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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการท่ี

ใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคสวนหนึ่ง คือ เพ่ือการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรา 7(6) กําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย คือ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริม

และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ อีกท้ังหนึ่งในสี่ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน คือ 

การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น จึงมีความจําเปนตองมี

การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินั้น 

งานศิลปะและวัฒนธรรมเปนงานสวนหนึ่งในงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยดําเนินงานรวมกับบุคลากรใน

สํานักงานอธิการบดีและระดับคณะในรูปแบบของคณะกรรมการในการดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป

การศึกษา 2562 คือ คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 เพ่ือใชเปน

ระบบ กลไกล แนวทาง กรอบและทิศทางในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยและของคณะ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) โครงสราง ในการจัดการงานดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใหเปนรูปธรรม ซ่ึงไดแก การอนุรักษ ฟนฟู 

สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความรูสราง

คุณคา ภูมิปญญาสรางสังคม” ซ่ึงเปนการดําเนินงานใหมีความสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนเครื่องมือในการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ ในการการดําเนินงาน

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับป

การศึกษา 2557 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองคประกอบท่ี 4 การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป

การศึกษา ๒๕๖1 มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยใหสอดคลองกับ 
 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ท่ีระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 

2) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  

การสงเสริมใหคนในสังคมไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา      
มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนโดย
ดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสรางความเขมแข็งจากภายในใหคุณธรรมนําการพัฒนาทํา
ใหสังคมไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม 

 

3) รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป กระทรวง

วัฒนธรรม 

 โดยกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะดาเนินการพัฒนาการดําเนินงานดาน

วัฒนธรรม โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มี

ภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดี และไดรับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน 



๒ 

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันทเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังสงเสริม

สนับสนุนใหประเทศไทยมีรายได และความม่ังค่ังจากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน ภายใต

แนวคิด “วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเปาหมายของ

กรอบทิศทางยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย 

 (๑) คนดีท่ีสังคมคาดหวัง: มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสํานึกรักบานเกิด หวง

แหนแผนดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเปนพลเมืองดีของชาติ เด็กและ

เยาวชนไทยเลนดนตร ีนาฏศิลป ศิลปะการแสดง อยางนอย ๑ อยาง 

 (๒) สังคมดีท่ีคาดหวัง: มีนาใจไมตรี เอ้ืออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท เคารพและยอมรับความแตกตาง

หลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข 

 (๓) สรางรายไดจากฐานวัฒนธรรม: ตนทุน มรดก ภูมิปญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สรางอาชีพ สรางรายได 

ใหแกประชาชน ชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ 

(๔) วัฒนธรรมนําความเปนไทยสูสากล: ประเทศไทยเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมระดับ

นานาชาติ สรางภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก 
 

4) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษท่ี ๒๑” ท่ีกําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ผูเรียน 

ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองไดเรียนรูและพัฒนาดังนี้ 

(๑) ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูในหองเรียน  นอกหองเรียน โดยเนน

การฝกปฏิบัติมากข้ึน 

(๒) ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุมมากข้ึน 

(3) ผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C) ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ทักษะการดํารงชีวิต และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง  

ทักษะการเรียนรู 3R คือ Reading (อานออก) WRiting (เขียนได) และ ARithemetics (คิดเลขเปน) สวนทักษะ

การเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding 

(ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดาน

ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการ

สื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) และ Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

(4) บัณฑิตมีทักษะความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการจําเปนของประเทศตามยุทธศาสตร

ชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ 
 

5) ประเทศไทย ๔.๐ ขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน โดยวาระท่ี ๑ การเตรียมความพรอม คน

ไทย ๔.๐ เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ คนไทยท่ีมีปญญาท่ีเฉียบแหลม (head) มี

ทักษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (heart) ซ่ึงการเปนมนุษยท่ีสมบูรณเปนเง่ือนไขท่ี

จําเปนในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สูโลกท่ีหนึ่งซ่ึงจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ดังตอไปนี้ 
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มิติท่ี 1 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรูและทักษะสูง          

มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

มิติท่ี 2 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ

สวนรวม 

มิติท่ี 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและ

สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิตท่ี 4 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน 

และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 
  

1.2 ขอมูลดานสถานท่ีตั้งสํานักงาน 
กลุมงานสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม เปนงานสวนหน่ึงในกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

