
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 
ปการศึกษา 2562 

วันศุกรท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา  10.00 - 12.00 น. 
ณ หองประชุมยุทธศาสตร ช้ัน ๒ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พ้ืนท่ีนามน) 

อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ 

------------------------------- 
 

ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล  ประธานกรรมการ 
2. นายปญญา เถาวชาลี     กรรมการ 
3. นายธรรมรัตน บุญรอด     กรรมการ 
4. นางพิมพลิขิต แกวหานาม    กรรมการ 
5. นางสาวกชพรรณ วงคเจริญ    กรรมการ 
6. นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ   กรรมการ 
7. นายเอกรินทร สารีพัว     กรรมการ 
8. นายเสถียร กาสารัง     กรรมการ 
9. นายนิติพัทธ บุญปก     กรรมการ 
10. นายปยะ  สรอยอุดม     กรรมการ 
11. นายนิตย นามวงษ     กรรมการ 
12. นายเศรษฐพงศ แพงจนัทร    กรรมการ 
13. นายสัณห  แทบพล     กรรมการ 
14. นายณรงค  อุไรโคตร     กรรมการ 
15. นายณัฐวุฒิ เหลาแสงศรี    กรรมการ 
16. นายอรรคเดช อ่ิมพัฒน    กรรมการ 
17. นางสาวธิดาวรรณ  ยนตชัย    กรรมการและเลขานุการ   
18. นายเดชา บุงอุทุม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นายวิทธวัฒน ฤทธิ์รุง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม 
1. นายโสภณ มูลหา    กรรมการ  ติดราชการ 
2. นายธันวา  ใจเท่ียง    กรรมการ  ติดราชการ 
3. นายโกศล เรืองแสน    กรรมการ  ติดราชการ 
4. นายธวัชชัย  เคหะบาล    กรรมการ  ติดราชการ 
5. นายอภินัน ปตลา    กรรมการ  ติดราชการ 

 

 เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดย ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล  ประธานในท่ีประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
1.1 แจงสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลาง 
 ปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 1) 



 ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวแจงสรุปการจัดสรร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดย
งบประมาณดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เดิมท่ีไดรับ คือ 1,830,300 บาท แตเนื่องจากในบาง
โครงการมีการดําเนินงานท่ีใชจายงบประมาณไมหมดตามแผนการดําเนินงานโครงการ จึงเหลืองบประมาณจาก
โครงการตางๆ และนํามาจัดสรรใหกับโครงการของครึ่งปหลังของงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีท้ังหมด 18 โครงการ 
ดังนี้  
     

ลําดับ โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  44,600 

2 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว 50,000 
3  โครงการถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายบานดินบูรณาการกับชุมชน 100,000 

4  โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 29,700 

5  โครงการสงเสรมิการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ 150,000 

6 โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศลิปวัฒนธรรมสูชุมชนและเครือขาย 99,724 

7 
โครงการสืบสานอนุรักษงานประเพณีบุญบายศรสีูขวัญขาวคณูลาน สืบสานตํานานพระแมโพสพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําป 2562 

40,000 

8 โครงการศลิปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 19 100,000 

9 โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมแพรวา โปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ 80,000 

10 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรยีนรูศลิปวัฒนธรรมชนเผาผูไท มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 200,000 

11 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุมนํ้าโขง 213,120 

12 โครงการเผยแพรและสงเสริมมรดกภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ ; การลําทํานองกาฬสินธุ 80,000 

13 โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย ประจําป 2562 30,000 

14 โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 100,000 

15 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 50,000 

16 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 50,000 

17 
โครงการสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ประจาํปการศึกษา 2562 

382,156 

18 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบานอีสาน           31,000  

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

1.2 รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป 
 การศึกษา 2562 (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 2) 
ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวถึงรางคําสั่งแตงตั้ง 

คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ซ่ึงการจัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2562 นี้ ตองเพ่ิมคําวา “และความเปนไทย” เขาไปในชื่อของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดวย เพ่ือใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ จึงใชชื่อของแผนวา “แผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562” โดยบัดนี้งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกิจการ
นักศึกษา ไดจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 
2562 ข้ึน และจะไดเสนอทานอธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป แตเพ่ือใหการดําเนินงานมีความสอดคลอง
สัมพันธกันกับการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) ท่ี



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุจะเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2562 ในวันศุกรท่ี ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวหลวง ชั้น ๑ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอลฟคลับ 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบแผนเพราะการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นงบประมาณท่ี
ใชในการดําเนินงานไดรับมาจากงบประมาณแผนดิน จึงขอใหคณะกรรมการทุกคนไดชวยกันพิจารณาดําเนินการ
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ซ่ึงบรรจุไวในระเบียบวาระท่ี 4  เสนอเพ่ือ
พิจารณา 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
 

   ไมมี 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  

   ไมมี 
 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1 พิจารณาจัดทํารางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
               ปการศึกษา 2561 (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 3) 

ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

1. เพ่ือมีระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ ดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

1) ระดับความสําเรจ็ของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5) 
1.1) ระดับ ๑ มีการจดัทําแผนทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนิน 
งานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
การศึกษาถัดไป 

ระดับ 5 

การดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จของแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยสามารถดําเนินการ
ไดครบถวนตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนอยู
ท่ีระดับ 5 

  

2. รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการตามแผน
ครบถวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทาํรายงานสรุปผล
โครงการและจัดสงงานพฒันานกัศึกษา 
สํานักงานอธิการบด ี

รอยละ 80 

กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการตามแผน

ครบถวนรอยละ 100 

  

3.รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับ
การเผยแพร 

จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนนิงาน
โครงการที่รายงานตอมหาวิทยาลัยและไดรับ
การเผยแพร 

รอยละ 80 100   



 
สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 

 

 ตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ขอท่ี 1 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาหมาย  ผลการดําเนินงาน 

ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

  

ระดับ 1 มีการจดัทําแผนทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม      
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
ระดับ 3 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง      
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมในปการศึกษาถัดไป      

ผลรวม   
 

 ตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ขอท่ี 2 และขอท่ี 3 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

(2)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่

ดําเนนิการตามแผน
ครบถวน 

(3)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั

การเผยแพร 
ผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล บรรลุ ไมบรรลุ 
(1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ปการศึกษา  ๒๕๖๑ งานพัฒนานักศึกษา       

(2) โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษายุคใหม คณะเทคโนโลยีสังคม       

(3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 "วันแมแหงชาติ" งานพัฒนานักศึกษา       

(4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               งานพัฒนานักศึกษา       

(5) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2561” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       
(6) โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเคร่ืองปนดิน เผารวมสมัยอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรฯ       
(7) โครงการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานรวมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค       
(8) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 62) งานพัฒนานักศึกษา       
(9) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  งานพัฒนานักศึกษา       
(10) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (งปม. พ.ศ. 62) งานพัฒนานักศึกษา       
(11) โครงการทําบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา หอพักสวัสดิการนักศึกษา       



โครงการ/กิจกรรม ผูรับผดิชอบ 

(2)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่

ดําเนนิการตามแผน
ครบถวน 

(3)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั

การเผยแพร 
ผลการดําเนนิงาน 

เปาหมาย ผล เปาหมาย ผล บรรลุ ไมบรรลุ 
(12) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ขอขมาบูชาบูรพาจารย คณะครุศาสตร       
(13) โครงการพิธีไหวครู องคการนักศึกษา       
(14) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม; วันสถาปนาคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร       
(15) โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีสังคม       
(16) โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น งานพัฒนานักศึกษา       
(17) โครงการรอนุรักษวัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษา คณะเทคโนโลยีสังคม       
(18) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สืบสานอนุรักษบุญประเพณีเดือน ๘ คณะครุศาสตร       
(19)  โครงการศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมผูไท สํานักงานอธกิารบดี       
(20)  โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร       
(21) โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาคร้ังที่ 19 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) งานพัฒนานักศึกษา       
(22) โครงการมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร       
(23) โครงการมนุษยศาสตรเพื่อชุมชน : การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรฯ       
(24) โครงการการฟนฟูศิลปะการแสดงพื้นบานผูไทจังหวัดกาฬสินธุ คณะศิลปศาสตรฯ       
(25) โครงการสืบสานภูมิปญญาการหลอเทียน และบูรณาการกับการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรฯ       
(26) โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น การทําพานบายศรีสูขวัญและเคร่ืองจักสานดวยไมไผ คณะบริหารธุรกิจ       

