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คํานํา 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เปนยุทธศาสตรและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการท่ีให
ความรูและความชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษาและ
สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ินและสังคม ให
โอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมของ
รัฐและทองถ่ินและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา จึงไดจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 ข้ึนเพ่ือใชเปนตัวขับเคลื่อน กําหนดทิศทาง หรือแนวทางในการ
ดําเนินงานตามภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนเครื่องมือในการควบคุม 
กํากับ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหบรรลุเปาหมาย 
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สวนที่ 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทาง
วิชาการท่ีใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคสวนหนึ่ง คือ 
เพ่ือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรา 7(6) กําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย คือ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ อีกท้ังหนึ่งในสี่ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุท่ี
กําหนดไวอยางชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม นั้น จึงมีความจําเปนตองมีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินั้น โดยคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 คือ คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 เพ่ือใชเปนระบบ กลไกล แนวทาง กรอบและทิศทางในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและของคณะ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) 
โครงสราง ในการจัดการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาใหเปนรูปธรรม ซ่ึงไดแก การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความรูสรางคุณคา ภูมิปญญาสรางสังคม” ซ่ึงเปนการดําเนินงานใหมี
ความสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนเครื่องมือใน
การติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ ในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 สํานักมาตรฐานและ
คุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 4.2 และเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป การดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยใหสอดคลองกับ 

 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ท่ีระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” 

 

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

การสงเสริมใหคนในสังคมไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดม่ันในหลักธรรมทาง
ศาสนา      มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมใน
ประชาคมอาเซียนโดยดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสรางความเขมแข็งจากภายใน
ใหคุณธรรมนําการพัฒนาทําใหสังคมไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม 

 

3) รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 โดยกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะดาเนินการพัฒนาการดําเนินงาน
ดานวัฒนธรรม โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ มีภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดี และไดรับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน 
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันทเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยมีรายได และความม่ังค่ังจากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมาก



2. 
 

ข้ึน ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” 
โดยมีเปาหมายของกรอบทิศทางยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย 
 (๑) คนดีท่ีสังคมคาดหวัง: มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสํานึกรักบานเกิด 
หวงแหนแผนดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเปนพลเมืองดีของชาติ 
เด็กและเยาวชนไทยเลนดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดง อยางนอย ๑ อยาง 
 (๒) สังคมดีท่ีคาดหวัง: มีนาใจไมตรี เอ้ืออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท เคารพและยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข 
 (๓) สรางรายไดจากฐานวัฒนธรรม: ตนทุน มรดก ภูมิปญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สรางอาชีพ สราง
รายได ใหแกประชาชน ชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ 

(๔) วัฒนธรรมนําความเปนไทยสูสากล: ประเทศไทยเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ สรางภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก 

 

4) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี ๒๑” ท่ีกําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูบริหาร ผูเรียน ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองไดเรียนรูและพัฒนา
ดังนี้ 

(๑) ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูในหองเรียน  นอกหองเรียน 
โดยเนนการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

(๒) ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุมมากข้ึน 
(3) ผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R 8C) ตามมาตรฐาน

หลักสูตร ทักษะการดํารงชีวิต และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง  
ทักษะการเรียนรู 3R คือ Reading (อานออก) WRiting (เขียนได) และ ARithemetics (คิดเลขเปน) 

สวนทักษะการเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, 
Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) และ Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

(4) บัณฑิตมีทักษะความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการจําเปนของประเทศตาม
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ 

 

5) ประเทศไทย ๔.๐ ขับเคล่ือนประเทศไทยสูความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน โดยวาระท่ี ๑ การเตรียมความ
พรอม คนไทย ๔.๐ เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ คนไทยท่ีมีปญญาท่ี
เฉียบแหลม (head) มีทักษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (heart) ซ่ึงการเปน
มนุษยท่ีสมบูรณเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สูโลกท่ีหนึ่งซ่ึงจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ 
ดังตอไปนี้ 



3. 
 

มิติท่ี 1 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรูและทักษะสูง          
มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

มิติท่ี 2 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม 

มิติท่ี 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยและสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิติท่ี 4 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรู
ทํางาน และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 

 
  

6) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลาง
ปงบประมาณ)  

ประกอบดวย 4 แผนปฏิบัติการดาน  
แผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
แผนปฏิบัติการดานท่ี 2 การพัฒนาวิทยาศาสตรและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
แผนปฏิบัติการดานท่ี 3 การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แผนปฏิบัติการดานท่ี 4 การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
 

1.2 ขอมูลดานสถานท่ีตั้งสํานักงาน 
งานศิลปวัฒนธรรม เปนงานสวนหน่ึงในงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยมี

สํานักงาน 2 แหง ไดแก  
พื้นท่ีในเมือง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ท่ีอยู 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 โทรศัพท 0-4381-1128  ตอ 4170 โทรสาร 0-4381-3070  
พื้นท่ีนามน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เลขท่ี 13 หมู 14 บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอ

นามน จังหวัดกาฬสินธุ 46230 โทรศัพท 0-4360-2050  
 

ท่ีต้ังสํานักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  

อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 
 

 รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 



4. 
 

