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ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผลการดําเนินการ : ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
 

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 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนท่ีได้รบั :   5 คะแนน 
ผลการดําเนนิงาน :  คณะฯ มีการดําเนินการได้  5  ข้อ ดังน้ี 
 

ข้อ 1 คณะฯ มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2556 และประจําปี 2557  ไว้อย่างชัดเจน (อ้างอิง 6.1.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 6 :  การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม
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2556), (อ้างอิง 6.1.1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557) โดยโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมย่ีเป็ง 
2. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
3. กิจกรรมการทําบุญให้สัตว์ทดลอง  
4. กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา  
5. กิจกรรมทําขวัญควาย 

  คณะฯ มีกลไกในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง (อ้างอิง 
สศ.6.1.1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี) โดยคณะกรรมการฯ ทําหน้าที่วางแผน  กําหนดกิจกรรม วางแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
กิจกรรม ประสานงานและดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ  ตลอดถึงจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมน้ัน ๆ (อ้างอิง สศ.6.1.1-4 รายงานการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีย่ีเป็ง) ในการรายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานทางเว็บไซด์ของคณะฯ www.as.mju.ac.th 
 

 ข้อ 2 คณะฯ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง ทําขวัญควาย ซึ่งคณะฯ ได้จัดขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษาได้ตระหนัก และระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ในฟาร์ม พร้อมทั้งได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
สัตว์ทดลองที่นํามาใช้เพ่ือประกอบการเรียนและสอน และการวิจัย เช่น  

- รายวิชา สศ  242 การผลิตโคนม-โคเน้ือ (อ้างอิง สศ.6.1.2-1 รายงานผลการดําเนินงาน
รายวิชา สศ 242)  

- สศ 473 โรคและการสุขาภิบาลสุกร (อ้างอิง สศ.6.1.2-2 รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 
สศ 473)  

- วิชา สศ 499 สัมมนา  (อ้างอิง สศ.6.1.2-3 รายงานผลการดําเนินการ รายวิชา สศ 499)    
- วิชา สศ 409 อาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า (อ้างอิง สศ. 6.1.2-4 รายงานผลการ

ดําเนินงาน วิชา สศ 409 ) 
 โดยมีบุคลากร นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะฯ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม

ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์  กิจกรรม
ทําบุญให้สัตว์ทดลอง (อ้างอิง สศ.6.1.2-5 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) เป็นต้น  
 

  ข้อ 3 คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม (อ้างอิง สศ.6.1.3-1 การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ)  ภายใต้โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (อ้างอิง สศ.6.1.3-2 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี) เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมย่ีเป็ง, กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์, 
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กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง  กิจกรรมทําบุญถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมทําขวัญควาย เป็นต้น  โดยมี
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมทั้งบุคลากรหน่วยงานภายนอกคณะฯ เข้าร่วมโครงการ (อ้างอิง 
สศ.6.1.3-3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม) และคณะฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ําเสมอผ่านเว็บไซด์ของคณะฯ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
 

 ข้อ 4 คณะฯ  ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง  กิจกรรมทําขวัญควาย  เพ่ือให้
นักศึกษาได้ตระหนักและระลึกบุญคุณของสัตว์ทดลองท่ีได้อุทิศร่างกายนํามาใช้เพ่ือประกอบการเรียนการ
สอนและงานวิจัย  เช่น            

- วิชา สศ 499 สัมมนา (อ้างอิง สศ 6.1.4-1 รายงานผลการดําเนิน รายวิชา สศ 499)   
- วิชา สศ 242 การผลิตโคนมโคเน้ือ (อ้างอิง สศ.6.1.4-2 รายงานผลการดําเนินงาน รายวิชา สศ 

242 ) 
- วิชา สศ 473 โรคและการสุขาภิบาลสุกร (อ้างอิง สศ.6.1.4-3 รายงานผลการดําเนินงาน รายวิชา 

สศ 473)  
 เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  (อ้างอิง สศ 6.1.4-4 

รายงานผลการจัดกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง) พร้อมทั้งได้ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา รายวิชา สศ 473 โรคและการ
สุขาภิบาลสุกร (อ้างอิง สศ.6.1.4-5 แบบประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ) เพ่ือจะได้นํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป  
 