ผลรวม   
 
 
 
 
 
 



 ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวถึงใหท่ีประชุมพิจารณารางแบบสรุปผล
การประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ถามีขอมูลเสนอแนะนําหรือพบ
อุปสรรค ปญหา และแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของโครงการตางก็ใหทุกคนชวยกันแจงฝายเลขานุการได
เพ่ิมเติมขอมูลตางๆ ไดเลย เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
และเพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไดเร็ว
ข้ึนและมีหลายสวนตองพิจารณา จึงขอใหพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4.1 และ 4.2 ไปพรอมๆ กัน เพ่ือความรวดเร็ว 
และขอไปพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4.2  
  
มติท่ีประชุม  เห็นชอบรางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 และใหกรรมการสามารถใหขอมูลเพ่ิมเติมกับฝาย
เลขานุการเพ่ิมเติมได



4.2 พิจารณาการจัดทํารางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562  
      (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 4) 
 

         ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาว ขอใหท่ีประชุมไดพิจารณา
เอกสารรางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 โดยในปการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน คาใชจายทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4 
ประเด็น คือ 

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

 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบคุลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมี 
      สวน 
 รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและความเปนไทย 
๒. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 
 ภมิูภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ  
๓. เพ่ือประเมินผลการยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑของประกาศ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 ผาน
ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

๔. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม/ภมิู 
 ปญญาทองถ่ิน ผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา/Facebook กลุมงานประชาสัมพันธ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/เว็บไซตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
๕. เพ่ือจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินใหบูรณากับการเรียนการสอน/งานวิจยั/ 

 ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
๖. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ  

 ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/เปาหมาย 
(1) จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 
(2) จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 
      ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 
(3) จํานวนของนักศึกษาท่ียืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของประกาศ 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560  
 จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 

(4) จํานวนครั้งท่ีมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดาน 
 ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา, Facebook กลุมงาน 
 ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และเว็บไซต 



 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 31 ครั้ง 
(5) จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรียนการสอน/ 

  งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครฐั/เอกชน 
(6) จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 เครือขาย และ 
 ศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย 
(7) รอยละของโครงการท่ีบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท้ังหมด ไมนอยกวา 80 
(8) รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการบรรลุคาเปาหมายท่ี 

  กําหนด ไมนอยกวา 80 
 

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

 ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวของโครงการท้ังหมด ไมต่ํากวารอย 
  ละ 80  
(2) ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับ 
  จังหวัด/ ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 
(3) ประเมินผลจากจํานวนของนักศึกษาท่ียืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของ 
 ประกาศมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560  
 จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 
(4) ประเมินผลจากจํานวนครั้งท่ีมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 ดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา, Facebook กลุมงาน 
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ , Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และเว็บไซต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 31 ครั้ง 

(5) ประเมินผลจากโครงการท่ีบูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ินกับการเรียนการสอน/ 
 งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ไมต่ํากวา 2 โครงการ 
(6) ประเมินผลจากเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2  
 เครือขายและศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย 
(7) ประเมินผลจากโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท้ังหมด ไมนอยกวา 80 

 
ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี ประธานในท่ีประชุมกลาววา จากท่ีกอง

นโยบายและแผนแจงยอดงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคาดวาจะไดรับใหกับการดําเนินงาน
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากเดิมท่ีเคยไดรับ คือ 2,085,300 บาท ซ่ึงเปนงบประมาณแผนดิน 
2,035,400 บาท และงบประมาณเงินรายได 49,900 บาท และไดรับเพ่ิมข้ึนเปน ๓,๐๒๗,๑๕๖ บาท จึงจัดทํา
รางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ท่ีประกอบไปดวยโครงการท้ังสิ้นรวม 24 
โครงการ เปน ประกอบดวย 

