
มาตรฐานที่ 7  ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 19   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย   5 คะแนน 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เกณฑ์ท่ัวไป) 
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2562 (ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2562)   
คณะพยาบาลศาสตร์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

1.มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

 คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คือ คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และเมื่อวันท่ี 3 
ตุลาคม 2562 มีค าส่ังต้ังแต่งผู้ช่วย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน
รูปแบบคณะกรรมการโดยมี ผู้ช่วย
คณบดีเป็นประธาน  (19.1-19.3) 
ปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาล
ศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาท่ีปีการศึกษา 2562 (19.4) 
ซึ่งประกอบด้วยโครงเกี่ยวกับการ
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมซึ่ง
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์

19.1 โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
19.2 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
19.3  ค าส่ังแต่งต้ัง รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี 
  
19.4 แผนพัฒนานักศึกษาท่ีปีการศึกษา 
2562  
 
19.5 แผนงบประมาณ และแผน
ปฏิบัติงานคณะพยาบาลศาสตร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 
(19.5) และแผนงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของ
แผนคือ 
1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
 2) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
สามารถอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม 
3) เพื่อให้การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและได้ก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัว
บ่งช้ี ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีโครงการท่ีมีการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือ
ภูมิปัญญาไทย โดยปลูกฝังความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ีดี  
อย่างน้อย 1 โครงการ            
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการท่ีมีการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปัญญาไทย โดยปลูกฝัง
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ี
ดี อย่างน้อย 1 โครงการ/ปีการศึกษา  
คื 1)โครงการท านุบ ารุง โครงการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม:เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยและพิธีอัญเชิญตรา 
งบประมาณ ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เข้าร่วมโครงการท่ีมีการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย โดยปลูกฝังความรู้ 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ีดี               
อย่างน้อย 1 โครงการ/ปีการศึกษา        
มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมของโครงการในระดับดีขึ้นไป 
(ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน) 
โดยมีเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของ
แผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
และได้จัดสรรงบประมาณ                   
กองพัฒนานักศึกษา  

2. มีการก ากับติดตาม
ให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนานักศึกษาท่ีปีการศึกษา 
2562 (โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ) (19.6 ) โดยได้
ก าหนดใหค้ณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับ
กองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งมี
การติดตามการด าเนินงานผ่านการ
ประชุมของฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
(19.7 ) 

19.6 แผนพัฒนานักศึกษาท่ีปีการศึกษา 
2562 
19.7  รายงานการประชุมฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ เรื่องการก ากับติดตามการ
ด าเนินโครงการ  

3. มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  และ
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดการ
ประเมินความส าเร็จของแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (19.8) ไว้ 
1 ครั้ง คือ 
ซึ่งมีผลการประเมินความส าเร็จของ
แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1 
วงรอบ 6 เดือนแรก ตามตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของแผน จ านวน 2 ตัว
บ่งช้ี ดังนี้ 

19.8 แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562  
19.9 รายงานสรุปผลการด าเนินท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม :  
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 มีโครงการท่ีมีการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือ
ภูมิปัญญาไทย โดยปลูกฝังความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ีดี อย่าง
น้อย 1 โครงการ 
ผลการประเมินพบว่า คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีโครงการท่ีมีการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย โดยปลูกฝังความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ีดี 
จ านวน 1 โครงการ คือ 1)โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม :  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการท่ีมีการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปัญญาไทย โดยปลูกฝัง
ความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ี
ดี อย่างน้อย 1 โครงการ/ปีการศึกษา
ผลการประเมินพบว่า แต่ละ
โครงการมีนักศึกษาเข้าร่วมดังนี้คือ 
1) โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม : อัญเชิญตรา มี
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งส้ิน 56 คน คิด
เป็น ร้อยละ 100 (19.10)   
2) โครงการไหว้ครู มีนักศึกษาเข้า
ร่วมทั้งส้ินเข้าร่วมทั้งส้ิน 56 คนเป็น 
ร้อยละ 100   (19.11)        
โครงการมีอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมดังนี้คือ 1)
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล มีอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วมทั้งส้ิน 56 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 100 (19.4.2)   2) 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
วันส าคัญของชาติและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.10 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงส่งเสริมเอกลักษณ์
ของวิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 
2562 
19.11 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงส่งเสริมเอกลักษณ์
ของวิชาชีพการพยาบาล ปีการศึกษา 
2562  เพิ่มเติมในส่วนของการจัด
กิจกรรมของทางวิชาชีพพยาบาล 
ตลอดจนมีการเสนอให้จัดพิธีรับหมวก  
และรับตะเกียงและไหว้ครูของคณะ
พยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ
วิชาชีพการพยาบาล ต่อไปในปีหน้า ใน
ปีการศึกษา 2563   
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ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

