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องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้สกอ. ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย : 4 ข้อ   
         

กรรมการ 
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อที ่ เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

  6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 

  ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเมินตนเองว่ามีผลการดําเนินงานครบ 6 ข้อ   ดังน้ี 
1.  มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 1.1 มหาวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยพร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการ
อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 2) จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้รวม 25 ล้านบาท
สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดทั้ง 3 ข้อ (6.1-1-1) 

 1.2 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-2) ซึ่งคณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่เสนอแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้าน
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ศิลปวัฒนธรรมแก่คณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน และพิจารณาเสนองบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษาชมรมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมจํานวน 19 ชมรมได้รับ
จัดสรรเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,801,265 บาท  (6.1-1-2) 

 1.3 มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ดําเนินกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กําหนดระบบและ
กลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผน
งบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 772 โครงการ  
(6.1-1-3) ตัวอย่างเช่น  

- โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายใน
ได้ดําเนินการเป็นประจําทุกปี เช่น กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและพิธีกรรม ได้แก่ งาน "พิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2553" งานทําบุญเน่ืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนา: วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา งานเน่ืองในประเพณีสําคัญของไทย: ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
และพิธีไหว้ครู นอกจากน้ีวิทยาเขตต่างๆ ได้เข้าร่วมงานประเพณีสําคัญของท้องถิ่น เช่น วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจําปี 2553 และเข้าร่วมงานประเพณีแห่พระ
ประทีป เป็นต้น 

1.4 มหาวิทยาลัยฯ โดยหน่วยงานท่ีมีภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนิน
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม ได้แก่ โครงการสัมมนาเชิดชูบูรพาจารย์ 
"ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสด์ิ: ผู้เช่ียวชาญดนตรีไทย หัวใจเศรษฐศาสตร์"  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนางานจดหมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และห้องมหิดลอดุลยเดช หอสมุดศิริราช 
(สํานักหอจดหมายเหตุ) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่อง วัฒนธรรมไท-ยวนในประประเพณีสงกรานต์ โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมคราม
และพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด “สีสันพัตราภรณ์ไทย” โครงการนาฏ
ดุริยางคศิลป์: การแสดงอลังการประเพณีสงกรานต์ของ อาณาจักรล้านนา เป็นต้น  

1.5 มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยชมรมนิสิตจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
ประจําปี 2553 (ชมรมวงดนตรี รวมดาวกระจุย) อบรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน (ชมรมนิสิตอีสาน) ข่วงวัฒนธรรม
ล้านนา (ชมรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ) เป็นต้น จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีไทยในสวน และโครงการเทศน์มหาชาติ (ชมรมดนตรีไทย) อบรมการ
แสดงโขน ชุดกําเนิดพระพิรุณ (ชมรมโขนละคร) นาฏศิลป์สัญจร ครั้งที่ 4 (ชมรมนาฏศิลป์ไทย) เป็นต้น  
   2.   มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามประกาศ
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) (6.1-2-1) โดยกําหนดกิจกรรม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมหน่ึงในด้านกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านพัฒนาคุณธรรม 
และสนับสนุนให้แต่ละคณะวิชา มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดโครงการกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ 
หรือผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต (6.1-2-2) ตัวอย่างเช่น 

- คณะเกษตร จัดโครงการชวนน้องปลูกข้าวชาวคณะเกษตรแทนคุณ 
- คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 โครงการ

ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โครงการธรรมสัญจร จังหวัดราชบุรี โครงการแสดงดนตรีไทย 
ดนตรีไทยสัญจรประจําปี 2553  

- คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส นิสิตที่เข้าร่วมได้เข้าใจและ
ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ กิริยามารยาทไทย การแต่งกาย เป็นต้น กิจกรรมการ
แสดงความสามารถของม้าพ้ืนเมืองแห่นาค และโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์  

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วัฒนธรรม
สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา  และสืบทอดมรดกทางภูมิ ปัญญาในด้านการปฏิ บั ติธรรม  
เจริญภาวนา ในโครงการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญเพียร ถวายเทียนพรรษา การบูรณาการศิลปะและรูปแบบบ้าน
ทรงไทยเข้ากับวิชาการออกแบบโครงสร้าง สาขาวิชาโยธาและสิ่งแวดล้อม  

- สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร การเดินแบบชุดย้อมครามของชนเผ่าไท โดย นิสิต
ช้ันปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกาย
ด้วยผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท นิสิตแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเกษตรสามัคคี เพ่ือส่งเสริมการแต่งกายชุด
นิสิตตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ นิสิตแสดงการขับร้องประสานเสียง การเด่ียวระนาดสองมือสี่ราง การ
แสดงสาธิตการประชันดนตรี และการแสดงกู่เจิ้ง เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ของนิสิต ใน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” นิสิตสาขาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา เข้าร่วมโครงการ
สัมมนา เรื่อง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี บ้านพญาซอ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนวิชาสัมมนา 
สาขาดนตรีชาติพันธ์ุวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา  

3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

3.1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
สําหรับจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น สํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม โรงละคร และเวทีกลางแจ้ง โดยมี
อาจารย์อรไท ผลดี เป็นผู้อํานวยการ ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยสถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิม
พระเกียรติ (2548) รางวัลพระสิทธิธาดาทองคํา ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการศึกษาและศาสนา จัด
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โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2548) รางวัลเพชรสยาม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์ผ้าไทย) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2551) สํานักหอจดหมายเหตุ  
หอประวัติ พุทธเกษตร อาคารอเนกประสงค์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) เวทีงานเกษตรแฟร์ สําหรับ
นิสิตจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรจัดห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทางด้านการเกษตร ช้ัน 4 
อาคารวชิรานุสรณ์ เพ่ือสืบสานมรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านการเกษตรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะ
สัตวแพทยศาสตร์มีหอประวัติ ห้องปฏิบัติสมาธิ ลานอเนกประสงค์ (วิทยาเขตบางเขน) อาคารถ่ินมั่นในพุทธ
ธรรม หอประชุมวิโรจน์ อ่ิมพิทักษ์ พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) (6.1-3-1)  

3.2 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายใน มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน 
(หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ facebook และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(6.1-3-2) 

3.3 มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น  โดยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น  อาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต 
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 ภาพ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด “สีสันพัตราภรณ์
ไทย” และอาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้า) เป็น
วิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมของชาวไท-ยวน ในโครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อม
ครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติ 
เรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการย้อมผ้าคราม ใน โครงการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมคราม
ของชนเผ่าไท และ การแสดงพิณแก้วโดยศิลปินรับเชิญ นายวีรพงศ์ ทวีศักด์ิ ใน โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นจากชนเผ่าไทต่างๆ ร่วมจัดพิพิธภัณฑ์ และเป็น
วิทยากรในโครงการสัมมนาวิชาการ และ อาจารย์สมพร เกตุแก้ว วิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปะการทําซออู้ ใน
โครงการสัมมนาเร่ือง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี บ้านพญาซอ  และสํานักหอจดหมายเหตุจัดโครงการ
สัมมนาเชิดชูบูรพาจารย์ "ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสด์ิ: ผู้เช่ียวชาญดนตรีไทย หัวใจเศรษฐศาสตร์" 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานจดหมายเหตุ: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และห้องมหิดล
อดุลยเดช หอสมุดศิริราช โดยมีผู้เช่ียวชาญประจําหน่วยงานที่เข้าไปเย่ียมชมเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ (6.1-3-3) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิชาต่างๆ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพ่ือให้คณะกรรมการผู้จัด
โครงการ/กิจกรรมแต่ละโครงการทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนและนําไปปรับปรุง ตัวอย่างเช่น (6.1-4-1) 
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- คณะมนุษยศาสตร์ สรุปผลการประเมินโครงการค่ายส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 24 และสรุปผลการประเมินโครงการตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