 

(1) โครงการศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(2) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  
(3) โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา 
(4) โครงการคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
(5) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  



(6) โครงการสมมาน้ําเดือนสิบสอง ลองประทีป 
(7) โครงการคายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเครือขายโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ  
(8) โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพดานดนตรีพ้ืนบานอีสาน  
(10) โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ  
(11) โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว  
(12) โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมภูไท  
(13) โครงการสงเสริมการเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
(14) โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
(15) โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย  
(16) โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 
(17) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป  
 2562” 
(18) โครงการสงเสริมการนําเสนอการแสดง : เวทีการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม  
(19) โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสูชุมชนและเครือขาย  
(20) โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ  
(21) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 
(22) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว  
(23) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง  
(24) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูมรดกมูลมังอีสาน 

 

ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา ตามท่ีแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของ
จํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2) จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม 
หรืออนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติหรือนานาชาติ และ 3) 
รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมผานตามเกณฑระบบการวัดทรานสคริปกิจกรรมตอนักศึกษาท้ังหมดท่ีเขา
ระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2562 นั้นก็ตองใหมีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เพ่ือการดําเนินงานท่ีไมตองดําเนินการหลายงานหรือหลายโครงการ เชน ทําโครงการเดียวก็สามารถ
ตอบตัวชี้วัดใหไดท้ังตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 หรือตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพไดเลย และอยากใหผูท่ี
ไดรับผิดชอบโครงการใหรีบจัดเตรียมแบบ ง.8 เพ่ือเสนอโครงการท่ีตนเองรับผิดชอบและใหเสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติกอนวันดําเนินกิจกรรมโครงการอยางนอย 30 วัน เชน โครงการของคณะบริหารศาสตรไดรับงบประมาณ 
31,000 บาท ในการดําเนินงานโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบานอีสาน ใหรีบดําเนินการไดเลย 
เพราะการดําเนินการในข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางตามระบบราชการแบบใหม ตองใชเวลาในการดําเนินการ
คอนขางมาก ถานําเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติลาชาจะทําใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางไมทันและเปนสาเหตุใหตองได
ขออนุมัติเลื่อนวันดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการนั้นๆ อีก  

นายปยะ สรอยอุดม กรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา อยากเสนอใหมีการดําเนินจัดทําโครงการประกวดท่ี
ยิ่งใหญสักโครงการเพ่ือเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและมีรางวัลใหญ อาจจะเปนพระธาตุยาคูทองคําหรือ
โปงลางทองคํา เพ่ือใหคนท่ัวไปไดรับรูรับทราบถึงรางวัลการประกวดนี้วาอยู ท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการนี้ใหมีชื่อเสียงโดงดังใหคนรูจักกวางออกไป และการดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุง



ศิลปวัฒนธรรมนั้น ควรใหทุกคนท่ีเปนคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2562 นั้นไดแสดงความคิดเห็นและไดนําเสนอแนวคิดของตนท่ีจะทําโครงการ ซ่ึงบางคนก็อยากจะ
สรางสรรคโครงการท่ีมีแนวคิดไวในใจแลววาอยากจะทํากิจกรรมอะไร ไมอยากใหเปนการกําหนดแผนฯ โดย
สวนกลาง คือ กองกิจการนักศึกษาฝายเดียวท่ีคิดโครงการข้ึนมา 

นายเดชา บุงอุทุม ชี้แจงตอท่ีประชุมวา จากเอกสารรางแผนท่ีเปนเอกสารประกอบการประชุมนั้น เปน
เพียงฉบับรางหรือเปนแนวทางในการจัดทําโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ เทานั้น ซ่ึงกรรมการทุกคน
สามารถเพ่ิมเติมหรือเสนอตัดลดไดตามแตละคนมีแนวคิดในการเสนอชื่อโครงการท่ีมองเห็นวามีความสําคัญกวามี
ประโยชนกวาหรือเหมาะสมกวาไดเลย เพราะเปนแคฉบับรางแผนฯ 