1.3 โครงการกองกิจการนักศึกษา 

 
 
 

 

  

กองกิจการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

งานองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

งานกีฬา 

งานศิษยเกาสัมพันธ 

งานแนะแนวอาชีพ 

งานวินัยนักศึกษา 

งานนักศึกษาวิชาทหารและ 

การขอผอนผันการเกณฑทหาร 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

บริหารงานท่ัวไป 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา 

(กยศ. และ กรอ.) 

งานทุนการศึกษา 

งานบริการสุขภาพและ 

อนามัยนักศึกษา 

งานประกันอุบัติเหตุ 

งานหอพักนักศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานศิลปะและวัฒนธรรม 

งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 



 

                   แผนท ำนบุ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมและควำมเปน็ไทย ประจ ำกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

ส่วนที่ 2 
แผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
2.1 ปรัชญำ (Philosophy) 

“ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” 
 

2.2 ปณิธำน (Determination) 
“สร้างคนดี มีงานท า ชี้นาสังคม” 

 
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการที่สามารถ แข่งขันได้” 
 
2.4 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 

4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
2.5 อัตลักษณ์บัณฑิต 

“อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 
 
2.6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนงานอ่ืนๆ โดยมีกองกิจการ
นักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการส ารวจ เก็บข้อมูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ถ่ายทอดและเผยแพร่ศิลป 
วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน มีส่วนร่วมและสร้างความ
ภาคภูมิใจ หวงแหน รักและเทิดทูน ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยน าส่วนของ
แผนงานโครงการตามสรุปการแปลงแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) รายละเอียดโครงการ ดังปรากฏในตารางที่ 2 จึงได้จัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการ



6. 

 

                   แผนท ำนบุ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมและควำมเปน็ไทย ประจ ำกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

ผลักดันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินงานตามภารกิจชอบของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายที่ 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาที่

สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีส าคัญทางศาสนาและเทศกาล
ส าคัญของไทย 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพ่ือการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 15 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางด้านศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

2.7 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ

ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
2.8 เป้ำหมำยและจุดเน้น 
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยปลูกฝังจิตส านักให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด เผยแพร่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

2.9 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ 

ระดับชาติ/นานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 7 ผลงาน 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80 
4. ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

ไม่น้อยกว่า 80 
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2.10 กำรประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 

1. ประเมินผลจากจ านวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากค่าเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของโครงการทั้งหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

2. ประเมินผลจากจ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด /
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 7 ผลงาน 

3. ประเมินผลจากร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ด าเนินการบรรลุค่า 
เป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 80 
 
2.11 มำตรกำรในกำรติดตำม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 เพ่ือให้การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับของบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงก าหนดระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์  และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ โดยออกค าสั่งปฏิบัติงาน จัดท าประกาศแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยก าหนดการ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานโครงการออกเป็น 2 ส่วนตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
 (1) กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 
  1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการและจัดส่งกองกิจการนักศึกษา 
  2. กองกิจการนักศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
  3. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาจัดท ารายงานสรุปประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
และคณะกรรมการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 2564 
 (2) กำรด ำเนินโครงกำรและกำรรำยงำนผล 
  ให้คณะ/หน่วยงาน ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้เป็นไปตามแผนฯ ทั้งนี้การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
คณะ/หน่วยงานเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วันนับจากวัน
เสร็จสิ้นโครงการ 
 
2.12 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในพื้นท่ีมีศิลปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
2. บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถเฉพาะตัวในด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น เล่นดนตรี ฟ้อนร า ขับร้อง 
3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ และเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนและจังหวัด เช่น กิจกรรมการเสวนาวิชาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี 
4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมจ านวนหลายชุมชน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ เนื่องจาก 



8. 