ข้อ 5 คณะฯ  มีการจัดกิจกรรมการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง  กิจกรรมทําขวัญควาย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ตระหนักและระลึกบุญคุณของสัตว์ทดลองที่นํามาใช้เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และงานวิจัย  โดยได้
มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา สศ 473 โรคและ
การสุขาภิบาลสุกร คณะฯ ได้นําผลการประเมินผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะรายงานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (อ้างอิง สศ.6.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ) เพ่ือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 
โดยส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลองและกิจกรรมทําขวัญ
ควาย ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (อ้างอิง สศ.6.1.5-2  โครงการยุทธศาสตร์เงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์ 

การประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

5 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี           นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                      คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน   
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
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนท่ีได้รับ    :   4 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 4 ข้อ ดังน้ี 

  ข้อ 1 คณะฯ ได้มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2556 และประจําปี 2557  จํานวน 1 โครงการประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
(อ้างอิง สศ.10.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2556- 2557) (Plan) มีการดําเนินการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีการศึกษา 2552  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ ประกอบด้วย 
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมย่ีเป็ง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  และกิจกรรมทําขวัญควาย พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ เช่น 
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีย่ีเป็ง (อ้างอิง สศ.10.1.2 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสาน
ประเพณีย่ีเป็ง) และดําเนินกิจกรรมต่างๆ (Do) ทุกกิจกรรมมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
(อ้างอิง สศ.10.1.3 รายงานการจัดกิจกรรม)  และเมื่อดําเนินการครบทุกกิจกรรมที่กําหนด มีการทํา
รายงานผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม  มีการประเมินผลตัวช้ีวัดในกิจกรรมทั้งเชิงปริมาณ (จํานวน
ผู้เข้าร่วม) และเชิงคุณภาพ (ร้อยละของผู้ร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมไปปฏิบัติได้)  และมี
การประเมินผลตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการ ว่ากิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้เมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ
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ในเวลาที่กําหนด (check)  และรายงานผลการดําเนินงานไว้ในรายงานกิจกรรม และนําข้อเสนอแนะ 
ปัญหา และอุปสรรค จากการประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป (Action) 

                 ข้อ 2 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2556 และปี 2557 ไว้อย่างชัดเจน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม (อ้างอิง สศ.10.2.1 โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) ดังน้ี 

1. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมย่ีเป็ง  
2. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
3. กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง 
4. กิจกรรมทําบุญถวายเทียนเข้าพรรษา 
5. กิจกรรมทําขวัญควาย 
โดยแต่ละกิจกรรมได้ประเมินตัวช้ีวัดในกิจกรรม ทั้งเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ และคณะฯ ยังมี

การประเมินตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษา
ระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ  (อ้างอิง สศ.10.2.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556)  
มีจํานวนตัวบ่งช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี จํานวนตัวบ่งช้ีที่บรรลุคิดเป็นร้อยละ 
100  (อ้างอิง สศ.10.2.3 ตัวบ่งช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)    

ข้อ 3 คณะฯ  มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 (อ้างอิง สศ.10.3.1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2552- 2557)  ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การดําเนินงาน โดยในปีงบประมาณ 2557 มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรหน่วยงานภายนอก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 
กิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง ซึ่งได้จัดกิจกรรมการรดนํ้าดําหัวผู้อาวุโส และคณาจารย์ที่เกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และได้จัดกิจกรรมการประกวดการทําอาหาร
พ้ืนเมือง เช่น ลาบ แกงอ่อม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทําอาหารพ้ืนบ้านของไทยไว้ และ
ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม (อ้างอิง สศ.10.3.2 รายงานการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม) 
 4. คณะฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันทํานุบํารุงศาสนา และร่วมกันสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์  บุคลากร 
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นักศึกษา หน่วยงานภายนอก และชุมชนโดยรอบคณะฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ล้านนา เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง กิจกรรมรดนํ้าดําหัววันสงกรานต์ กิจกรรม
ทําบุญให้สัตว์ทดลอง (อ้างอิง สศ.10.4.1 รายงานการจัดกิจกรรมทําบุญให้สัตว์ทดลอง) 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน

ในปีการศึกษา 2556 
คะแนนอิงเกณฑ์

การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 
การบรรลุเป้าหมายของ

หน่วยงาน 

4 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ  1, 2, 3, 4 4.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี            นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์
หน่วยงาน                       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ผลการดําเนนิการ : ปีการศึกษา 
ประเด็นการพจิารณา  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที ่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์  
3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมสี่วนร่วมอย่าง