โดยมีสํานักงาน 2 แหง ไดแก  

พื้นท่ีในเมือง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ท่ีอยู 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอ

เมอืง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 โทรศัพท 0-4381-1128  ตอ 4170 โทรสาร 0-4381-3070  

พื้นท่ีนามน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เลขท่ี 13 หมู 14 บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธุ 46230 โทรศัพท 0-4360-2050  

 

ท่ีต้ังสํานักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  

อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 

 รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
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1.3 โครงสรางการบริหารหนวยงาน 

 

รูปท่ี 1.2 โครงสรางการบรหิารหนวยงาน

กองกิจการนักศึกษา 

กลุมงานธุรการ 

งานสารบรรณ 

งานแผนและงบประมาณ 

งานการเงินและพัสด ุ

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

กลุมงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 

งานหอพักนักศึกษา 

งานทุนการศึกษา 

งานประกันอุบัติเหตุ 

หนวยบริการนักศึกษาพิการ 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 

งานบริการสุขภาพ 

กลุมงานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

งานองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

งานวินัยนักศึกษา 

งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ 

งานศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE 

งานกิจการพิเศษ 

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม 

งานเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม 

งานศึกษาวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ิน 

งานนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม 

งานสารสนเทศทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

และศิลปกรรมทองถ่ิน 

งานศูนยการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมผูไท 

กลุมงานกีฬาและนันทนาการ 

งานกีฬาเพ่ือสุขและ
นันทนาการ 

งานกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 

งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา 

งานบริการดานกีฬา 

งานวิทยาศาสตรการกีฬา 
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สวนที่ 2  
แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
2.1 แนวทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เ ช่ือมโยง สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการจัดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 
2562 ประกอบดวยผูบริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอ่ืนๆ โดยมีกลุมงานกิจการ
นักศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการสํารวจ เก็บขอมูล อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ถายทอดและเผยแพรศิลป วัฒนธรรมไทย 
ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พรอมนี้ไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให
บุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป สังคม และชุมชน มีสวนรวมและสรางความภาคภูมิใจ หวงแหน รักและ
เทิดทูน ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน ดังนั้น  

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ทิศทางตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) รายละเอียดโครงการ 
ดังปรากฏในตารางท่ี 2 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 
๒๕๖๒ เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางและเปนกลไกในการผลักดันขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองศิลปะและวัฒนธรรม 
และการดําเนินงานตามภารกิจชอบของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายของแผนบริหารราชการแผนดิน และใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด  

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน คาใชจายทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
2. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 2 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 
3. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 3 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

 

2.2 วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวน 

รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2) เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 

ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
  
 

3) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/เปาหมาย 
1) จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 
2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณี

ทองถ่ิน 
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3) ระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและ
ประเพณีทองถ่ิน 

4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 

 

4) การประเมินผล  
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1) ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป ท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวของโครงการท้ังหมด ไมต่ํากวารอยละ 80  
2) ประเมินผลจากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถ่ิน ไมนอยกวารอยละ 80  
3) ระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน 
4) ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ 

ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 
 

5) มาตรการในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงาน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสงผลใหเกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาอยางสรางสรรคใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตลอดจนกอใหเกิดการมีสวนรวมในทุกระดับของบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ โดยออกคําสั่งปฏิบัติงาน จัดทําประกาศแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดการติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการออกเปน 2 สวนตามแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้  
 สวนท่ี 1 การติดตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการตามเปาหมายแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดใหมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เปน 2 ระยะ ดังนี้  
 1) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานครั้งละ 2 ไตรมาส เพ่ือจัดทําขอมูล
เชิงสถิติการดําเนินงานตัวชี้วัดและมอบนโยบายควบคุมในไตรมาสถัดไป  
 2) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายปงบประมาณ เพ่ือวิเคราะห
และปรับปรงุแผนตัวชี้วัดในปงบประมาณถัดไป   
  

 สวนท่ี 2 การติดตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยจัดใหมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เปน 2 ระยะ ดังนี้  
 1) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานครั้งละ 2 ไตรมาส เพ่ือจัดทําขอมูล
เชิงสถิติการดําเนินงานโครงการและมอบนโยบายควบคุมในไตรมาสถัดไป  
 2) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายปงบประมาณ เพ่ือวิเคราะห
ความสอดคลองเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ และปรับปรุงแผนในปงบประมาณถัดไป  

6) กรอบประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นแผนปฏิบัติการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ; ประเด็นแผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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 เปาหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนท่ี
ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือสถานประกอบการ และสงเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานตามวิชาชีพและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการ /การวิจัย 
และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหพรอมตอการเปนบัณฑิตมืออาชีพท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก
ท้ังตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานพรอมเขาสูการแขงขันในระดับอาเซียน/
นานาชาติ 
 เปาประสงคหลัก : ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตรท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได 
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2.7  ความเชื่อมโยง สอดคลอง ระหวางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับ แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 ปการศึกษา 2562 
 

แผน ประเด็นแผนปฏิบัติการ เปาประสงคหลัก ประเด็นแผนปฏิบัติการ : เปาหมายท่ี 1 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัย 
ดานท่ี 1 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ บูรณาการ

ศาสตรท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได 

การสรางความ
เขมแข็งในสถาบัน

ทางศาสนา 

 
 

การปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรม 

 
 

การสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมโดยใชชุมชน

เปนฐาน 

 
 

การสงเสริมใหคนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม 

กลุมงาน
สงเสริม

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. สัง่สมศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปญญา 

1. นักศึกษา และบุคลากร 
ตระหนักถึงคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถ่ิน  

2. สืบสาน สรางสรรค 
งานศิลปวัฒนธรรม 

2. สืบสาน ถายทอด 
เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  

สรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ/นานาชาติ 
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2.8 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2562 

 

ประเด็นแผนปฏิบัติ
การ 

เปาประสงคหลัก เปาหมาย ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
คาเปาหมาย 

ป 
62 

ป 
63 

ป  
64 

สัง่สมศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

นักศึกษา และ
บุคลากร ตระหนักถึง

คุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สงเสริมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ภูมิ ปญญา ประเพณี
ทองถ่ิน 

1.จํานวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนท่ีเขารวม
โครงการจากกลุมเปาหมาย 

รอยละ 75 80 80 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการ/
กิจกรรม 

12 14 16 

3. ระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และประเพณีทองถ่ิน 

รอยละ 75 80 80 

สืบสาน และ
สรางสรรค งาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

สืบสาน ถายทอด 
เผยแพร 

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

สงเสริมการสรางผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม/

อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
รางวัลในระดับจังหวัด/

ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาต ิ

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม 

7 8 9 
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2.9  สรุปรายละเอียดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/เปาประสงคหลัก/เปาหมาย/ โครงการ ระยะเวลาตามแผน ผูรับผิดชอบ/แหลงงบประมาณ 
งบประมาณ 

แผนดิน รายได 
ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 1 ส่ังสมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงคหลัก :  นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาหมายท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น 
(1)  โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  16 ก.ค. 62 กองกิจการนักศึกษา 50,000  
(2)  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 63) 11 พ.ย. 62 กองกิจการนักศึกษา 50,000  
(3)  โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน (งปม. พ.ศ. 63) 25 ธ.ค. 62 กองกิจการนักศึกษา 20,000  
(4)  โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว (งปม. พ.ศ. 63)  1 – 9 ก.พ. 63 กองกิจการนักศึกษา 50,000  
(5)  โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย (งปม. พ.ศ. 63) 10 เม.ย. 63 กองกิจการนักศึกษา 30,000  
(6) โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 25 พ.ค. – 20 มิ.ย.62 กองกิจการนักศึกษา 100,000  
(7) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562” 8 - 9 ก.ย.62 กองกิจการนักศึกษา 382,156  
(8) โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63) 26 ก.พ. - 6 มี.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 6๐,000  
(9) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดาํนา   1 มิ.ย. 62 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 50,000  
(10) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว (งปม. พ.ศ. 63) 27 พ.ย. 62 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 40,000  
(11) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง (งปม. พ.ศ. 63) 15 – 17 ม.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 213,000  
ประเด็นแผนปฏิบตัิการที่ 2 สืบสาน และสรางสรรค งานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงคหลกั :  สืบสาน ถายทอด เผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

เปาหมายท่ี 1. สงเสริมการสรางผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจงัหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาต ิ
โครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมการสรางผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจงัหวัด/ระดบัภูมิภาค/ระดับชาต/ินานาชาต ิ

