคณาจารย นักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ เขารวม
กิจกรรม ซ่ึงไดจัดกิจกรรมข้ึนเปนประจําทุกป (อางอิง สศ.10.4.2 รายงานการจัดกิจกรรมทําบุญให
สัตวทดลอง) 

 

ผลการประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผน

ของหนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สมศ.  

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

3 ขอ ปฏิบัติไดขอ  1, 2, 3, 4 4.00 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี              นางสาวจิราพรรณ   จิตรทะวงศ 

หนวยงาน                             คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนินการ : ปการศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา  
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  
2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภยัของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย  
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
4. การจัดใหมีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สมํ่าเสมอ    
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีเกี่ยวของกับประเด็น  1 - 4  ไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ 
 
ตัวบงชี้ สมศ. ท่ี 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนท่ีไดรับ    :   5 คะแนน 

ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ขอ ดังนี้ 

              ขอ 1 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการรักษาระบบ
นิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ โดยระบุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2556  (อางอิง สศ.11.1.1 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2556) ไวอยางชัดเจน โดยจัดโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยแบบฟอรม ย. 002 มีการจัดสรรเงินงบประมาณ การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายของ
ความสําเร็จ เชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษส่ิงแวดลอม (อางอิง สศ.11.1.2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและอนุรักษส่ิงแวดลอม)  และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการ เชน คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม (อางอิง สศ.11.1.3 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสานประเพณียี่เปง)  โดยการจัดโครงการของคณะฯ ไดรับความรวมมือจากคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรจากหนวยงานภายนอก ในการมีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรม
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รวมกัน  พรอมท้ังรวมกันสวมเส้ือพื้นเมืองทุกวันศุกร  เพื่อสรางวัฒนธรรมท่ีดีในองคกร  และ
ความสัมพันธอันดีระหวางคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา  

   

ขอ 2 คณะฯ ไดมีดําเนินการจัดอาคาร สถานท่ี เพื่อใหสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยาง

มีสุนทรีย  โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

- ดําเนินการตกแตงสถานท่ีทํางาน เชน การจัดโตะทํางาน การทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ

โดยการจัดหาตนไมประดับตกแตงสํานักงานคณบดี และภายในอาคารรวมท้ังบริเวณ

โดยรอบคณะฯ  เพื่อสรางบรรยากาศในการทํางานของบุคลากร และนักศึกษาในการติดตอ

ประสานงาน (อางอิง สศ.11.2.1 รูปภาพการตกแตงโตะทํางานดวยดอกไม และตนไม)  

- ดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี โดยมีระบบปองกันภัยโดยรอบอาคาร เชน ระบบ

ปองกันอัคคีภัยโดยรอบอาคาร ระบบกลองวงจรปด สัญญาณนิรภัย (อางอิง สศ. 11.2.2 

รูปภาพของระบบปองกันอัคคีภัยโดยรอบ) 

- ดานความสะอาดถูกสุขลักษณะ คณะฯ ไดดําเนินการจางเหมาบริษัททําความสะอาดเพ่ือ

ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ และคณะฯ พรอมท้ังมี

เจาหนาท่ีคนสวนเพื่อดูแลปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบของคณะฯ (อางอิง สศ.11.2.3 

รูปภาพบริเวณโดยรอบของอาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ) 

              ขอ 3  คณะฯ ไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานขางของอาคารศูนยสัตวศาสตรฯให
เปนสนามบาสเกตบอล และลานดานหนาของอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ ใหเปนสนามกีฬาประเภทตาง 
เชน วอลเลยบอล         แบตมินตัน ฟุตบอล พรอมท้ังมีเจาหนาท่ีคนสวนดูแลรักษาความเรียบรอยและ
สวยงามอยางตอเนื่อง โดยการตัดหญา บํารุงรักษาตนไม ดอกไม สวนหยอมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย
สัตวศาสตรฯ เพื่อใหเกิดภูมิทัศนท่ีสวยงาม และสรางบรรยากาศท่ีดีสําหรับการทํางาน และการเรียนการ
สอน และการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ (อางอิง สศ.11.3.1 รูปภาพการปรับปรุงและรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม) 

ขอ 4  คณะฯ มีอาคารสถานท่ี  และมีพื้นท่ีท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมตางๆ โดยมี

การจัดกิจกรรมสมํ่าเสมอในอาคารโซนบี และลานดานหนาอาคารศูนยสัตวศาสตรฯ  เชน การแขงขัน

กีฬาของนักศึกษา การจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เปง งานรดนํ้าดําหัวเนื่องในวันสงกรานต 

งานทําบุญใหสัตวทดลอง ตกแตงตนเทียนพรรษา ซ่ึงคณะฯไดจัดกิจกรรมตอเนื่องเปนประจําทุกป  

(อางอิง สศ.11.4.1 รูปภาพการจัดกิจกรรม) 
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ขอ 5 คณะฯ มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ โดยไดรับ

ความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยผูเขารวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับท่ีดี และมี ผลประเมินเฉล่ียทุกประเด็น เทากับ 3.96 (อางอิง สศ.11.5.1 ผลการประเมินความพึง

พอใจกิจกรรมทางดานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ป

การศึกษา 2555)  

ผลการประเมินตนเอง  
คาเปาหมายตามแผนของ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2555 

คะแนนอิงเกณฑ 
การประเมินตัวบงชี้ สมศ. 

การบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

 4 ขอ ปฏิบัติไดขอ 1,2,3,4,5  5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