สม่ําเสมอ    
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับประเด็น  1 - 4  ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 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
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 :   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนท่ีได้รับ    :   5 คะแนน 
ผลการดําเนินการ  : คณะฯ มีการดําเนินการ 5 ข้อ ดังน้ี 

ข้อ 1 คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการรักษาระบบนิเวศ
ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 (อ้างอิง สศ.11.1.1 แผนปฏิบัติ
การประจําปีงบประมาณ 2557) ไว้อย่างชัดเจน โดยจัดโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  และมี
การจัดสรรเงินงบประมาณ การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของความสําเร็จ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคณะฯ (อ้างอิง สศ.11.1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม) และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ และแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ เช่น 
คณะกรรมการดําเนินกิจกรรม (อ้างอิง สศ.11.1.3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสืบสานประเพณีย่ีเป็ง) โดย
การจัดโครงการของคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก ในการมีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อ
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พ้ืนเมืองทุกวันศุกร์ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา (อ้างอิง สศ.11.1.4 ป้ายรณรงค์การแต่งกายพ้ืนเมือง) 

   

ข้อ 2 คณะฯ ได้มีดําเนินตกแต่งสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคารอย่างมีสุนทรีย์ โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี  

- ดําเนินการตกแต่งสถานที่ทํางาน เช่น การจัดโต๊ะทํางาน การทําความสะอาดบริเวณ
โดยรอบ โดยการจัดหาต้นไม้ประดับตกแต่งสํานักงานคณบดี และภายในอาคาร
รวมทั้งบริเวณโดยรอบคณะฯ  เพ่ือสร้างบรรยากาศในการทํางานของบุคลากร และ
นักศึกษาในการติดต่อประสานงาน (อ้างอิง สศ.11.2.1 รูปภาพการตกแต่งโต๊ะทํางาน
ด้วยดอกไม้ และต้นไม้)  

- ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ มีระบบป้องกันภัยโดยรอบอาคาร เช่น ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยโดยรอบอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด สัญญาณนิรภัย (อ้างอิง สศ. 
11.2.2 รูปภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยโดยรอบ) 

- ด้านความสะอาดถูกสุขลักษณะ คณะฯ ได้ดําเนินการจ้างเหมาบริษัททําความสะอาด
และดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบของอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ พร้อมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของคณะฯ (อ้างอิง 
สศ.11.2.3 รูปภาพบริเวณโดยรอบของอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) 

  ข้อ 3  คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างของอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ ให้เป็น
สนามบาสเกตบอล และลานด้านหน้าของอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ ให้เป็นสนามกีฬาประเภทต่างๆ เช่น 
วอลเลย์บอล แบตมินตัน ฟุตบอล พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความเรียบร้อยและสวยงาม
อย่างต่อเน่ือง โดยการตัดหญ้า บํารุงรักษาต้นไม้ ดอกไม้ สวนหย่อมบริเวณโดยรอบอาคารศูนย์ สัตวศาสตร์
ฯ เพ่ือให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และสร้างบรรยากาศที่ดีสําหรับการทํางาน การเรียนการสอน และการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ (อ้างอิง สศ.11.3.1 รูปภาพการปรับปรุงและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม) 

ข้อ 4  คณะฯ มีอาคารสถานที่  และมีพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีการจัด
กิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอในอาคารโซนบี และลานด้านหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ  เช่น การแข่งขันกีฬา
ของนักศึกษา การจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีย่ีเป็ง งานรดน้ําดําหัวเน่ืองในวันสงกรานต์ งาน
ทําบุญให้สัตว์ทดลอง ตกแต่งต้นเทียนพรรษา ซึ่งคณะฯ ได้จัดกิจกรรมต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี (อ้างอิง สศ.
11.4.1 รูปภาพการจัดกิจกรรม) 



          รายงานการประเมินตนเอง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา  2556 
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ข้อ 5 คณะฯ มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ โดยได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี และมี 
ผลประเมินเฉล่ียทุกประเด็นของบุคลากรภายในคณะฯ เท่ากับ 4.22 และผลการประเมินของนักศึกษา 
เท่ากับ 3.89  (อ้างอิง สศ.11.5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมทางด้านพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ศิลปะและวัฒนธรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2556)  

ผลการประเมินตนเอง : 
ค่าเป้าหมายตามแผนของ

หน่วยงาน 

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2556 

คะแนนอิงเกณฑ์
การประเมินตัวบ่งชี้ สมศ. 

การบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงาน 

4 ข้อ ปฏิบัติได้ข้อ 1,2,3,4,5 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


