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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่

ให้ความรู้และความช านาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง คือ เพ่ือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรา 7(6) ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริม
และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งหนึ่งในสี่ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
คือ การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินั้น งานศิลปะและวัฒนธรรมเป็นงานส่วนหนึ่งในงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี โดยด าเนินงาน
ร่วมกับบุคลากรในส านักงานอธิการบดีและระดับคณะในรูปแบบของคณะกรรมการในการด าเนินการจัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 คือ คณะกรรมการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็น
ระบบ กลไกล แนวทาง กรอบและทิศทางในการผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) โครงสร้าง ในการจัดการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้แก่ การอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม” ซึ่งเป็นการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นเครื่องมือในการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ ใน
การการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป จัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖1 มีกรอบแนวคิดในการจัดท า โดยให้สอดคล้องกับ 

 

1) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ที่ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

 

2) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)  

การส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา      
มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
โดยด าเนินตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้คุณธรรมน าการ
พัฒนาท าให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม 

 

3) ร่ำงกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี ด้ำนวัฒนธรรม ตำมกรอบทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี กระทรวง
วัฒนธรรม 
 โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะดาเนินการพัฒนาการด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มี
ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน 
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้ และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้
แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเป้าหมาย
ของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย 
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 (๑) คนดีที่สังคมคาดหวัง: มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีส านึกรักบ้านเกิด 
หวงแหนแผ่นดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเป็นพลเมืองดีของชาติ เด็ก
และเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง 
 (๒) สังคมดีที่คาดหวัง: มีน้าใจไมตรี เอ้ืออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เคารพและยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข 
 (๓) สร้างรายได้จากฐานวัฒนธรรม: ต้นทุน มรดก ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้แก่ประชาชน ชุมชนทอ้งถิ่นและประเทศชาติ 

(๔) วัฒนธรรมน าความเป็นไทยสู่สากล: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ สร้างภาพลักษณ ์ความสัมพันธ์ที่ดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก 

 

4) แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่มีวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑” ที่ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในส่วนของผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้และพัฒนาดังนี้ 

(๑) ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  นอกห้องเรียน โดยเน้น
การฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

(๒) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะกระบวนการกลุ่มมากขึ้น 
(3) ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C) ตามมาตรฐานหลักสูตร 

ทักษะการด ารงชีวิต และคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง  
ทักษะการเรียนรู้ 3R คือ Reading (อ่านออก) WRiting (เขียนได้) และ ARithemetics (คิดเลขเป็น) ส่วน

ทักษะการเรียนรู้ 8C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ) Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และ Change 
(ทักษะการเปลี่ยนแปลง) 

(4) บัณฑิตมีทักษะความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความต้องการจ าเป็นของประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

 

5) ประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน โดยวาระที่ ๑ การเตรียมความพร้อม 
คนไทย ๔.๐ เพ่ือก้าวสู่โลกที่หนึ่ง โดยคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม 
(head) มีทักษะที่เห็นผล (hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (health) และมีจิตใจที่งดงาม (heart) ซึ่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สู่โลกที่หนึ่งซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ดังต่อไปนี้ 

มิติที่ 1 เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็น คนไทยที่มีความรู้และทักษะสูง          
มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม 

มิติที่ 2 เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็น คนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

มิติที่ 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็นคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและ
สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
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มิติที่ 4 เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต เรียนรู้ท างาน 
และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 

  

6) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย  
๖ ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเชี่ยวชาญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานและเสริมสร้างทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.2 ข้อมูลด้ำนสถำนที่ตั้งส ำนักงำน 
งานศิลปวัฒนธรรม เป็นงานส่วนหนึ่งในงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีส านักงาน 

2 แห่ง ได้แก่  
พื้นท่ีในเมือง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ท่ีอยู่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-1128  ต่อ 4170 โทรสาร 0-4381-3070  
พื้นท่ีนามน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เลขท่ี 13 หมู่ 14 บ้านหัวงัว ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ 0-4360-2050  
 

ที่ต้ังส ำนักงำน งำนพัฒนำนักศึกษำ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

  

อำคำรกิจกำรนักศึกษำ (พ้ืนที่ในเมือง) อำคำรกิจกำรนักศึกษำ (พ้ืนที่นำมน) 
 

 รูปที่ 1.1 สถานที่ตั้งส านักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
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1.3 บริบทมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 
 

ปรัชญำ (Philosophy) 
 

“ควำมรู้สร้ำงคุณค่ำ ภูมิปัญญำสร้ำงสังคม” 
 
ปณิธำน (Determination) 
 

“สร้ำงคนดี มีงำนท ำ ชี้นำสังคม” 
  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“มหำวิทยำลัยแห่งกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน บนฐำนควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิตและบริกำรที่สำมำรถ แข่งขันได้” 

 
พันธกิจ (Mission) 
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 
2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ ากว่าปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
3) ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์

ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 
4) ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 
อัตลักษณ์บัณฑิต 
 

“อดทน สู้งำน เชี่ยวชำญวิชำชีพ” 
 

เป้ำหมำยองค์รวม (Goals) 
ตำรำงท่ี 1 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 2 สร้างความโดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 3 เป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 5 การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
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                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ส่วนที่ 2 กำรจัดท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 

