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มาตรฐานด้านที่ 4 
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
ตัวบ่งช้ีที ่10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวฒันธรรม 

 
 ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

  คณะบริหารธุรกิจได้น ายุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย   มาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการและ
กิจกรรม  ด้านการท านุบ า รุง ศิลปะและ
วฒันธรรมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน   
   ในปีการศึกษา 2556 น้ี คณะบริหารธุรกิจมี
แผนงานด้านการท า นุบ า รุ ง ศิลปะและ
วฒันธรรมจ านวนทั้ งส้ิน 1 แผนงานได้แก่ 
แผนงานประจ าดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 
    คณะบริหารธุรกิจ  ไดมี้การด าเนินงานตาม
แผนงาน  โครงการและกิจกรรมต่างๆ  และมี
การประเมินผลเพื่อน ามาสู่การพัฒนาการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารหมายเลข 6.1.3  
แผนงานประจ าด้าน
การท านุบ า รุงศิลปะ
และวฒันธรรม 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 80 

    คณะบริหารธุรกิจ  ได้ก าหนดตวับ่งช้ีของ
แผนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประเมิน
ความส าเร็จของแผนงาน ซ่ึงในปีการศึกษา 
2556 น้ี คณะบริหารธุรกิจมีการก าหนดตัว
บ่งช้ีของแผนงานไว ้3 ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 
1. ร้อยละของโครงการด้านท านุบ า รุง

ศิลปวฒันธรรมท่ีบรรลุตวัช้ีวดัโครงการ
ทุกตวัช้ีวดัต่อจ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 

เอกสารหมายเลข 6.1.9  
เ อ ก ส า ร ส รุ ป แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ง า น
ประจ าด้านการท า นุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
80 

2. จ านวนกิจกรรมท านุบ า รุงศิลปะและ
วฒันธรรมท่ีมีการบูรณาการกบักิจกรรม
นกัศึกษา  จ  านวน 1 กิจกรรม 

3. จ านวนกิจกรรมท านุบ า รุงศิลปะและ
วฒันธรรมท่ีมีการบูรณาการกบัการเรียน
การสอน จ านวน 1 กิจกรรม 

  โดยก าหนดให้มีการประเมินปีการศึกษาละ 
2 คร้ัง คือ การประเมินความส าเร็จและ
ความกา้วหน้าของแผนเม่ือส้ินภาคการศึกษา
ท่ี 1/2556  และการประเมินความส าเร็จของ
แผนเม่ือส้ินปีการศึกษา     
      ซ่ึงจากการประเมินผลเม่ือส้ินปีการศึกษา 
2556 น้ีพบว่ า  ก ารด า เ นินงานของคณะ
บริหารธุรกิจบรรลุเป้าหมายตามตวับ่งช้ีของ
แผนในทุกตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ100 ของตวั
บ่งช้ีตลอดปีการศึกษา   

3. มีการด าเนินการสม ่าเสมออยา่ง
ต่อเน่ือง 

     คณะบริหารธุรกิจมีการจัดท าแผนงาน  
โครงการและกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน  และไดมี้การด าเนินกิจกรรม
และโครงการตามแผนงานอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ   
     การด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจนั้น  
มีทั้ งในลักษณะของการจัดโครงการและ
กิจกรรมให้กบันกัศึกษาภายในคณะวิชา  การ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท่ีจดั
โดยมหาวทิยาลยั  การส่งเสริมให้นกัศึกษาจดั
โครงการ/กิจกรรมโดยนกัศึกษาเอง  รวมถึง
การออกไปด าเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกบั

เอกสารหมายเลข 6.1.9  
เ อ ก ส า ร ส รุ ป แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น แ ผ น ง า น
ประจ าด้านการท า นุ
บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วฒันธรรม   
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
ชุมชน/สังคมภายนอก 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 