- คณะวิทยาศาสตร์ สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทย
ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร และโครงการตามรอยพฤกษศาสตร์ในสถาปัตยกรรมไทย ตอนที่ 3 พิพิธภัณฑ์สมเด็จ
พระพันวสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม  

- คณะศึกษาศาสตร์ สรุปประเมินผลโครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส  
- คณะเศรษฐศาสตร์ สรุปประเมินผลโครงการมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2 ตอน พัฒนา

โรงเรียน พัฒนาคุณธรรม ถวายพ่อหลวง และ โครงการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถของม้า
พ้ืนเมืองแห่นาค และโครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์  

- วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มีการสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิตในการเรียนการ
สอน ซึ่งนิสิตได้ดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในระบบการประเมินผลการสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี และมีผลสําเร็จจากการทํางานร่วมกันของนิสิต มี
จิตสาธารณะในการทํางานเพ่ือส่วนร่วม การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทย 

- คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สรุปผล
ประเมินโครงการการจัดทําการบริจาคขยะเพ่ือนําเงินจากการขายขยะรีไซเคิลไปร่วมทําบุญกฐินของนิสิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  
  มหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการจัดโครงการขององค์กรกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม โดย
กําหนดให้มีการจัดทําเอกสารประเมินผลและต้องแนบประกอบการย่ืนหลักฐานการเบิกจ่าย (6.1-4-2) และยัง
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (6.1-4-3) เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผลภาพรวมการดําเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขององค์กรกิจกรรมนิสิต โดยกอง
กิจการนิสิตจะเป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์ภาพรวมการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะขององค์กรกิจกรรมนิสิต
เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย (6.1-4-4)  

5. มีการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหน่วยงานต่างๆ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต เพ่ือกําหนดแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป (6.1-5-1) และในด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป โดยนําข้อสรุปของปีที่ผ่านมาไปใช้ในการสัมมนาผู้นํากิจกรรมนิสิตประจําปี 
เพ่ือให้ผู้นํานิสิตได้ใช้ประกอบการระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่อไป (6.1-5-2)  
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6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนนโยบายในการใช้ผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมโครงการเป็นประจําและต่อเน่ือง เช่น คณะมนุษย์ศาสตร์จัดโครงการ Creative 
Activity Teen CAMP:  CAT CAMP 2011 ซึ่งเป็นโครงการบูรณาศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 
นิสิตจากภาควิชา เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ในด้านการใช้ภาษาและศึกษาศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การสื่อสาร ศิลปะการร้องเพลง ศิลปะการถ่ายภาพและถ่ายทอดเรื่องราว 
ศิลปะการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่เยาวชนทั่วประเทศท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ (6.1-6-1) 
และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (6.1-6-2)  

- สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เชิญผู้เช่ียวชาญเข้าร่วมโครงการดังน้ี อาจารย์จักร
พันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 ภาพ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด
“สีสันพัตราภรณ์ไทย” และ อาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะการ
ทอผ้า) เป็นวิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมของชาวไท-ยวน อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ปาฐกถา
พิเศษเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการย้อมผ้าคราม การแสดงพิณแก้วโดยศิลปินรับเชิญ 
นายวีรพงศ์ ทวีศักด์ิ ใน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นจากชน
เผ่าไทต่างๆ ร่วมจัดพิพิธภัณฑ์และเป็นวิทยากรกรในโครงการสัมมนาวิชาการ และ อาจารย์สมพร  
เกตุแก้ว วิทยากรให้ความรู้เรื่องศิลปะการทําซออู้ ใน โครงการสัมมนาเรื่อง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี  
บ้านพญาซอ (6.1-6-1) และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบของจดหมายข่าว แผ่นพับ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ฯลฯ) และจัดทําเป็นฐานข้อมูลไว้
ที่เว็บไซต์ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (6.1-6-2)  

6.2  ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือ
เป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (6.1-6-3) 

-  อาจารย์คณะเกษตรได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างใน
ระดับชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

-   อาจารย์ ดร.สุธี สุดประเสริฐ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรของมูลนิธิพุทธโฆษณ์  

-   อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับแต่งต้ัง
เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือด้ังเดิม ของ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (31 มกราคม 2554) 
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-   นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 11 คน ไปแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยในเทศกาลสงกรานต์แก่
ชุมชนไทยและชาวไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรกยะวิก ประเทศไอซแลนด์ และได้รับ Certificate of Appreciation 
for an outstanding Thai Music performance จาก สมาคมไทย-ไอซ์แลนด์และสถานทูตไทยประจํากรุง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  

6.3  มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ  
(6.1-6-4) ดังน้ี 

-  อาจารย์คณะเกษตรได้เสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ในระดับชาติ  
- อาจารย์ ดร.สุธี สุดประเสริฐ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนา

โปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎก E-Tipitaka เพ่ือประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะค้นข้อมูลหัวข้อธรรมะ
ต่างๆ จากพระไตรปิฎกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ทั่วไปในแวดวงพุทธศาสนาระดับชาติ  

-   ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังน้ี 

 เรื่อง จากต้นกําเนิดเครื่องดนตรีไทย 7,000 ปี สู่วัฒนธรรมดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของ
ชนเผ่าไท ใน การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) วันที่ 26-30 
สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  

 เรื่อง จากต้นกําเนิดบัว 145 ล้านปี สู่หลักฐานโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเก่ียวกับบัวหลวง ใน 
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 (The 1st International Conference on Lotus and 
Waterlily 2010) วันที่ 20-24 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 

 เรื่อง หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 
12,000 ปี ใน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”  
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เรื่อง หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุด จากพืชป่าสู่การปลูกพืชสวน ใน การประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (10th National Horticultural Congress) วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2554 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ  

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 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
ปี 53 

ผลการประเมิน 
การประเมินเป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน คะแนน 
สกอ.  ที่ 6.1 4 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

การประเมินเป้าหมาย 
ปี 53 ผลการดําเนนิงาน คะแนน 

สกอ.  ที่ 6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 
(ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ 6) 

5.00 คะแนน บรรล ุ

 

ข้อสังเกต/ข้อค้นพบของคณะกรรมการประเมินฯ 
- ตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยไม่

เป็นเหตุเป็นผลกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ที่

แท้จริง 

- ตัวช้ีวัดในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไม่ได้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม  ที่พบเป็นเพียง

การวัดจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าน้ัน จึงยังไม่สะท้อนถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

(output, outcome) 

- ไม่พบหลักฐานการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งที่มหาวิทยาลัยฯ มีสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ  

ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีพันธกิจที่ชัดเจนในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

รายการหลักฐาน   

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 
การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2553 

6.1-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

6.1-1-3 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
6.1-2-1  ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 โครงสร้างใหม่สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

เป็นต้นไป  
6.1-2-2 โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต (ดูจาก SAR ของคณะที่ยกตัวอย่างหรือไม่) 
6.1-3-1 สถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
6.1-3-2 เอกสารและสือ่ต่างๆ ที่เผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
6.1-3-3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น  
 6.1-4-1 เอกสารการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
6.1-4-2 เอกสารตัวอย่างการประเมินโครงการขององค์กรกิจกรรมนิสิต (กนส.2)  
6.1-4-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินงานด้าน

กิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน (คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทํานุบํารุง
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)  

6.1-4-4 สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ฝ่ายกิจกรรมนิสิต  
6.1-5-1 เอกสารการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต  
6.1-5-2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นํากิจกรรมนิสิต  
6.1-6-1 โครงการศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สูส่าธารณะ    
6.1-6-2 เอกสารและสือ่ต่างๆ ที่เผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
6.1-6-3 เอกสารบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

ระดับองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
6.1-6-4 เอกสารงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ  
 

แหล่งข้อมูล  : คณะ สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และกองกิจการนิสิต  
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  : สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และกองกิจการนิสิต   
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ตัวบ่งชี้สมศ.ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 3.  มีการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ือง 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีการบ่งบอกถึง
คุณภาพวิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคมของชาวเกษตร โดยเป็นพันธกิจหลักที่พึงตระหนัก ใน
การส่งเสริมและสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอและ
ต่อเน่ืองทุกๆ หน่วยงาน 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาและวิจัยพร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการ
อนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี 1) จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 2) จํานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม 3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใน
ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้รวม 25 ล้านบาท
สนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมอบหมายวิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก 
ศูนย์ ดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม (10-1-1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม กําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 

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 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 หนา 11 
 

 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับนิสิต มีการจัดต้ังชมรม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งสิ้น 19 ชมรม ซึ่งทุกชมรมมีการวางแผนการดําเนินงานเป็นประจําปีทุกปี 
และมีการดําเนินงานตามแผนที่ได้ระบุไว้  หลังเสร็จสิ้นโครงการนิสิตมีการจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงการและค่าใช้จ่าย (กนส. 2) เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของการจัดโครงการ และนําผลการ
ประเมินดังกล่าวไปใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป (10-1-2)  

2. บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
          ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้รวม 25 ล้านบาทสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมอบหมายวิทยาเขต คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม โดยมี 3 ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 ข้อ ดังน้ี 1) จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย 22 ผลลัพธ์ 29 ร้อยละของ
การบรรลุเป้าหมาย 131.82 2) จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย 6,500 ผลลัพธ์ 9,003 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 138.51 3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป้าหมาย 80 ผลลัพธ์ 85 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 106.25 (10-2-1) โดยในปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 772 โครงการ   
(10-2-2)  
 

 3. มีการดําเนนิงานสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง และ 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน  
          มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่วยงานภายในต่าง ๆ ดําเนินโครงการ/กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้
มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง ตลอดปีการศึกษา 2553 ดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 772 โครงการ และมีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(10-3-1) ที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน ซึ่งรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการได้ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมินสู่การสรุปผลสําเร็จอย่างเป็น
ระบบ(10-4-1) 

 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ   
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรที่ได้รับการยกย่องด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติและ
นานาชาติ โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณ ดังน้ี อาจารย์คณะเกษตรได้รับการประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างในระดับชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการ
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือรับรองผลงานวิจัย ภาคบรรยายเร่ือง หลักฐาน
ทางโบราณคดีการใช้ประโยชน์พืช: จากพืชป่าสู่พืชปลูก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้นําเสนอในการ
ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10 และ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 11 คน ไปแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
ไทยในเทศกาลสงกรานต์แก่ชุมชนไทยและชาวไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรกยะวิก ประเทศไอซแลนด์ และได้รับ 
Certificate of Appreciation for an outstanding Thai Music performance จาก สมาคมไทย-
ไอซ์แลนด์และสถานทูตไทยประจํากรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตนเอง 
10 5 ข้อ 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2552-2555) 
แผนปฏิบัติราชการรายปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

10-1-2 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตด้านทาํนุบํารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  

10-2-1 การประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2553  
10-2-2 โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
10-3-1 รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
10-4-1 รายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จโครงการ/

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
10-5-1 เอกสารแสดงการได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ  

 
แหล่งข้อมูล  :  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร กองกิจการนิสิต กองแผนงาน และคณะวิชา 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :   สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
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ตัวบ่งชี้สมศ. ที่ 11  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด

วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นการพัฒนาและตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสําหรับบุคลากรและนิสิต 
และเป็นการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่ เ ก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ โดยในปีการศึกษา 2553 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ    ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจําทุกปีโดยเริ่มต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2538  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ 50 ปี  และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการและเป็นเป็น
การส่งเสริมความสามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างนิสิต บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแรงร่วม
ใจในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม  และมีภูมิทัศน์ที่ดี  น้ัน  ซึ่งมหาวิทยาลัย
ฯ ได้จัดวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีดังกล่าวเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบัน เริ่มครั้งแรก
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2538 รวมถึงปีการศึกษา 2553 เป็นระยะเวลา 15 ปี รวมทั้งได้มอบหมายนโยบายน้ีให้มี
ทุกวิทยาเขต และในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในวันเสาร์ที่ 26 
มิถุนายน 2553 โดยมีผู้บริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากร เจ้าของรถจักรยานยนต์บริการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการภาย
ภายนอก ได้แก่ สํานักการระบายน้ํา สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน และสํานักงานเขตหลักสี่ ได้ 
มีส่วนร่วมในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ รวมท้ังสิ้น จํานวน 21,811 คน ซึ่งปรากฏในรายงานผลการดําเนินงาน 
“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553” (11 -1-3)  
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ต้ังอยู่ 
ณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับขนานนามว่า “ดินแดนแห่งธรรม” เน่ืองจากมีพระเกจิอาจารย์ช่ือดัง และวัดวา
อารามต่างๆ มากมาย และภายในมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่เอ้ืออํานวยต่อการศึกษาเล่าเรียน และการสืบสานทาง
พุทธศาสนา โดยทางวิทยาเขตฯ มีอาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
ได้แก่ ประกอบพิธีการเวียนเทียนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน (11-1-
2)โดยมีการผลัดเปลี่ยนหน่วยงาน คณะ สํานัก สถาบัน ภายในวิทยาเขตฯ เป็นเจ้าภาพ นอกจากน้ียังมี
โครงการสมาธิเพ่ือการพัฒนา EQ ครั้งที่ 7 (11-1-2) จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการอีกด้วย  
 วิทยาเขตศรีราชา จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ในการน้ี ประธานชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลแหลมฉบังได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการครั้งน้ีด้วย การจัดโครงการในคร้ังน้ี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาเขต และรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้นิสิต และบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ทั้งน้ีนิสิต และบุคลากร ตลอดจนประธานชุมชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จํานวน
ทั้งสิ้น 1000 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าไม้จากสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 2  
 นอกจากน้ันวิทยาเขตศรีราชาได้จัดโครงการวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 เพ่ือเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (รศ.
ชัยวัฒน์ ชัยกุล) เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ และผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ (นายเรวัติ อํ่าทอง) เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีกล่าวคําถวายพระพร นิทรรศการพระราชประวัติพระบรมราชินีนาถ 
และพิธีทําบุญเลี้ยงพระ ในการน้ี ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อม
ด้วยบุคลากรวิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมในพิธีในครั้งน้ีด้วย http://qa.src.ku.ac.th/ (11-1-4)  
 

2. อาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
  สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร นิสิต บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์บริหาร และหน่วยงาน
ราชการภายนอก น้ัน มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่ง
ก่ิงไม้และบํารุงรักษาต้นไม้ ด้วยความร่วมแรงร่วมมือของนิสิต และบุคลากรของทุกหน่วยงานคณะ สํานัก 
สถาบัน กอง (11-2-1) 
  นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
สําหรับบุคลากรและนิสิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป ในการให้การจัด
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทุกวิทยาเขตประกอบด้วย  
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 พัฒนาระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยการซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรซ่อมแซม
ทางเท้า จัดระเบียบเส้นทางจักรยาน จัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัย 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการจัดให้มีโครงการต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือให้เกิดการใช้ซ้ําหรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมการป้องกันมลพิษต้ังแต่จุดกําเนิด เพ่ิมศักยภาพใน
การบําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ ในโครงการ
วิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN GAMPUS)  ได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี สถานีผลิต
นํ้ามันไบโอดีเซล ผลิตถ่านไม้และนํ้าส้มคันไม้ จักรยาน KU-GREEN GAMPUS HEALTHY COMMUNITY 
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยนํ้าชีวภาพ กล่องคอนกรีตกําจัดขยะ 9 ปุ๋ยหมักใน
สวนสวย คลองสวยนํ้าใส โรงผลิตก๊าซชีวภาพ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพ่ือการศึกษา สามารถดูรายละเอียด
ของแต่ละโครงการได้ ซึ่งสืบเน่ืองจากการท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโครงการฯ ดังกล่าว จึงทําให้การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นการบูรณาการในโครงการต่าง ๆ เพ่ือการควบคุมและลดปริมาณของขยะ มลพิษทางอากาศ 
เศษก่ิงไม้ ขยะรีไซเคิล การผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชที่ใช้แล้วมาใช้กับรถรางบริการโดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก http://www.vehicle.ku.ac.th/   (11-2-2) รายงาน
ประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(11-2-3) และรายงานประจําปีงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะ
ฯ (11-2-4) 