(1) โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63) 30 - 31 ม.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 250,000  
รวมทั้งสิ้น 1,295,156  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสท่ี 1 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
มิ.ย. – ส.ค.62 ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมาสที ่1 

1 มิ.ย.- 10 มิ.ย.62  

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 1  
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ,  
3. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความเขาใจ/การ
นําความรูไปใชประโยชน 
4. เสนอขออนมุัติโครงการ ไตรมาสที่ 1 

1. จัดส งหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. สงหนังสือขอแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร ร อ บ ไ ต ร ม า ส ที่  1 , 
กําหนดการ, แบบประเมินผลตางๆ ของ
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ (ถามี)  

คณะกรรมการเขารวมประชุม 
     สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 3 
เดือน (ไตรมาสที่ 1), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการแบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ 

มิ.ย.6 – ส.ค.62 1. เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1 
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเร่ือง
เบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 

25 พ.ค. – 20 มิ.ย.
62 

โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 

เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน 

1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม 
2. ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สรุป 
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม 

1 มิ.ย. 62 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดาํนา 

16 ก.ค. 62 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 

25 – 30 ส.ค. 62 

ประชุมคณะกรรมการในการดํา เนินงานทํานุบํา รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. สรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรองปฏิบัติ
ราชการ รอบ 3 เดือน 
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) 
3. เสนอขออนมุัติโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 

1. จัดส งหนั งสือ เชิญประชุม /เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. จัดทําสรุปผลระดับความสําเร็จตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 3 
เดือน, ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 3 
เดือน (ไตรมาสที่ 1) 
3. สงหนังสือขอแผนปฏิบัติการกิจกรรม
ของแตละโครงการรอบ 6 เดือน (ไตรมาส
ที่ 2) , กําหนดการดําเนินงานโครงการ, 

1. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 
เดือน (ไตรมาสที่ 2) 
2. ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอแผนปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
(Rev.02), กําหนดการดํา เนินงานโครงการ, แบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
มิ.ย. – ส.ค.62 ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมาสที ่1 

แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมิน
ความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใช
ประโยชน 

 

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสท่ี 2 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
ก.ย.- พ.ย.62 ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ ไตรมาสที ่2 

1 – 10 ก.ย. 62 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 2 
2.  กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
3. เสนอขออนมุัติโครงการ ไตรมาสที่ 2 
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
5. รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ
สถาบัน 
6. จัดทําแบบรายงานผลประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงคของแผนฯ 
7. จัดทําแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2563 
8. รายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ 
รอบ 12 เดือน 

๑. จัดส งหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
๒. สงหนังสือขอแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร ร อ บ ไ ต ร ม า ส ที่  2 , 
กําหนดการ, แบบประเมินผลตางๆ ของ
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ (ถามี)  

คณะกรรมการเขารวมประชุม 
     สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 6 
เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ, 
แบบประเมนิผลตางๆ ของโครงการ 

ก.ย. – พ.ย. 62 2. เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2 
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเร่ือง
เบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

8-9 ก.ย.62 
โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562” 

เขารวมสังเกตการณและสนบัสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน 

1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม 
2. ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สรุป 
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม  

11 พ.ย. 62 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 63) 

27 พ.ย.62 
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาว
และทําขวัญขาว (งปม. พ.ศ. 63) 

ก.ย. – พ.ย.62 
เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

จัดสงเอกสารใหงานคลงัและพสัดุทําเร่ือง
เบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 

1 – 30 พ.ย. 62 

        ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 
3. เสนอขออนมุัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) 

1. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. จัดทําสรุปผลระดับความสําเร็จตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ และผล
การดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 
(ไตรมาสที่ 2) 

1. พิจารณาและรับทราบผลระดับความสําเร็จตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน  
2. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 9 
เดือน (ไตรมาสที่ 3), ผู รับผิดชอบโครงการนําเสนอ
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
อนุมัติ โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงาน
โครงการ, แบบประเมินผลตางๆ ของโครงการ 

 

ปฏิทินการดําเนนิงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสท่ี 3 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
ธ.ค. 62 - ก.พ. 63 ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ไตรมาสที ่3 

1 – 10 ธ.ค. 62 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 2 
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบ
ประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
3. เสนอขออนมุัติโครงการ ไตรมาสที่ 2 