นายยุทธพงษ เข่ือนแกว กรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา อยากใหเพ่ิมงบประมาณใหแตละคณะเปนคณะ
ละ 100,000 บาท แลวใหมีกิจกรรมยอยโครงการละ 3 – 4 กิจกรรมเพ่ือทํากิจกรรมใหสอดคลองตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 

ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา เนื่องจากชวงนี้เปนชวงท่ี
ดําเนินการปรับแผนกลางปงบประมาณ ซ่ึงงบประมาณนั้นเราไดรับการจัดสรรมาแลวตั้งแตตนปงบประมาณ คือ 
ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 2561 ท่ีผานมา ไมใชการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. จึงไมสามารุเพ่ิมงบประมาณได 
ท่ีเราทําไดก็คือแคนํางบประมาณท่ีเหลือจายจากโครงการตางๆ ท่ีผานมาและงบประมาณจากโครงการท่ีเราจะไม
ดําเนินการในปงบประมาณ 2562 นี้มารวมกันแลวมาจัดสรรใหกับโครงการตางๆ ซ่ึงก็จะเพ่ิมเติมใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของโครงการท่ีมีความจําเปนและเพ่ิมไดไมมาก 

นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา เนื่องจากชื่อ
โครงการบางโครงการมีชื่อท่ีลักษณะคลายๆ กัน โดยเฉพาะโครงการท่ีอยูในสวนของคณะตางๆ รับผิดชอบ จึง
อยากใหเพ่ิมชื่อคณะตอทายเขาไปในชื่อโครงการเพ่ือจะไดมีความชัดเจนและเขาใจงาย เชน โครงการอนุรักษสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ก็ไมรูวาเปนโครงการของคณะอะไร ถามีชื่อคณะตอทายอยางโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ก็จะทําใหเขาใจงายข้ึนและรูวาคณะอะไรรับผิดชอบโครงการอะไร 

นางสาวกชพรรณ วงศเจริญ กรรมการ กลาววา โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ นั้นปท่ีผานมาในกิจกรรมดําเนินงานของโครงการไดเชิญนักเรียนจากโรงเรียน
ใกลเคียงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมาเขารวมกิจกรรมเรียนรูการหลอเทียนพรรษาดวยและงบประมาณก็จะดําเนินการ
ในสวนของกิจกรรมการหลอเทียนซ่ึงอาจจะไมเพียงพอท่ีจะนําไปจัดทําขบวนแห  

ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเรามีสอง
พ้ืนท่ีหลักและการดําเนินงานโครงการตางท่ีเปนงานสวนรวมก็ตองทําคูขนานกัน เชน โครงการแหเทียนพรรษา จึง
ขอเปนแนวปฏิบัติดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน นั้นขอใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
เปนแกนหลักในการดําเนินการ คือจัดกิจกรรมโครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา หรือทําการหลอ
เทียนพรรษาเสร็จเรียบรอยในกิจกรรมแลวก็ใหทุกคณะในฝงพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน นํานักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 รวมกันไปถวายเทียนพรรษาท่ีวัดใดวัดหนึ่งใกลมหาวิทยาลัยไดเลย และโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทงก็ใหคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา เปนแกนนําหลักจัดขบวนและนํานักศึกษาและบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมงานลอยกระทงกับเทศบาลสงเปลือยไดเลย สวนพ้ืนท่ีในเมืองก็ใหงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนกลางรวมกับท้ัง 3 คณะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง รวมกันกับชุมชนดงปอ ชุมชนหัวเรือจัดขบวน
แหกระทงยักษ พรอมขบวนนาฏศิลปและดนตรีพ้ืนเมือง รวมกิจกรรมประกวดขบวนแหกระทง ณ สวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซ่ึงทํากันมาตามรูปแบบนี้ทุกป  

