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ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑ :  ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน :  
๑. มีระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และดาํเนินการตามระบบท่ีกาํหนด 
๒. มีการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

นกัศึกษา 
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
๔. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรมกบัการ

จดัการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนกัศึกษา 
๕. มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปและวฒันธรรมกบั

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
๖. มีการกาํหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดาํเนินการ 

๑ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๒ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๓ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 

๔ ขอ้ 
มีการดาํเนินการ 
๕ หรือ ๖ ขอ้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  : ระบบและกลไกการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
คะแนนที่ได้รับ :  ๓ 
ผลการดําเนินงาน :  คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๓ ขอ้ ดงัน้ี 
   ๑. คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   โดยระบุไวใ้น
แผนปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๕๓ และ ปี ๒๕๕๔ ไวอ้ยา่งชดัเจน (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๑) โดย
มีโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมของคณะฯ ประกอบดว้ย กิจกรรมการสืบสานวฒันธรรมยี่เป็ง, 
กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมวนัสงกรานต,์ กิจกรรมการทาํบุญให้สัตวท์ดลอง และกิจกรรมทาํบุญ
เขา้พรรษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ เช่น คณะกรรมการดาํเนินกิจกรรมสืบสาน
วฒันธรรมประเพณียีเ่ป็ง (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๒) และจดัทาํแบบประเมินความพึงพอใจในการจดั
กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๓)  และเม่ือดาํเนินการครบทุกกิจกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ดร้ายงานผล
การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานแผนฯ เช่น 

องค์ประกอบที ่๖ :  การทาํนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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๗๐

 

กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมยี่เป็ง (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๔)  กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรม
วนัสงกรานต ์(เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๕) เป็นตน้ 
 ๒. คณะฯ มีบูรณาการงานดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมกบักระบวนการจดัการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนักศึกษา เช่น โครงการทาํบุญให้ทดลอง ซ่ึงคณะฯ ไดจ้ดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี 
เพื่อใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกั และระลึกถึงบุญคุณของสัตวท่ี์นาํมาใชเ้พื่อการเรียนและสอน และการ
วิจยั (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๒-๑)(เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๑-๒) โดยมีบุคลากร นักศึกษา และสโมสร
นกัศึกษาคณะฯ เขา้ร่วมกิจกรรม (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๒-๓)  
  ๓. คณะฯ มีการประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมใหบุ้คลากร นกัศึกษา และบุคลากรภายนอกมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรม เช่น กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมยีเ่ป็ง (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๓-๑) กิจกรรมสืบ
สานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์(เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๓-๒) และมีบุคลากรและบุคลากร นกัศึกษา 
และบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ(เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๓-๓) การจัดโครงการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมของคณะฯ ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเงินรายไดค้ณะฯ เพื่อรองรับโครงการตาม
แผนของคณะฯ (เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๓-๔) และเม่ือดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ ไดร้ายงานผลการดาํเนิน
กิจกรรม   และมีประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างสมํ่ า เสมอผ่านเวบไซด์ของคณะฯ 
(เอกสารอ้างอิง ๖.๑.๓-๕)  
 
การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๔ ขอ้ ๓ ขอ้ ๓ คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานการและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๐  :   การส่งเสริมและการสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรม 

ประเด็นการพจิารณา :  
๑. มีการดาํเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ ๘๐ 
๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสงัคม 
๔. ไดรั้บยกยอ่งระดบัชาติ 
๕. ไดรั้บการยกยอ่งระดบันานาชาติ 
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๗๑

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการปฏิบติั  ๑

ขอ้ 
มีการปฏิบติั  ๒

ขอ้ 
มีการปฏิบติั  ๓

ขอ้ 
มีการปฏิบติั  ๔

ขอ้ 
มีการปฏิบติั  ๕

ขอ้ 
 
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๐   :   การส่งเสริมและการสนบัสนุนดา้นศิลปวฒันธรรม 
คะแนนทีไ่ด้รับ   :   ๔ 
ผลการดําเนินงาน :   คณะฯ มีการดาํเนินการได ้๔ ขอ้ ดงัน้ี 
  ๑ .  คณะฯ  มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุไว้ใน
แผนปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ไวอ้ยา่งชดัเจน (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๑-
๑) โดยมีโครงการสืบสานศิลปวฒันธรรมของคณะฯ ประกอบดว้ย กิจกรรมการสืบสานวฒันธรรม
ยี่เป็ง, กิจกรรมสืบสานวฒันธรรมวนัสงกรานต,์ กิจกรรมการทาํบุญให้สัตวท์ดลอง และกิจกรรม
ทาํบุญเขา้พรรษา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะฯ กรรมการดาํเนินการ เช่น คณะกรรมการดาํเนินกิจกรรม
สืบสานวฒันธรรมประเพณียีเ่ป็ง  (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๑-๒) และจดัทาํแบบประเมินความพึง
พอใจในการจดักิจกรรม (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๑-๓)  และเม่ือดาํเนินการครบทุกกิจกรรมท่ี
กาํหนดไวไ้ดร้ายงานผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดาํเนินงานแผนฯ เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมยี่เป็ง (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๑-๔)  
กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์(เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๑-๕) เป็นตน้ 
  ๒.  คณะฯ มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุไว้ใน
แผนปฏิบติัราชการประจาํปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม 
(เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๒-๑)  ดงัน้ี 