1.จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2.สงหนังสือขอแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
แต ล ะ โ ค ร ง ก า ร รอบ ไ ต รม าสที่  2 , 
กําหนดการ, แบบประเมินผลตางๆ ของ
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ (ถามี)  

คณะกรรมการเขารวมประชุม 
      สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 6 
เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 

ธ.ค. 62 – ก.พ. 63 เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2 
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเร่ือง
เบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 

ธ.ค.62 – ก.พ.63 
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  
(งปม. พ.ศ. 63) 

เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ร ว ม กั บ ค ณ ะ /
หนวยงาน 

1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ กิจกรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม 
2. ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สรุป 
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมินการ
จัดกิจกรรม 
3. สรุป วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผู เขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม 

15 – 17 ม.ค.63 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง (งปม. พ.ศ. 63) 

30 ม.ค. 2563 
โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63) 

1 – 29 ก.พ.63 โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลาน (งปม. พ.ศ. 63) 

26 ก.พ. - 6 มี.ค.63 
โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ 
(งปม. พ.ศ. 63) 

20 – 28 ก.พ.63 

        ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อ 
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน 
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) 

จัดส งหนั งสื อ เชิญประชุ ม /เอกสาร
ประกอบการประชุม 

1. พิจารณาและรับทราบผลระดับความสําเร็จตามรายงาน
คํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน,  
2. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 12 
เดือน (ไตรมาสที่ 4), ผู รับผิดชอบโครงการนําเสนอ
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ
, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความ
เขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 

ธ.ค. – ก.พ.63 เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ รอบ 9 เดือน 
(ไตรมาสที่ 3) 

จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเร่ือง
เบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 

1 – 28 ก.พ.63 

    ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 

1. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. จัดทําสรุปผลระดับความสําเร็จตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ และผล
การดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 

3. พิจารณาและรับทราบผลระดบัความสําเร็จตามรายงาน
คํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน  
4. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 9 
เดือน (ไตรมาสที่ 3), ผู รับผิดชอบโครงการนําเสนอ
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
3. เสนอขออนมุัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) (ไตรมาสที่ 2) อนุมัติโครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ

, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความ
เขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 

 

ปฏิทินการดําเนนิงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสท่ี 4 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
มี.ค.-พ.ค.63 ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 4 

1 – 10 มี.ค. 63 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ 
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ 12 เดือน ไตร
มาสที่ 4 
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 4 

1. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. สงหนังสือขอแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
แต ละ โคร งกา รรอบ ไตรมาสที่  2 , 
กําหนดการ, แบบประเมินผลตางๆ ของ
โ ค ร ง ก า ร ,  คํ า สั่ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานโครงการ (ถามี)  

คณะกรรมการเขารวมประชุม 
        สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 6 
เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ 

มี.ค. – พ.ค. 63 เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2 
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทํา
เร่ืองเบิกงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม 

10 เม.ย. 63 
โครงการสุขสันตวนัสงกรานต สบืสานประเพณไีทย ประจําป 2563  
(งปม. พ.ศ. 63) 

เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการ
จัดโครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/
หนวยงาน 

1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
และเคลียรเงินตามกิจกรรม 
2. ประเมินผลตัวชี้ วัดความสําเ ร็จของโครงการ สรุป 
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็นของ
ผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 
3. สรุป วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมิน
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วัน/เดือน/ป กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัต ิ

กองกิจการนักศึกษา กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ 
การจัดกิจกรรม 

พ.ค. 63 

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ 
1. จัดทํ า คํ าสั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ าแผนทํ านุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2563 
2. จัดทําแผนทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2563 
3. จัดทําแบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนทํานุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 
4. จัดทําแบบประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ปการศึกษา 2562 

1. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2.  จัดทํ าแบบรายงานผลประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
ของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ปการศึกษา 2562  
3 .  จั ด ทํ า ร า ง แ ผ น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2563 

1.  พิจารณาผลประเมินความสําเ ร็จของตัวชี้ วัดตาม
วั ต ถุ ป ระ ส ง ค ข อ ง แผ น ป ฏิบั ติ ก า ร  ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 
2.  พิ จ า รณาจั ดทํ า แผนป ฏิบั ติ ก า ร  ด านทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2563 
3. พิจารณาและรับทราบผลระดับความสําเร็จตามรายงาน
คํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน 

 

 