พระมหากษัตริย์ มีอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม
ท้ังส้ิน 56 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  
โดยมีเกณฑ์ประเมินความส าเร็จของ
แผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ซึ่ง 
 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนงานและปรับปรุงการจัด
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังนี ้
1) น าผลการประเมินน าผลการ
ประเมินโครงการท านุบ ารุงส่งเสริม 
ในปีการศึกษา 2562 ไปปรับปรุงใน
การจัดโครงการอัญเชิญตราและ
เพิ่มเติมในส่วนของการจัดกิจกรรม
ของทางวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนมี
การเสนอให้จัดพิธีรับหมวก  และรับ
ตะเกียงและไหว้ครูของคณะเอง
ต่อไปในปีหน้า ในปีการศึกษา 2562   

4. มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเผยแพร่
กิจกรรม หรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ผ่านทาง facebook 
คณะพยาบาลศาสตร์ดังนี้  1) 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
อัญเชิญตรา (19.12)  2) โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : วัน
ส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
(19.6.2)   

19.12 ภาพการเผยแพร่กิจกรรม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของวิชาชีพการ
พยาบาล ผ่านทาง facebook คณะ
พยาบาลศาสตร์ 
19.13 ภาพการเผยแพร่กิจกรรม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : 
วันส าคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ 
ผ่านทาง facebook คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

5.มีการประเมินและ
ปรับปรุงแผนพัฒนา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดการ
ประเมินความส าเร็จของแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อส้ินสุด
การจัดท าโครงการภายใน 2 สัปดาห์ 
ผลการประเมินพบว่า คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีโครงการท่ีมีการท านุบ ารุง

9.10 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการอัญเชิญตรา  
19.11 รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการไหว้ครู  
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

ศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิ
ปัญญาไทย โดยปลูกฝังความรู้ 
ตระหนักถึงคุณค่า ทัศนคติท่ีดี 
จ านวน 2 โครงการ คือ  

1) โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม : อัญเชิญตรา มี
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งส้ิน 56 คน คิด
เป็น ร้อยละ 100 (19.14) . 

2) โครงการไหว้ครู มีนักศึกษา
เข้าร่วมทั้งส้ินเข้าร่วมท้ังส้ิน 56 คน
เป็น ร้อยละ 100   (19.15)        
  คณะพยาบาลศาสตร์มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนงาน
และปรับปรุงการจัดโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี ้
1) น าผลการประเมินน าผลการ
ประเมินโครงการท านุบ ารุงส่งเสริม 
ในปีการศึกษา 2562 ไปปรับปรุงใน
การจัดโครงการอัญเชิญตราและ
เพิ่มเติมในส่วนของการจัดกิจกรรม
ของทางวิชาชีพพยาบาล ตลอดจนมี
การเสนอให้จัดพิธีรับหมวก  และรับ
ตะเกียงและไหว้ครูของคณะเอง
ต่อไปในปีหน้า ในปีการศึกษา 2562   

6. มีการก าหนดหรือ
สร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

- - - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