     ในการด าเนินงานดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรมของคณะบริหารธุรกิจนั้น   ไม่
เพี ย งแ ต่ เ กิ ดประโยช น์ ต่อสถาบันและ
นักศึกษาเท่านั้ น  แต่ยงัเกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคมภายนอก ดงั
จะเห็นไดจ้ากโครงการต่างๆ ดงัน้ี   
     1. โครงการคณะบริหารธุรกิจร่วมบริการ
สังคมเพื่อพฒันาจิตใจ  โดยร่วมกับชมรม
กลัยาณธรรม  ในการส่งเสริมให้นกัศึกษาได้
เขา้ร่วมจดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้ดา้นธรรมะ
ใหแ้ก่ประชาชนและผูท่ี้สนใจภายนอก 
     2. การส่งเสริมให้นกัศึกษาจดัโครงการ/
กิจกรรมด้านจิตอาสาและกิจกรรมส่งเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเน้นกิจกรรมจิตอาสา โดยให้
นักศึกษาออกไปช่วยเหลือชุมชนและสังคม
ในดา้นต่างๆ 
     3. การให้นักศึกษาในคณะวิชาไดเ้ขา้ร่วม
ท ากิจกรรมกับชุมชนภายนอก อาทิ การ
ทอดผ้าป่า  การเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียน
พรรษา เป็นตน้ 

 เอกสารหมายเลข 10.1 
เ อกสารโครงการ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5. ไดรั้บการยกยอ่งระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 

   ในปีการศึกษา 2556 น้ีมีนักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจคือ นางสาวเสริมศิ ริ จิตสุร
ภิญโญได้รับรางว ัลประกาศนียบัตรจาก
โคร งก า รอ นุ รั กษ์ ศิ ลปวัฒนธรรม เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
และสมเด็ จพระรา ชิ นี  ด้านการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดโดยมหาวิทยาลัย

เอกสารหมายเลข 10.2 
เ อ ก ส า ร / ใ บ
ประกาศนียบตัร 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพฯ 

       
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 
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    ตัวบ่งช้ีที ่11  การพฒันาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรม 
 

COMMON DATA SET 
23. ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูล 
23.1  ระดบัความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดี 3.51 
23.2  ระดบัความพึงพอใจในอาคารสถานท่ี  3.60 
23.3  ระดบัความพึงพอใจในการปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3.57 

23.4  ระดบัความพึงพอใจในการมีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมีการ
จดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

3.51 

ระดบัความพึงพอใจโดยรวม 3.56 
*ใชผ้ลการประเมินปีการศึกษา 2556 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
คณะวชิาท่ีก่อให้เกิดวฒันธรรมท่ี
ดี 

    คณะบริหารธุรกิจมีการบริหารงานโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะวิชา  
ซ่ึงบุคลากรในคณะบริหารธุรกิจนั้นมีส่วนร่วม
ในการสร้างวฒันธรรมท่ีดีให้แก่บุคลากรและ
นกัศึกษาในดา้นต่างๆ  อาทิ   
     1. การเสริมสร้างค่านิยมท่ีดีในด้านการ
อนุรักษ์ขนบประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม
ของไทยให้แก่บุคลากรและนกัศึกษา  โดยผา่น
โครงการและกิจกรรมต่างๆ  อาทิ   กิจกรรม
ไหว้ค รู ,    กิ จกรรมแห่ เ ทียน เข้าพรรษา ,  
กิจกรรมตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา, 
กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัรับนอ้งใหม่ ฯลฯ 
    2. การส่งเสริมวฒันธรรมการแต่งกายให้กบั
นักศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบมหาวิทยาลัย ใน

หมายเลข 11.1เอกสาร
ห ลั ก ฐ า น / รู ป ภ า พ   
โครงการและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 



รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556                                                                177 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
การเขา้ชั้นเรียน  และการเขา้พบคณาจารยข์อง
คณะวิชา  โดยก าหนดไวใ้น มคอ.3  และติดไว้
ท่ีหนา้หอ้งพกัของคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจ 
     3. การส่งเสริมแนวคิดดา้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้ งในเชิงของพุฒิปัญหา (Cognitive 
Skill) โดยการบรรจุรายวิชาหลกัเศรษฐศาสตร์
และป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เพี ย งไว้ใน ทุก
หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ  และการจัด
กิ จกรรม เพื่ อ ให้ เ กิ ดการ เ รี ยน รู้ โดยผ่ าน
ประสบการ ณ์จ ริ งแ ก่นัก ศึ กษ าโดยผ่ าน
โครงการ / กิจกรรมต่างๆ  

