
 

 

หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมี

จุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละมหาวิทยาลัยและมีการบูรณาการเข้ากับพันธ

กิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหมายถึงมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความส าคัญและคุณค่าเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมที่จ าต้องปลูกฝังส่งเสริมและ

พัฒนาสิ่งที่ดีงามความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้

เกิดในจิตส านึกและในวิถีชีวิตมีความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ๆสถานศึกษาจึงมีนโยบายและการด าเนินงานทั้งใน

ระดับบุคคลและมหาวิทยาลัยโดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุนในลักษณะโครงการและส่วน

หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้วิถีชีวิตและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยน่าอยู่มีชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมี

รสนิยมและสามารถอยู่ในสังคมด้วยความเข้าใจมีน้ าใจอย่างมีความสุข 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ.ศ. 2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 

 

 

 

ตัวบ่งชีอ้งค์ประกอบท่ี 6 จ านวน 3 ตัวบ่งชี้คือ 

 

         ตัวบ่งชี ้สกอ.ที่  6.1ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

         ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 10การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 11การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี สกอ.ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน :ข้อ 

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

 



เกณฑ์การประเมิน: ข้อ  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6ข้อ 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ที ่10  :   การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  : 

ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธกิจ

หลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนักที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้สังคมใน

สถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าสามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของ

สังคมการส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 

ประเด็นการพิจารณา: ข้อ 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

 



เกณฑ์การให้คะแนน: ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 

1ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

4ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

5ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. นโยบายแผนระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมรายละเอียดของ

โครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลส าเร็จเช่น

ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแบบส ารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมินวิธีการ

วิเคราะห์ผลเป็นต้น 

5. รายงานรางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและนานาชาติจากสถาบันหรือ

หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

 

ตัวบ่งชีส้มศ.ที่  11  :  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  :ปีการศึกษา 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม

โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญาโดยมีแผนในการพัฒนา

ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมสามารถเลือกรับรักษาและสร้าง

ให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

 

 



ประเด็นการพิจารณา: ข้อ 

1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์ 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสม่ าเสมอ 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น1–4ไม่ต่ ากว่า3.51จากคะแนน

เต็ม5 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 

1ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

2ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

3ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

4ข้อ 

ปฏิบัติได้ 

5ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยด าเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 

2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความส าเร็จ

อย่างเป็นรูปธรรมรายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมความปลอดภัยความสะอาดสุขอนามัย

และความสวยงาม 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้

นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น1–4 

 



หมายเหตุ 

1)สะอาดหมายถึงไม่รกมีระเบียบรักษาง่ายใช้สะดวก 

2)สุขลักษณะหมายถึงสะอาดปลอดภัยไร้มลภาวะสุขกายสบายใจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3)สวยงามหมายถึงมีการจัดแต่งอาคารสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ี 

แวดล้อมไม่สิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 