 พัฒนาอาคารสถานที่ โดยการดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้ถูกสุขลักษณะ โดย
การจ้างเหมาบริการดูแลและทําความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบ จัดหาที่น่ังพักผ่อน
สําหรับนิสิตอ่านหนังสือ นอกจากน้ัน ยังจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการให้บริการห้องประชุม สัมมนา 
อาคารเรียน ตกแต่งสถานที่ ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนน กวาดทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม   ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11-2-3) 
และรายงานประจําปีงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะฯ (11-2-4)  
 ภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดยจัดบริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล พร้อมรถพยาบาลโดยจัดบริการ 
ณ ห้อง 16 – 101 อาคารสถานพยาบาล โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการ รวมถึงการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ป้องกันโรค และการส่งเสริมให้นิสิตมีสุขพลามัยที่ดี (11-2-5)  ตลอดทั้งปีการศึกษา 
มีการให้บริการสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงห้อง Fitness อีกทั้งยังมีการบริการอุปกรณ์กีฬา เพ่ือ
ส่งเสริมให้นิสิตรักในการออกกําลังกาย (11-2-6) มีการบริการด้านอาหารในอาคารโรงอาหารกลาง ซึ่งเป็น
ความดูแลของหน่วยสิทธิประโยชน์ สํานักงานวิทยาเขต นอกจากน้ีวิทยาเขตฯ ยังจัดสถานที่อ่านหนังสือให้
สําหรับนิสิตมากมาย ได้แก่ ด้านหน้าและด้านหลัง อาคารหอพักนิสิตชายและหญิง ซึ่งมีต้นไม้ร่มรื่นเหมาะแก่
การอ่านหนังสือ และพูดคุยในยามว่างของนิสิต   
 วิทยาเขตศรีราชา มีอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ โดย
จัดบริการห้องเรียน ห้องกิจกรรม อาคารบ้านพักบุคลากร อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ อาคารโรงอาหาร
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กลาง ซึ่งได้มีการจัดดูแลทําความสะอาดอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนมีการจัด
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์ ภ า ย ใ น วิ ท ย า เ ข ต ใ ห้ มี ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ดี  
http://offic.admin.src.ku.ac.th/index_office.asp (11-2-7)  

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยฯ  มีปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  โดยการมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา

ความสะอาดถนน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้  ปลูกต้นไม้เกาะกลางถนนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา นอกจากน้ันยังมี
การจัดสวนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ อาทิ สวนวรุณาวัน  สวนรวมพรรณไม้เกียรติประวัติไทย สวน
100ปีหลวงสุวรรณฯ สวน 60 ปี สวมปาล์ม  และสวนกล้วยไม้ระพี ฯลฯ  อน่ึง ในการน้ี ยังได้มีการดูแลรักษาคู
คลองภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือไม่ให้มีนํ้าเน่าเสียในโครงการคลองสวยนํ้าใส โดยการดําเนินการคือ 

 การใช้วัชพืชนํ้าหรือพืชบําบัดนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นวัชพืชที่พบในคูนํ้าใน มก. อาทิ 
ผักตบชวา ดอกจอก ผักแว่น หญ้าอเมซอน  

 การใช้จุลินทรย์ีย่อยสลายไขมันหรืออินทรย์ีสาร สําหรับคูคลองต่างๆ 
 การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยรอบคูคลอง เช่น การตกแต่งก่ิงไม้เพ่ือเปิดให้

แสงลงสู่แหล่งนํ้า การจัดเก็บเศษขยะต่าง ๆ ในคูคลอง 
 การจัดการนํ้าเสียที่มีสารเคมปีนเป้ือนจากห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง ณ โรงบําบัดนํ้าเสียกลางของ มก. ทั้งก่อน-หลัง  

   ในการดูแลปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  เป็นการดําเนินการโดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ี มหาวิทยาลัยฯ  ได้ดําเนินการโดยการจัดโครงการต่าง ๆ กล่าวคือ ระบบบําบัด
นํ้าเสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี  สถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ผลิตถ่านไม้และน้ําส้มคันไม้ จักรยาน KU-
GREEN GAMPUS HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยนํ้า
ชีวภาพ กล่องคอนกรีตกําจัดขยะ 9 ปุ๋ยหมักในสวนสวย คลองสวยนํ้าใส โรงผลิตก๊าซชีวภาพ และกังหันลม
ผลิตไฟฟ้าเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นการดําเนินโครงการที่ลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย  ให้มีสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศ น์ที่ ดี   และเ กิดประโยชน์สู งสุด ต่อประชาคมโดยรวมต่อไป  ซึ่ งปรากฏใน 
http://www.vehicle.ku.ac.th/   (11-3-1) รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11-3-2) 
และรายงานประจําปีงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะฯ (11-3-3)  
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่พ้ืนที่อนุรักษ์ป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าที่เต็มไปด้วยป่าเบญจพรรณ
และพรรณไม้ต่างๆ มากมาย รวมทั้งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์แมลงทับ และยังมีพ้ืนที่อ่างเก็บนํ้ารอบๆ วิทยาเขตอีก
หลายแห่ง ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าสกลนคร ซึ่งวิทยาเขตฯได้มีการใช้นํ้าในอ่างเก็บนํ้ามาผลิตนํ้าประปาเพ่ือใช้ภายใน
วิทยาเขตฯ ด้วย นอกจากน้ียังมีการรณรงค์ให้นิสิตใช้จักรยาน โดยการมีเส้นทางจักรยานสําหรับนิสิต และ
บุคลากรทั่วไปได้ออกกําลังกายภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ และการคงไว้ซึ่ง
ความเป็นธรรมชาติของวิทยาเขตฯ  
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4.  พื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
มหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่ทางวัฒนาธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย อาคารพุทธเกษตร อาคารจัก
พันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี อาคารหอประชุม อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ อาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร  อาคารหอประวัติ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ 
วันเข้าพรรษา วันอาสาฬบูชา วันวิสาขบูชา พิธีทําบุญตักบาตร กิจกรรมไหว้ครู มอบเหรียญประจํารุ่นแก่นิสิตใหม่  พิธี
จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินเพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันสถาปนามหาวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดเป็น
ประจําทุกปี ซึ่งปรากฏในรายงานการจําปี 2553  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11-4-1)  
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอทางวัฒนธรรมที่ดีงามได้แก่ อาคารถ่ินมั่นในพุทธธรรม ซึ่งใช้เป็น
สถานที่ในการทําบุญประจําเดือนของวิทยาเขตฯ โดยแต่ละคณะและสํานักเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีของไทย สําหรับนิสิตมุสลิม วิทยาเขตฯ จัดให้มี
สถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนามุสลิม  
 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
  สืบเน่ืองจากการพัฒนาอาคารสถานท่ี ปรับแต่งภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ ดังกล่าว โดยได้มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ในด้านความสะอาดของ
อาคารสถานที่ ซึ่งมีความพึงพอใจด้านความสะอาดของอาคารต่าง ๆ อยู่ในระดับ 3.61  ด้านอาคารสถานท่ี  
ต่าง ๆ ในภาพรวม 3.59 และมีความพึงพอใจด้านการพัฒนากายภาพ ในภาพรวม 3.66 (11-5-1)  