2. อาคารสถานท่ี  สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย ์

     ด้านอาคารสถานท่ี ความสะอาดและการ
ตกแต่งอาคารสถานท่ีนั้น เน่ืองจากเป็นการใช้
พื้นท่ี ร่วมกันจึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย   ซ่ึ งมหาวิทยาลัยได้ก าหนด
หน่วยงานผูรั้บผิดชอบอย่างชัดเจนได้แก่ฝ่าย
อาคารสถานท่ี  มีการด า เนินการอย่างเป็น
รูปธรรม  มีการจัดอาคารสถานท่ีให้สวยงาม  
ดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร  
ตลอดจนการบูรณะอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 
สะอาด ถูกสุขลกัษณะและพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
     ในส่วนของคณะบริหารธุรกิจนั้น  ไดมี้การ
จดัแต่งสถานท่ีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะวิชาได้แก่ส านกังานของคณะฯ ตลอดจน
ห้องพักของคณาจารย์ในคณะฯให้มีความ
สวยงาม  สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ให้
สวยงาม สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

        การบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี 
ตลอดจนการปรับแต่งภูมิทศัน์ต่างๆ เป็นความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายอาคาร

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
สถานท่ี    ซ่ึงได้มีการปรับแต่งภูมิทศัน์ และ
สภาพแวดล้อมให้ มี คว ามสวยง ามตาม
ธรรมชาติ   และได้จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจภายในมหาวิทยาลัย   อาทิ  สวน
สันติภาพ  ,  ลานเอนกประสงค์ (หัวช้าง),
บริเวณดา้นหนา้อาคาร 3  ฯลฯ เพื่อให้นกัศึกษา
และบุคลากรมีพื้นท่ีในการพกัผ่อนหย่อนใจ
และด าเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสมโดย
คณะวิชาต่างๆ  สามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆร่วมกนัได ้ 

4.  มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีเอ้ือและ
ส่งเสริมต่อการจดักิจกรรม และมี
การจดักิจกรรมอยา่งสม ่าเสมอ 

     การจัดพื้นท่ีทางว ัฒนธรรมอยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลยั  โดยมหาวิทยาลยั
สยามได้จัดให้มีพื้นท่ีทางวฒันธรรมส าหรับ
นกัศึกษาในการจดักิจกรรมดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรมอยา่งสม ่าเสมอ  อาทิ ศูนย์
ศิลปวฒันธรรม,  เวทีสวนสันติภาพ,  บริเวณ
ลานเอนกประสงค์ (หัวช้าง), ลานด้านหน้า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12) , ห้อง Hall 
of Frame  บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
19 ชั้ น(อาคาร 19), ห้องประชุมและลาน
เอนกประสงค์ชั้ น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
(อาคาร 12)    รวมถึงไดจ้ดัให้มีห้องส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้แก่   ห้อง
ละหมาด  อีกดว้ย 
     ในปีการศึกษา 2556 น้ี นักศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจได้ใช้พื้นท่ีดังกล่าว ในการจัด
กิ จ ก ร รมด้ า นก า รท า นุ บ า รุ ง ศิ ลป ะ แล ะ
วฒันธรรมอย่างต่อเน่ืองอาทิ  กิจกรรมรับนอ้ง,  
กิจกรรมบายศรีสู่ขวญั,  กิจกรรมสายสัมพนัธ์
นอ้งพี่,  กิจกรรมการตกับาตรในวนัส าคญั ฯลฯ 

หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
หมายเลข 11.1เอกสาร
ห ลั ก ฐ า น / รู ป ภ า พ   
โครงการและกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้ง 



รายงานการประเมินตนเอง คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2556                                                                179 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลกัฐาน 
5. ร ะดับคว ามพึ งพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา ไม่ต ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

     คณะบริหารธุรกิจจะไดมี้การประเมินระดบั
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจในดา้นการพฒันาสุนทรียภาพและ
มิติทางศิลปะและวฒันธรรมอย่างสม ่ าเสมอ  
ส าหรับในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ระดบัความพึง
พอใจของบุคลากรและนกัศึกษาอยูท่ี่ระดบั 3.56 
จากคะแนนเตม็ 5 

เอกสารหมายเลข11.2
ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจฯ 

 
 เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบติัได ้1 ขอ้ ปฏิบติัได ้2 ขอ้ ปฏิบติัได ้3 ขอ้ ปฏิบติัได ้4 ขอ้ ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 

 