นายปญญา เถาวชาลี กรรมการ กลาววา ถาใหแตละคณะรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการท่ีทํา
ผลงานเพ่ือตอบตัวชี้วัดในสวนท่ีจะทําใหไดตัวชี้วัดคือไดรับรางวัลจากการประกวดระดับจังหวัดข้ึนไป นั้นก็ควรให



แตละคณะไดดําเนินการแยกกันตามแตละคณะมีความถนัดศาสตรดานอะไรท่ีมันมีความเชื่อมโยงหรือเก่ียวของ
หรือสรางสรรคงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา ก็เนื่องจากเรามีงบประมาณ
จํานวนนอยไมสามารถจัดสรรใหแตละคณะไดถึงคณะละ 100,000 บาท จึงจัดใหคณะละ 55,000 บาท และ
จัดทําเปนโครงการใหทุกคณะมีสวนรวมในการประกวดไดอยาง เชน โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญา
ทองถ่ินทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเราจัดมานั้นก็เพ่ืออยากใหนักศึกษาแตละคณะไดมีสวนรวมในการ
ประกวดเพ่ือไดรับรางวัลและเปนหลักฐานตอบโจทยตัวชี้วัดได  

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 และใหนําเสนอรางแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 ตอสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุเพ่ือพิจารณาในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2562 ในวันศุกรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นี้ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
   

 ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

นายเดชา บุงอุทุม        ผูบันทึกรายงาน 
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์  ขจรปญญาไพศาล  ผูรับรองรายงานการประชมุการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 

วันศุกรท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา  10.00 - 12.00 น. 
ณ หองประชุมยุทธศาสตร ช้ัน ๒ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พ้ืนท่ีนามน) 

อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ 
……………………………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 แจงสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผน
กลาง 

         ปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
1.2 รางคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป

การศึกษา  
2562 

  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

4.1 พิจารณาจัดทํารางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ 
      วัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 
4.2 พิจารณาจัดทํารางแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา  
      2562 

        
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1…………………………………………………………………………………………………… 
5.2…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 1 



 



 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 



 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 2 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 3 



แบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2561 

 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุโดยคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 

ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอ่ืนๆ โดยมีกองกิจการนักศึกษา
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดกําหนด  

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงาน
พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน 
คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น ดังนี้ 

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

วัตถุประสงคของแผน 
๑. เพ่ือมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานหรือการปฏิบัติราชการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
๒. เพ่ือกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถ 

ดําเนินการไดตามแผน 
๓. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรและนักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 

2) ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5) 
1.1) ระดับ ๑ มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง 
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษาถัดไป 

3) รอยละของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีดําเนินการตามแผนครบถวน (เปาหมาย รอยละ ๘๐) 
4) รอยละของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพร (เปาหมาย รอยละ ๘๐) 

 

การประเมินผล 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป
การศึกษา 2561 ดังนี้ 

(1) ประเมินผลจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ
และจัดสงงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวของโครงการ
ท้ังหมด ไมต่ํากวารอยละ 80  



(2) ประเมินผลจากจํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอ
มหาวิทยาลัย ไมต่ํากวารอยละ 80 

(3) ประเมินผลจากการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการหลัง
สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ผล บรรล ุ ไมบรรล ุ

2. เพ่ือมีระบบและ
กลไกในการบริหาร
จัดการงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ ดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 

1) ระดับความสําเรจ็ของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5) 
1.1) ระดับ ๑ มีการจดัทําแผนทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนิน 
งานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
การศึกษาถัดไป 

ระดับ 5 

การดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จของแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยสามารถดําเนินการ
ไดครบถวนตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแผนอยู
ท่ีระดับ 5 

  

2. รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการตามแผน
ครบถวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทาํรายงานสรุปผล
โครงการและจัดสงงานพฒันานกัศึกษา 
สํานักงานอธิการบด ี

รอยละ 80 

กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ี
ดําเนินการตามแผน

ครบถวนรอยละ 100 

  

3.รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับ
การเผยแพร 

จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนนิงาน
โครงการที่รายงานตอมหาวิทยาลัยและไดรับ
การเผยแพร 

รอยละ 80 100   

 
 

 