 ความสะอาดของโรงอาหารกลาง และบริเวณโดยรอบ  = 3.85 คะแนน 
 การบริการบริการด้านอาหารของมหาวิทยาลัย   = 3.78 คะแนน 
 การรักษาความสะอาดและกําจัดของเสีย  = 3.67 คะแนน 
 การจัดการระบบไฟฟ้า    = 3.70 คะแนน 
 การจัดการระบบนํ้าประปา     = 3.90 คะแนน 
 ระบบความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย   = 3.85 คะแนน   

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการประเมินในภาพรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.54 คะแนน โดยมีผลคะแนนในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 - การใช้บริการสนามกีฬาและห้องบริการการออกกําลังกาย = 3.58 คะแนน            
 -  การใช้บริการให้คําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพ     = 3.45 คะแนน 
 -  การขอใช้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา    = 3.51 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตนเอง 
11 5 ข้อ 5 คะแนน 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2553  
11-1-2 โครงการทําบุญตักบาตรประจําเดือน   
11-1-3 โครงการสมาธิเพ่ือการพัฒนา EQ ครั้งที่ 7  
11-1-4 เว็บไซต์ http://qa.src.ku.ac.th 
11-2-1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2553  
11-2-2 http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
11-2-3 รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
11-2-4 รายงานประจําปีงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะฯ 
11-2-5 สรุปสถิติการให้บริการห้องพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2553  
11-2-6 สรุปสถิติการให้บริการห้อง Fitness และการบริการเบิกยืมอุปกรณ์กีฬาประจําปี

การศึกษา 2553  
11-2-7 http://offic.admin.src.ku.ac.th/index_office.asp 
11-3-1 http://www.vehicle.ku.ac.th/ 
11-3-2 รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
11-3-3 รายงานประจําปีงบประมาณ 2553 กองยานพาหนะฯ  
11-4-1 รายงานประจําปี 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
11-5-1 รายงานความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน การ

ให้บริการทั่วไป ภาคปลายปีการศึกษา 2553 และรายงานความพึงพอใจของนิสิตและ
บุคลากรต่อการให้บริการของกองยานพาหนะฯ  

 
แหล่งข้อมูล  :    กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ และสํานักงานวิทยาเขต 
หน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูล  :    กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตัวบ่งชีส้กอ.ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
สถาบันอุดมศึกษามีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์
ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนด
ผู้รับผิดชอบ มกีารจัดทําแผนงบประมาณโครงการมีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศกึษา 

สถาบันสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียน 
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 สถาบันมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และบรกิารด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่นมีหอศิลป์ หอ

ประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สถาบันจัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับหน่วยงาน 
ระดับชาติ โดยมีความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน 

3.3 สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรอ่ืน มีการสร้างเครือข่าย มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบอย่าง
ชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสาํเร็จของการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอนและกจิกรรมนักศึกษา มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา 
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5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 

5.2 มีแผนปรบัปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

5.3 มีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรบัปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศลิปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปน็ที่ยอมรบั
ในระดับชาติ 

6.1 สถาบันมีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้
ผู้เช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

6.2 สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ  ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 สถาบันมีจาํนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง เป็นที่
ยอมรับ 
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ตัวบ่งชีส้มศ.ท่ี ๑๐  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชีส้มศ.ท่ี ๑๑  การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา ที่มีผลการประเมิน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีส้กอ. ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 
 2.  มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 6.  มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นทีย่อมรับใน
ระดับชาติ 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนนุการทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบส่งเสริมให้บุคลากร

นํากิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ 

เช่น มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กากําหนดผู้รับผิดชอบ  มีการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการ (6.1-1-1) มีการทําแผนการทํางานแต่ละโครงการ (6.1-1-2)  มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการ

ติดตามผลการดําเนิน งานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

คณะฯสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 

และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วน

หน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร  เช่น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ  “กิจกรรมดําน้ําเพ่ือศึกษาและปลูกปะการัง” เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 7 พฤศจิกายน  2553 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกือบ 80 คน (6.1-2-1) นอกจากน้ีภาควิชา

พฤกษศาสตร์ ได้จัด 2 โครงการ คือ โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เป็นโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน (6.1-2-2) โครงการที่ 2 คือ 

โครงการตามรอยพฤกษศาสตร์ในสถาปัตยกรรมไทย ตอนท่ี 3 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า  วัง

สระปทุม จัดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2553 เป็นโครงการบูรณาการกับกิจกรรมนิสิต (6.1-2-3) 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทาํนุบาํรุงศลิปะและ วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

เช่นจัดโครงการออกกําลังกายแบบโยคะ (6.1-3-1) และจินกังกง (6.1-3-2) โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนจาก

หน่วยงานต่างๆนอกคณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้แต่ละคนที่มาออกกําลัง

กายมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทําประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ (กิจกรรมโยคะได้จัดต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2549 

จนถึงปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมจินกังกงเริ่มโครงการเมื่อ มีนาคม 2554) 

คณะฯได้จัดงานวันสถาปนาคณะครบรอบ 45 ปีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 มีพิธีมอบรางวัล

วิทยาศาสตร์แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง  ศิษย์เก่าที่ทําคุณประโยชน์ให้คณะฯ 

และบุคคลอ่ืนๆภายนอกที่ทําคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าที่อยู่ต่างจังหวัด  หน่วยงานอ่ืนๆและ

บุคคลอ่ืนๆมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก (6.1-3-3) 

คณะฯได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 เพ่ือให้ศิษย์

เก่า คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน  บุคลากรและนิสิตปัจจุบัน ได้พบปะสังสรรค์ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ

กัน ศิษย์เก่าได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์เก่าที่เคยสอนกันมา มีศิษย์เก่าจากจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ

มาร่วมโครงการ ประมาณ  1,200 คน (6.1-3-4) 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนิสิต มีการกําหนดตัวบ่งช้ี และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  คณะฯได้มีการประเมิน

โครงการ “กิจกรรมดําน้ําเพ่ือศึกษาและปลูกปะการัง”  ผลการประเมิน 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 โครงการ 

(6.1-4-1) ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร  ผลการประเมินได้ 4.23 จาก

คะแนนเต็ม 5 (6.1-4-2) โครงการตามรอยพฤกษศาสตร์ในสถาปัตยกรรมไทย ตอนที่ 3 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระ

พันวสาอัยยิกาเจ้า  วังสระปทุม ผลการประเมินได้ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 (6.1-4-3) 
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5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการนําผลการประเมินทางด้านพรรณไม้และวัฒนธรรมไทย

ไปพัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้

หลักการของ PDCA  โดยโครงการลักษณะน้ีได้จัดต่อเน่ืองมาจนปีนี้เป็นตอนที่ 3 (โครงการ ศึกษาพรรณไม้

สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร    และ โครงการตามรอยพฤกษศาสตร์ในสถาปัตยกรรม

ไทย ตอนท่ี 3 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า  วังสระปทุม ) เมื่อการตรวจประกันคุณภาพคร้ังก่อน 

(2552)  ได้จัดโครงการวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไม้ตอนท่ี 2 “วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหา ราช

วัง” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553   จึงเห็นได้ว่ามีการนําผลประเมินปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้าน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม (6.1-5-1) 
 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