 

                   แผนท ำนบุ ำรงุศลิปะและวฒันธรรมและควำมเปน็ไทย ประจ ำกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

ขาดการบูรณาการ 
2. มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรในด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน้อยที่สุดและ

น้อยกว่าทุกด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย  

โอกำส (Opportunities) 
1. นโยบายของมหาวิทยาลัย เน้นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เช่น ผ้าแพรวากาฬสินธุ์ 
2. การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีส่วนท าให้ชุมชนและสังคม ต้องยอมรับและ พัฒนาใน

ด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3. สังคมโลกปัจจุบัน ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และรักษา  

ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านสิ่งทอบูรณาการกับการเกษตรที่
สามารถเป็นจุดเด่นในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 

อุปสรรค (Threats) 
1. สังคมวัฒนธรรมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง ผู้คนให้ความสนใจกับด้านเทคโนโลยีมากกว่าการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขาดความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญาของบรรพชน 

2. กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงาน 

3. งบประมาณได้รับจัดสรรในจ านวนจ ากัด  
 

2.13 กรอบประเด็นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ประเด็นแผนปฏิบัติกำร เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ; ประเด็นแผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ 
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่ตรง
กับสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถานประกอบการ และส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานตามวิชาชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ/การวิจัย 
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
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ตำรำงที่ 2 สรุปจ ำนวนเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้ทันสมัย มีคุณภำพ 
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
เป้ำหมำยที ่2 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม รวมงบประมำณแผ่นดิน 1,296,900 บำท 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติกำร/ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 
ประจ ำปี 
2563 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำน
รวบรวม
ข้อมูล แผ่นดิน รำยได้ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ เพ่ือเผยแผ่หลักค ำสอนทำงศำสนำที่สอดคล้องกับกำรด ำเนิน
ชีวิต ตลอดจนกำรสืบสำน กำรอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีส ำคัญทำงศำสนำและเทศกำลส ำคัญของไทย 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 17 1,046,900 - 

ส านักงาน
อธิการบดี

(กองกิจการ
นักศึกษา)

และทุกคณะ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

(กองกิจการ
นักศึกษา) 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 กำรปลกูฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุ้มชนเป็นฐำน เพ่ือกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชมุชนในกำรจัด
กิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรมท้องถิ่น และกำรน ำเยำวชนเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรท ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ 15 จ านวนผลงานท่ี
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือ
นานาชาติทางด้านศาสนาหรือ
ศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรอื
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

งาน 7 1 250,000 - 

คณะทุก
คณะ/ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักงาน
อธิการบด ี

(กองกิจการ
นักศึกษา) 

 
ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนคณะ/หน่วยงำน ที่ด ำเนินโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ  2563 
 

ล ำดับที่ คณะ/หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร 
1 คณะศิลปะศาสตร์ 1 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1  
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  1  
4 คณะบริหารศาสตร์ 1  
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
6 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 1 
7 ส านักงานอธิการบดี 12 

รวมทั้งสิ้น 18 
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2.14 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

เป้าหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 -2564) 

แผนปฏิบัติราชการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ปรับกลางปี) 
มกส. 

เป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาที ่3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทาง
ศาสนา เพื่อเผยแผ่หลักคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีส าคัญทางศาสนาและเทศกาลส าคัญของไทย  

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน และการนา
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม  

 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำหรือบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ประเด็นแผนงานด้านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดที่ 15 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับจังหวัด
หรือภูมิภำคหรือระดับชำติหรือนำนำชำติทำงด้ำนศำสนำ
หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬำหรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
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2.15 การแปลงแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ 
 ตารางท่ี 4 สรุปการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มี
คุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ประจ้าปี 
2563 

งบประมาณ(บาท) ระยะเวลา
ด้าเนินการ 
วัน/เดือน/ปี 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รายได้ 

เป้าหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ 
เพื่อเผยแผ่หลักคำสอนทำงศำสนำที่
สอดคล้องกับกำรดำเนินชีวิต 
ตลอดจนกำรสืบสำน กำรอนุรักษแ์ละ
สืบทอดประเพณสี ำคญัทำงศำสนำ
และเทศกำลส ำคัญของไทย  

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของจ ำนวนนกัศึกษำหรือ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทำงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 85 1,046,900 -  
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 

(กองกิจกำรนักศึกษำ) 

 โครงการ/กจิกรรม 
 1 โครงกำรสืบสำนประเพณลีอยกระทง 50,000 - 31 ต.ค.63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 2 โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมกำรลงแขกเกี่ยวข้ำวและท ำขวัญข้ำว 40,000 - พ.ย. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 3 โครงกำรท ำบญุตักบำตรสืบสำนวฒันธรรมท้องถิ่น 20,000 - 28 ธ.ค. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 4 โครงกำรแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภำคลุม่น้ ำโขง 213000 - ม.ค.64 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 5 โครงกำรสุขสันต์วันสงกรำนต์ สืบสำนประเพณไีทย ประจ ำปี 2564 30,000 - 8 เม.ย. 64 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 6 โครงกำรท ำบญุหอพักนักศึกษำ 25,000 - ก.ค. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 7 โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมกำรลงแขกด ำนำ 40,000 - ก.ค. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 8 โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ำยวนัสถำปนำ

มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ประจ ำปี 2563 
288,900 

- 
9 ก.ย. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 9 โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรม
กำรศึกษำ 

30,000 - 
22 ก.ค. 63 คณะศึกษำศำสตร์และ

นวัตกรรมกำรศึกษำ  
 10 โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศลิปะศำสตร ์ 30,000 - 22 ก.ค. 63 คณะศลิปะศำสตร ์
 11 โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 30,000 - 22 ก.ค. 63 คณะวิศวกรรมศำสตร์และ
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                   แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓   

อุตสำหกรรม เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ เพื่อเผยแผ่
หลักคำสอนทำงศำสนำท่ีสอดคล้องกับ
กำรดำเนินชีวิต ตลอดจนกำรสืบสำน กำร
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณสี ำคญัทำง
ศำสนำและเทศกำลส ำคัญของไทย  
 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของจ ำนวนนกัศึกษำหรือ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำรทำงศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 

ร้อยละ 85 1,046,900 -  
ส ำนักงำนอธิกำรบด ี 

(กองกิจกำรนักศึกษำ) 

 โครงการ/กจิกรรม 
 12 โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 30,000 - 14 ก.พ. 64 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 13 โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะบริหำรศำสตร์ 30,000 - 22 ก.ค. 63 คณะบริหำรศำสตร ์ 
 

14 
โครงกำรส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สุขภำพ 

30,000 - 
22 ก.ค. 63 คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภำพ 
 15 โครงกำรอนุรักษ์ประเพณีบุญบำยศรีสู่ขวัญข้ำวคณูลำน 50,000 - 8 – 9 ก.พ. 64 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 16 โครงกำรสืบสำนประเพณีแหเ่ทียนเข้ำพรรษำ 50,000 - ก.ค. 63 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
 17 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลำงแพรวำจังหวดักำฬสินธุ ์ 60,000 - ก.พ. - มี.ค. 64 ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
แนวทำงกำรพัฒนำท่ี 4 กำรปลูกฝัง
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐำน เพื่อกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ชุมชน
ในกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และกำรนำเยำวชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรทำกิจกรรมกำรอนุรักษแ์ละสบื
ทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 15 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัลในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภำคหรือระดับชำติหรือนำนำชำติทำงด้ำนศำสนำหรือ
ศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬำหรืออนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

ผลงำน 7 250,000 - 
  

1 โครงกำรส่งเสริมกำรเรยีนรู้มรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรมจังหวัดกำฬสินธุ ์ 250,000 - 29 ม.ค. 64 
ส ำนักงำนอธิกำรบดีและทุก
คณะ 
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2.16 ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปี
การศึกษา  2563  
 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ 

1 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 50,000 31 ต.ค.63 กองกิจการนักศึกษา 
2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว

และท าขวัญข้าว 
40,000 พ.ย. 63 กองกิจการนักศึกษา 

3 โครงการท าบญุตักบาตรสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 20,000 28 ธ.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
4 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุม่น  า

โขง 
213,000 

ม.ค.64 
กองกิจการนักศึกษา 

5 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณี
ไทย ประจ าปี 2564 

30,000 8 เม.ย. 64 กองกิจการนักศึกษา 

6 โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา 25,000 ก.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
7 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา 40,000 ก.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
8 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวทิยาลัย
กาฬสินธุ ์ประจ าปี 2563 

288,900 9 ก.ย. 63 กองกิจการนักศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศกึษา 

30,000 
22 ก.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม

การศึกษา  
10 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศลิป

ศาสตร ์
30,000 22 ก.ค. 63 คณะศลิปะศาสตร ์

11 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

30,000 22 ก.ค. 63 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

30,000 
14 ก.พ. 64 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

13 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะบริหาร
ศาสตร ์

30,000 
22 ก.ค. 63 คณะบริหารศาสตร ์ 

14 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีุขภาพ 

30,000 
22 ก.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขภาพ 
15 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าว

คูณลาน 
50,000 8 - 9 ก.พ. 

64 
กองกิจการนักศึกษา 

16 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 50,000 ก.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 

17 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ์

250,000 29 ม.ค. 64 กองกิจการนักศึกษาและทุกคณะ 

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลางแพรวา
จังหวัดกาฬสินธุ ์

60,000 
ก.พ. - มี.ค. 
64 

กองกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 



14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. 
 

ค าสัังงมหาวิทยาลัยกาสสัินธุ์  
เรืงอง 

แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 

 



16. 
 

 
 