๑. กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมยีเ่ป็ง  
๒. กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์
๓. กิจกรรมทาํบุญใหส้ตัวท์ดลอง 
๔. กิจกรรมทาํบุญวนัเขา้พรรษา 

โดยแต่ละกิจกรรมไดร้ะบุจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในการขออนุมติัจดักิจกรรม  
(เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๒-๒)  และเม่ือดาํเนินการการจดักิจกรรมท่ีกาํหนดไวไ้ดร้ายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนฯ เช่น 
กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์ตั้งเป้าหมายผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม จาํนวน ๑๗๐ คน ผล
การดาํเนินกิจกรรมมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด ๑๗๐ คน ซ่ึงบรรลุเป้าหมายท่ีไดว้างไวด้งัรายงานผลการจดั
กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๒-๓)  
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๗๒

 

  ๓. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ  รวมทั้ งบุคลากรภายนอก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ
วฒันธรรมของไทย เช่น กิจกรรมสืบสานศิลปวฒันธรรมวนัสงกรานต ์ซ่ึงไดจ้ดักิจกรรมการรดนํ้ า
ดาํหัวผูอ้าวุโส และคณาจารยท่ี์เกษียณอายุราชการ ซ่ึงเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งาม และได้จัดกิจกรรมการประกวดการทาํลาบ และแกงอ่อม ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีการทาํอาหารพื้นบา้นของไทยไว  ้พร้อมทั้งจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานในการจัด
กิจกรรม (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๓-๑) 

๔. คณะฯ ไดก้าํหนด ปรัชญา วิสยัทศัน์  และพนัธกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันานกัศึกษาให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการปฏิบติั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ จากการดาํเนินการ
ดงักล่าว คณะฯไดมี้ส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ นายจตุัรวฑัฒน์ คาํปัญโญ นักศึกษาสาขาสัตว
ศาสตร์  ไดรั้บรางวลัดงัน้ี 

- โล่พระราชทานจาก พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินดัดามาตุ  
ในฐานะลูกผูมี้ความกตญัญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ในงานวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี 
๒๕๕๓ ณ สวนอมัพร (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๔-๑)  

- ใบประกาศเกียรติคุณ คนดีของแผ่นดิน  จากสมาคมส่ือมวลชน ส่วนภูมิภาค  แห่ง
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๓ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๔-๒) 

- โล่รางวลั “นักสัตวบาลดีเด่น สายยุวสัตวบาลดีเด่น ประจาํปี ๒๕๕๒” จาก พณฯ 
องคมนตรี นายอาํพล  เสนาณรงค ์ในวนัพุธท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์-
บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ (เอกสารอ้างอิง สมศ. ๑๐.๑.๔-๓) 
 

การประเมนิตนเอง 
ค่าเป้าหมายตามแผน

ของหน่วยงาน 
ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
คะแนนองิเกณฑ์ 

การประเมินตวับ่งช้ี สกอ. 
การบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๔ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๑   :   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :  ผลผลิต  
คาํอธิบายตัวบ่งช้ี   :   การพฒันาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างมีแผนท่ีเป็น
ระบบเก่ียวกบัความงามทางศิลปะและวฒันธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล สถาบนั สภาพแวดลอ้ม 
และสังคมในแนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจน และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัได ้ผลการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือสร้างส่ิงใหม่ตอ้งไมเป็นการทาํลายคุณค่าทางสุนทรียข์องศิลปะและวฒันธรรมเดิม 



 

  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 

                                                                                                                               รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 
  

 

๗๓

 

การพฒันาเชิงวฒันธรรมสามารถสร้างวฒันธรรมใหม่ท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและมีนวตักรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลย ีระบบสังคม และความนิยม เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งเขา้ใจมีควมเจริญกา้วหนา้อยา่งสนัติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวฒันธรรม 
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิต
มนุษย ์ท่ีงดงาม สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีเขา้ใจและผูกพนั ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีเป็น
รูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวฒันธรรมเชิงประวติัศาสตร์เพื่อการดาํรงรักษสื์บต่อไป 
ประเด็นการพจิารณา : 

๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบนัท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 
๒. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลกัษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย ์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ        และเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 
๔. มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม     และมีการจดักิจกรรม

อยา่งสมํ่าเสมอ 
๕. ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรและนกัศึกษาไม่ตํ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน ๑ คะแนน  ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน  ๕ 

ปฏิบติัได ้
๑ 

   ปฏิบติัได ้
๒ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๓ ขอ้ 

ปฏิบติัได ้
๔ ขอ้ 

 ปฏิบติัได ้
๕ ขอ้ 

  
ตัวบ่งช้ี สมศ. ที ่๑๑   :   การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม  
คะแนนทีไ่ด้รับ   :    
ผลการดําเนินงาน :    
 คณะไม่ประเมินตวัช้ีน้ี โดยใชผ้ลการประเมินระดบัมหาวิทยาลยัตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๔ 

 
ผู้รับผดิชอบองค์ประกอบที ่๖  นางสาวจิราพรรณ   จิตร์ทะวงศ์ 
 
 
 