 อาจารย์ ดร. สุธี  สุดประเสริฐ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์  ได้พัฒนาโปรแกรมสืบค้นพระไตรปิฎก E-Tipitaka เพ่ือประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะ

ค้นข้อมูลหัวข้อธรรมะต่างๆจากพระไตรปิฎกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ทั่วไปในแวดวงพุทธ

ศาสนาระดับชาติ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ (6.1-6-1) 

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  วิเศษสรรค์  ภาควิชาสัตววิทยา ที่มีผลงานเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าใช้

สมุนไพรในการกําจัดปลวก ได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิพิพัฒน์  ปรีดาวิภาต  ผู้จัดรายการโทรทัศน์ คนดีเพ่ือ

แผ่นดิน เพ่ือประกาศว่า รศ.ดร.สุรพล  วิเศษสรรค์ เป็นบุคคลตัวอย่างที่บําเพ็ญคุณประโยชน์ให้กับสังคม  ที่

เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อม โดยนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ทดแทนสารเคมีที่ต้องนําเข้า

จากต่างประเทศ และมีการสัมภาษณ์ ถ่ายทํารายการทางโทรทัศน์เผยแพร่ไปทั่วประเทศ (6.1-6-2) 

 อาจารย์ ดร.จิรโรจน์  ต.เทียนประเสริฐ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตีพิพม์ผลงานวิจัยใน

วารสาร ช่ือ Anal Bioanal Chem (2011) หน้า 3033-3040  เรื่อง การใช้เทคนิคทางด้านเอ็กซ์เรย์ซินโครต

รอน (Synchrotron X-ray absorption spectroscopy,XAS) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการหา

องค์ประกอบทางเคมีและอายุของลูกปัดแก้วสีแดงโบราณ โดยศึกษาจากตัวอย่างลูกปัดที่พบจาก 3 จังหวัดใน

ภาคใต้ คือ ระนอง กระบี่ และพังงา  จํานวน 4 ตัวอย่าง จากพิพิธภัณฑ์ 4 แห่ง แล้วนํามาศึกษาโดยเทคนิค 

XAS เพ่ือหาองค์ประกอบทางเคมี และอายุของวัตถุโบราณ ซึ่งเทคนิคน้ีจะไม่ทําลายโครงสร้างของลูกปัด

โบราณ และยังมีความแม่นยําในการศึกษาองค์ประกอบที่จําเพาะอย่างเช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี เป็นต้น  

(6.1-6-3) 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

คณะศึกษาศาสตร์มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(6.1-1-1) และดําเนินการตามท่ีกําหนดซึ่งในส่วนที่ดําเนินการโดยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์น้ันมีนโยบายทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในวิถีชีวิตโดยกําหนดเป็นโครงการต่างๆ ตามวาระและมีคณะกรรมการ
ดําเนินการ บุคคลสายสนับสนุนทุกคนมีส่วนร่วม รวมท้ังคณาจารย์และนิสิตบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อ
ดําเนินโครงการแล้วมีการประเมินผลโครงการโดยพิจารณาตัวช้ีวัดความสําเร็จโครงการตามท่ีกําหนดไว้รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการเพ่ือเป็นการเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขต่อไป(6.1-1-2) 

ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดแผนโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ใน
แผนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นผู้ดูแลการดําเนินการดังกล่าว รวมทั้งมี
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านน้ีอย่างเพียงพอ(6.1-1-3) ทั้งน้ีการดําเนินโครงการจะมีการติดตาม
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต ( 6.1-1-4) 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต 

คณะศึกษาศาสตร์มีการบูรณาการรวมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิตในลักษณะ
ให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการรดน้ําดําหัวบูรพาจารย์หรือนิสิตสาขาคหกรรมศาสตร์ศึกษาจัด
อาหารคาว-หวาน ในกิจกรรมมุทิตาจิตเป็นต้น(6.1-2-1) 

นอกจากน้ี สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต อาทิเช่น โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใส ที่เน้นให้
นิสิตผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การไหว้ กิริยามารยาทไทย การแต่ง
กาย เป็นต้น(6.1-2-1 และ 6.1-2-2)  

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรอืการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน(6.1-3-1) 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดย

มีการประเมินผลโครงการทกุโครงการหลังจากได้ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว(6.1-4-1) 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ให้สโมสรนิสิตดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรมนิสิตทุก

ด้าน รวมทั้งด้านการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม
สรุปรายงานการดําเนินการและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไปอย่างชัดเจน (6.1-5-1) 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีระบบและกลไก มีการจัดทําแผนและงบประมาณโครงการสนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และมีการดําเนินการตามระบบที่กําหนด ให้บุคลากรทุกคนของคณะฯ มีส่วนร่วม และ
มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษเป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ เช่น การส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในคณะฯ กําหนดแผนงานด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน และสนับสนุนให้บุคลากร ตลอดจนนิสิตมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอเช่นโครงการจัดกิจกรรมงานวันสถาปนาคณะฯ งานปีใหม่ งานรดนํ้าดํา
หัว ปฏิบัติธรรม ไหว้พระ 9 วัด งานวันปลูกต้นไม้ Big Cleaning Day 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้า
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะฯ และที่จัดโดยองค์กรนิสิต เช่น การจัดให้มีการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติซึ่งมีนิสิตต่างชาติมาเรียน หรือการจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศซึ่ง
เป็นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมซึ่งแสดงศิลปวัฒนธรรมสากล เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าใจวัฒนธรรมของชาติ
อ่ืน ๆ ด้วย 

3. คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย 
1) ส่งเสริมวัฒนธรรมในสังคม โดยนําจุดแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตรมาเป็นจุดเน้นในการให้

สังคมไทยตระหนักและให้ความสําคัญกับความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชาติ 
เพ่ือให้เยาวชนและสังคม ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ  ตลอดจนให้
เป็นที่ประจักษ์ในประชาคมอาเซียน เช่น การประสานงาน และส่งเสริมการเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ใน
การเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจในงานทางด้านวิศวกรรมแขนงต่าง ๆ ต่อนิสิต นักเรียน และบุคคล
ทั่วไป 

2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสถาบันและภูมิภาคต่าง ๆ เพ่ือความเข้าใจอันดีและ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในบริบทของไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมริมฝั่งคลอง แม่นํ้าแม่กลอง จ.สมุทรสาคร  การนําศิลปวัฒนธรรม
ร่วมแสดงกับมหาวิทยาลัยในการจัดงานลอยกระทง “โครงการสาวน้อยตกนํ้า” 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดใหม้ีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ โดยใช้แบบสอบถามรวมถงึการจัดทํา
รายงานส่งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมี
การสํารวจสอบถามในประเด็นการวัดความรู้หรือความคาดหวังเก่ียวกับความรู้ที่ได้ก่อนและหลังจัด
กิจกรรม ในลักษณะคําถามทีว่่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับ
ใด  และภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วท่านมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับใด
เป็นต้น เพ่ือเป็นการวัดผลว่าการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกลา่วสามารถพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมเติม
ความรู้ความสามารถแก่นิสิตและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใดเป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การส่งเสริมและสนบัสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การพิจารณา  

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

 3.  มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง 

 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 

 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร ์

1. คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา2553 
ครบครบถ้วนตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2553 และแต่ละโครงการ/
กิจกรรมมีการดําเนินการตามวงจรคุณภาพ(PDCA) 

2. คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย100% 
3. การดําเนินงานด้านการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์น้ันเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ

ต่อเน่ืองทุกปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์ 
4. การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้ี ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจที่ดีงามแก่

ชุมชมศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ได้โอกาสเรียนรู้กันและกัน มีการสืบทอด
ประเพณีที่ดีงามจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแสดงให้นิสิตได้เห็นวิถีชีวิตไทยที่มีกุศโลบายสอนคุณธรรม
และจริยธรรมผ่านประเพณีและพิธีการต่างๆ 

5. การดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปเพ่ือความเจริญงอก

งามทางจิตใจและปัญญาของชุมชนศึกษาศาสตร์ มิได้มีเป้าหมายเพื่อช่ือเสียงในระดับชาติหรือนานาชาติ จึง

ดําเนินการไปในลักษณะแห่งความเหมาะสมพอเพียง ให้ได้สัมผัสคุณค่าที่แท้จริงของศลิปะและวัฒนธรรม 

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2553 คณะศกึษาศาสตร์มีนายศุภกานต์ อมรสิงห์ นิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภา

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจําภาควิชา
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อาชีวศึกษา ได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ” ระดับกาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการทางศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

   คณะวิทยาศาสตร์มีการกําหนดนโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (10-1-1)มีการจัดทําแผน

งบประมาณโครงการ การกําหนดผู้รับผิดชอบ (10-1-2) มีการทําแผนการทํางานแต่ละโครงการ  มกีารกําหนดตัวชี้วดั

ด้านศิลปะและวฒันธรรม (10-1-3)  มกีารตดิตามผลการดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ  มกีารประเมินผลการทํางานทกุ

โครงการ (10-1-4) และนําผลการประเมินมาวเิคราะห์ ปรับปรงุเพื่อนาํไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (10-1-5) 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  80 

 ทุกโครงการท่ีจดัทําได้ตัง้เป้าหมาย คือความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อได้ประเมินผลของโครงการ มากกว่าร้อยละ 80 ได้ตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ (10-2-1) 

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง 
คณะวิทยาศาสตร ์ได้กําหนดแผนการทําโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดชว่งเวลาที่ชัดเจน 

และทําเช่นน้ันสม่ําเสมอต่อเนื่องทกุปี เช่น โครงการวันสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ จัดทุกวันที ่9 มีนาคม ของทุกปี,  

มุมลูกของเราจดัทุกชว่งปิดเทอมภาคฤดูร้อนและช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมของทกุปี , งานรดน้ําขอพรเนื่องในวัน

สงกรานต์ จัดกอ่นวันหยุดสงกรานต์ทกุปี , วันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์จดัในเดอืนพฤษภาคมทุก

ปี , วันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยา ศาสตร์ จัดเดือนมิถุนายนวันเดียวกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  

โครงการไหว้พระทัศนาโบราณสถานจังหวัดต่างๆ จัดในเดอืนสิงหาคมของทกุปี  ฯลฯ (10-3-1) 

 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชน 

 โครงการต่างๆที่คณะฯดําเนินการมีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน  ทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ ใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพจินกังกง มีผู้รว่มโครงการ

จํานวนมากรวมทั้งบุคคลภายนอก คณะฯยินดทีี่คนภายนอกสถาบันเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะเม่ือทุกคนมีสุขภาพดี จะ

เป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยกันทํางานพัฒนาประเทศ ไม่ต้องไปหาหมอรกัษาอาการเจ็บป่วยก็ช่วยประหยัดงบประมาร

แผ่นดินในทางออ้ม ,  โครงการพัฒนาจิต คือโครงการไหวพ้ระทัศนาโบราณสถานจังหวัดต่างๆ กจิกรรมนี้อนุญาตให้

บุคลากรพาบิดา/มารดา สาม/ีภรรยา , บุตร หรือญาติเข้าร่วมโครงการได้ โดยเก็บค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ํามาก โดยคณะ

อยากเห็นภาพที่พ่อแม่พาลูกๆเข้าวัด  ชี้ชวนดภูาพวาดที่ผนังโบสถ์ ซึ่งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้สนใจพทุธ

ศาสนาตั้งแต่เดก็  หรอืการที่บคุลากรจูงมอืบิดามารดาที่ชราภาพไปกราบพระที่วัดต่างๆ เด็กเล็กๆที่ไปร่วมโครงการก็

จะเห็นคนอื่นพาบิดามารดาที่ชราไปไหว้พระ  จะทําใหเ้ห็นแบบอย่างที่ดี (10-4-1) 
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5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 
มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทํากิจกรรมดีๆและได้รับการยอมรับในระดับชาติ เช่น อาจารย์ ดร. สุธี  

สุดประเสริฐ จากภาควิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์  ได้พัฒนาโปรแกรม

สืบค้นพระไตรปิฎก E-Tipitaka เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนกิชนทั่วไปที่จะค้นข้อมูลหัวขอ้ธรรมะต่างๆจาก

พระไตรปิฎกไดส้ะดวกรวดเรว็ เป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ทั่วไปในแวดวงพุทธศาสนาระดับชาติ และได้รับเชญิเป็น

วิทยากรของมูลนิธิพุทธโฆษณ์ (10-5-1)   

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  วิเศษสรรค์  ภาควิชาสัตววิทยา ที่มีผลงานเป็นที่รู้จกักันทั่วไปวา่ใช้สมุนไพรใน

การกําจัดปลวก ได้รับเกียรติบตัรจากมูลนิธิพพิัฒน์  ปรีดาวิภาต  ผู้จัดรายการโทรทัศน์ คนดเีพื่อแผ่นดิน เพือ่ประกาศ

ว่า รศ.ดร.สุรพล  วิเศษสรรค์ เป็นบุคลตัวอย่างที่บําเพ็ญคุณประโยชนใ์หก้ับสังคม  ที่เห็นความสําคัญของส่ิงแวดล้อม 

โดยนําทรพัยากรธรรมชาตทิี่มีอยู่ในประเทศมาใช้ทดแทนสารเคมีที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และมีการสัมภาษณ์ 

ถ่ายทํารายการทางโทรทัศน์เผยแพร่ไปทัว่ประเทศ(10-5-2) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11  การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เกณฑ์การพิจารณา  

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 2.  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 

 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 4.  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 

 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน 

คณะศึกษาศาสตร์ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต่อเน่ืองตลอดทั้งปีการศึกษา โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ที่เกษียณอายุแล้ว ให้เข้า

มามีส่วนร่วมในการวางแผน ดําเนินการ ประเมินผลการดําเนินงาน และร่วมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ

พัฒนางานต่อไป โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์เป็นประจําทุกเดือน มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักงานเลขานุการคณะ การประชุมภาควิชา และการประชุมของคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ  

กิจกรรมในรอบปี เริ่มต้นที่เทศกาลปีใหม่อย่างไทย คือวันสงกรานต์ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดงานรดนํ้า

ขอพรจากผู้อาวุโส และถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เรียนเชิญผู้ที่

เกษียณอายุแล้วมาเป็นเกียรติในงาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่า ร่วมงานเป็นจํานวนมาก (11-1-

1)  

ในเดือนกันยายน คณะศึกษาศาสตร์จัดงานมุฑิตาจิตแด่บุคลากรผู้เสียสละในการทํางานพัฒนา 

คณะศึกษาศาสตร์จนเกษียณอายุราชการ(11-1-2)  
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ในเดือนพฤศจิกายน คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการเดินว่ิงมินิมาราธอน เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา 

เยาวชน บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการออกกําลังกายเพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง งานเดินว่ิงมินิมาราธอนน้ีแสดงให้เห็นถึงความร่วม

แ ร ง 

ร่วมใจในการทํางานของบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับความ

ร่วมมืออย่างดีย่ิงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน(11-1-3)  

นอกจากน้ี ในเดือนพฤศจิกายนยังมีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันน้ีบุคลากรทั้งหมดจะ

ร่วมทําบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ และมีกิจกรรมทางวิชาการคือปาฐกถา ศาสตราจารย์ 

ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ โดยคณะศึกษาศาสตร์จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาที่เป็น

ประเด็นสําคัญอยู่ในปัจจุบัน เป็นโอกาสในการนําเสนอความรู้ ข้อคิดเห็น  อันเป็นประโยชน์ต่อการวาง

นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ แก่ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (11-1-4) 

ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะศึกษาศาสตร์จัดงานสัมมาทฐิิรังสรรค์สิ่งดีต่อชีวิตและงานของ

บุคลากรทั้งคณะ (11-1-5) 

ในส่วนของสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรทุกฝ่ายดําเนินงานภายใต้ภารกิจ 5 ส เพ่ือ

ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในพ้ืนที่ใช้สอยเท่าเดิม และในช่วงปลาย 

ปีการศึกษา มีโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด กําหนดหัวเร่ือง เป็นการให้ความรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต ส่งเสริมการทํางานอย่างมีความสุข มีกิจกรรมกลุ่มเพ่ือความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการ

ทํางาน และมีช่วงเวลาระดมสมอง ทบทวนภาระงาน ประเมินผลการทํางานแต่ละฝ่าย สรุปเป็นแนวทางการ

แก้ปัญหาเพ่ือนําไปใช้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติภาระงานต่อไป (11-1-6) 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์  
ทุกปีช่วงเดือนมิถุนายน ทางคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนิสิตทกุระดับช้ัน คณาจารย์และบุคลากร จะร่วมใจ

ปลูกต้นไม้ และพัฒนาในพ้ืนที่คณะฯ ทั้งในอาคารและพ้ืนที่สนามโดยรอบ(11-2-1) 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการควบคุมสัตว์พาหะนําโรค (หนู ) แบบบูรณาการในพ้ืนที่คณะ

ศึกษาศาสตร์ แบบต่อเน่ืองตลอดปี(11-2-2) 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สืบเน่ืองจากโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ในพ้ืนที่ คณะฯ ซึ่งเป็นงานที่ทํางานพร้อมกันทั้ง

มหาวิทยาลัย เป็นช่วงต้นภาคเรียนก่อนถึงงานอันสําคัญซึ่งคือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตใหม่ ทาง
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คณะศึกษาศาสตร์และนิสิตทุกช้ันปี โดยเฉพาะนิสิตใหม่จะร่วมกันดูและพื้นที่สีเขียวรอบอาคารให้ร่มรื่น

สวยงาม มีการดูแลอย่างต่อเน่ืองตลอดปีโดยเจ้าหน้าที่งานสวนและงานสนาม (11-3-1) 

4. มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมสม่ําเสมอ 
คณะศึกษาศาสตร์มีห้องโถงช้ันล่างอาคาร 3 เวทีกลางแจ้งและลานสนามหญ้าระหว่างอาคาร 2-3 

เป็นพ้ืนที่ เอนกประสงค์ สามารถใช้ทั้งการเรียนการสอนนันทนาการ การแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม

อย่างต่อเน่ือง  

(11-4-1) 

ช่วงปลายปี จะเป็นจุดนัดพบของพ่ีปีสุดท้ายที่กําลังจบการศึกษาที่จะมารับพรและโอวาทจาก

คณาจารย์ในโอกาสปัจฉิมนิเทศ พร้อมๆ กับรุ่นน้องที่มาร่วมแสดงความช่ืนชมยินดี เรียนรู้งาน เพ่ือเป็นแบบ

ของรุ่นพ่ีทีดีในปีต่อไป 

ในโอกาสวันพระราชทานปริญญาบัตรของ มก. พ้ืนที่ที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งความสุขและความยินดี

ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ เป็นสาระของการเสริมความสัมพันธ์อันดีของผู้สําเร็จการศึกษา 

และนิสิตรุ่นน้อง 

สําหรับกิจกรรมภายใน คณะศึกษาศาสตร์เตรียมห้องขนาดความจุ 150-200 คน พร้อมสื่อโสตทัศน์ 

จํานวน 2 ห้อง บริการกิจกรรม ทางวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครูนิสิตใหม ่พิธีรดนํ้าขอพรบูรพาจารย์ในวัน

สงกรานต์ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานเลขานุการ

คณะ  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการให้บริการด้านอาคาร สถานที ่ ห้องเรียน ภูมิทศัน์โดยรอบ ซึ่งหน่วยอาคาร 

สถานที่และยานพาหนะ มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่แสดงถงึความมีน้าํใจ เสียสละเพือ่ส่วนรวม เช่นโครงการวันพัฒนาและปลูก

ต้นไม้คณะวิทยาศาสตร์ ทุกๆปจีะมีทั้งคณาจารย์  บุคลากร นิสิตทั้งปริญญาตรี  โท เอก มารว่มแรงร่วมใจกนัพัฒนา

คณะฯ ปี 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการน้ีถงึ   2,361  คน ประกอบด้วย นิสิตปรญิญาตรี ชั้นปทีี ่1 จํานวน 750 คน ชั้นปี

ที่ 2- 4  จํานวน  781 คน นิสิตปริญญาโท – เอก จํานวน  502 คน คณาจารย์ 135 คน และบุคลากรสายต่างๆ อกี  

193 คน ใช้งบประมาณทัง้ฝ่ายกิจการพเิศษและฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นเงิน  122,041.00 บาท (หนึง่แสนสองหม่ืนสอง

พันส่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการร่วมกจิกรรม ดงันี ้

 กิจกรรม 7 ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทกุภาควชิาและสํานักงานเลขานุการคณะ ทําความ

สะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  ทําความสะอาดห้องเรยีน  ห้องปฏิบัตกิาร ห้องทํางาน  หอ้ง

สํานักงานธรุการ ห้องนํ้า  ดําเนินกิจกรรม 7 ส. ในสถานที่ทํางาน 

 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ทําความสะอาด  เก็บขยะ ตัดแตง่กิง่ไม้ บริเวณลานจอดรถทุกลาน

ในคณะ  ลานไปรษณย์  รอบๆอาคารทวี  ญาณสุคนธ์  เรือนเพาะชํา  ขัดโต๊ะและเก้าอี้ม้าหินรอบๆคณะ (11-1-1) 

 ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ   เปน็กิจกรรมที่ดทีาํให้บุคลากรและนิสิตในแต่ละคณะ  มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององค์กร  อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด  สวยงาม  ร่มรืน่ ทําให้มีผู้มารว่มแรงร่วมใจบําเพ็ญ

ประโยชน์ในกจิกรรมเป็นจํานวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน  (11-1-2) 

2. อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์

  คณะฯได้ว่าจ้างบรษิทัเอกชนให้ทําความสะอาดในตัวอาคารและนอกตัวอาคาร  ทําให้สะอาดสวยงาม ถกู

สุขลักษณะ(11-2-1) 

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 คณะฯ ได้ว่าจ้างบรษิัทเอกชน มาดูแลตกแต่ง ปรับปรงุภูมิทัศน์ของคณะให้สวยงาม มกีารปลูกต้นไม้เพิ่มเตมิ  

ทําสวนหย่อม ปูสนามหญ้า ปลูกดอกไม้บริเวณป้ายช่ือคณะทุกจดุให้สวยงาม ดูแลสับเปล่ียนต้นไม้ ต้นใดทีโ่ทรมก็นํา

ต้นใหม่มาเปล่ียน เพื่อให้ดูสวยงามตลอดเวลา (11-3-1) 

 4.  มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอยา่งพอเพียง และจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ (11-4-1) เช่น  
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- โถงช้ันล่างอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ใช้จัดกิจกรรม รดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ทกๆปี, จดังาน
เกษยีณอายรุาชการ, จัดเล้ียงวนัสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

- โถงช้ันล่างอาคารวิทยาศาสตร ์25 ปี จดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจินกงักง 

- ชั้น 2 อาคารศาลาลอย จัดกิจกรรมมุมลูกของเรา  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโยคะและมวยจีน 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  ทุกโครงการที่คณะจดัทําเมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม โดยมีคะแนนรวม 4.06 จากคะแนน

เต็ม 5 (11-5-1) 

 