2.1 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการจัดแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนงานอ่ืนๆ 
โดยมีกองกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย  แผนงาน โครงสร้าง และการ
บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการส ารวจ เก็บข้อมูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ศิลป วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจัดแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน มีส่วนร่วมและสร้างความ
ภาคภูมิใจ หวงแหน รักและเทิดทูน ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้น  

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทิศทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยน าส่วนของ
แผนงานโครงการตามสรุปการแปลงแผนปฏิบัติการฯ สู่การปฏิบัติ และแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 รายละเอียดโครงการ ดังปรากฏในตารางที่ 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและเป็นกลไกในการผลักดัน
ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินงานตามภารกิจชอบของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุเป้าหมายของแผนบริหารราชการแผ่นดิน และให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น จ านวน 1,296,900 บาท ได้แก่ 

1. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
2. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม 
3. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 3 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 4 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 

2.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีส่วน 

ร่วมในกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 

ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ  
3. เพ่ือประเมินผลการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย 

กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562 ผ่านระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
 

2.3 เป้ำหมำยและจุดเน้น 
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยปลูกฝังจิตส านักให้กับ
บุคลากรและนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด เผยแพร่ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        9. 
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2.4 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
1. จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ 

ระดับชาติ/นานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 7 ผลงาน 
3. จ านวนของนักศึกษาที่ยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาผ่านเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย  

กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

4. ร้อยละของโครงการที่บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80 
5. ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ด าเนินการบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

ไม่น้อยกว่า 80 
2.5 กำรประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 
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. ประเมินผลจากโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 80 
4. ประเมินผลจากร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ด าเนินการบรรลุค่า 

เป้าหมายที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 80 
2.6 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 ส่วนตามแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  
 (1) กำรก ำกับติดตำมและประเมินผล 
  1. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการและจัดส่งกองกิจการนักศึกษา 
  2. กองกิจการนักศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
  3. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาจัดท ารายงานสรุปประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
และคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี งบประมาณ 
2564 
 (2) กำรด ำเนินโครงกำรและกำรรำยงำนผล 
  ให้คณะ/หน่วยงาน ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้
เป็นไปตามแผนฯ ทั้งนี้การจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ/
หน่วยงานเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จสิ้น
โครงการ 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        10. 
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2.7 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 

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 และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนโยบายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านสิ่งทอบูรณาการกับ

การเกษตรที่สามารถเป็นจุดเด่นในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จัก 
อุปสรรค (Threats) 
1. สังคมวัฒนธรรมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง ผู้คนให้ความสนใจกับด้านเทคโนโลยีมากกว่าการอนุรักษ์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขาดความตระหนักในคุณค่าและภูมิปัญญาของบรรพชน 

2. กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกัน ขาดการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงาน 

3. งบประมาณได้รับจัดสรรในจ านวนจ ากัด  
 

2.8 กรอบประเด็นกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ประเด็นแผนปฏิบัติกำร เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่ำเป้ำหมำยแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ; ประเด็นแผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่ตรง
กับสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือสถานประกอบการ และส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานตามวิชาชีพและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ /การวิจัย 
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
 เป้ำประสงค์หลัก : ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีได้ 
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ตำรำงท่ี 2 สรุปจ ำนวนเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
เป้ำหมำยที ่1 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม รวมงบประมำณแผ่นดิน 1,296,900 บำท 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติกำร/
ตัวช้ีวัด (KPI) 

หน่วยนับ 
เป้ำหมำย 

ประจ ำปี 
2563 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

หน่วยงำน
รวบรวม
ข้อมูล 

แผ่นดิน รำยได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ 
1. ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 85 13 986,900 - 

ส านักงาน
อธิการบดี(กอง

กิจการ
นักศึกษา) 

ส านักงาน
อธิการบดี 

(กอง
กิจการ

นักศึกษา) 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
2. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม  
มีส่วนร่วม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 5 15,000 - 

ส านักงาน
อธิการบดี(กอง

กิจการ
นักศึกษา) 

ส านักงาน
อธิการบดี 

(กอง
กิจการ

นักศึกษา) 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
3. จ านวนผลงานทาง
ศาสนาหรือศิลปะหรือ
วัฒนธรรมหรือการกีฬา 
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
หรือภูมิภาคหรือระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

เรื่อง 7 4 310,000 - 
คณะทุกคณะ/ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

ส านักงาน
อธิการบดี 

(กอง
กิจการ

นักศึกษา) 

 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนคณะ/หน่วยงำน ที่ด ำเนินโครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ล ำดับที่ คณะ/หน่วยงำน จ ำนวนโครงกำร 
1 คณะศิลปศาสตร์ 1 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1  
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  1  
4 คณะบริหารศาสตร์ 1  
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
6 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 1 
7 ส านักงานอธิการบดี 16 

รวมทั้งสิ้น 22 
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2.9 แผนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 

เป้ำหมำยท่ี 1 : คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

เป้ำหมำยท่ี 1 กำรปรับเปลี่ยนคำ่นิยมและวัฒนธรรม 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็นยุทธศำสตร ์

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับ 12 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

แผนปฏิบัติรำชกำรฯ 3 
ปี (63-65) มกส. 

เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งใน
สถาบันทางศาสนา กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาหรือ
บุคลากรที่ เข้าร่วมโครงการทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้ งภ าย ในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดที่  2 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม มีส่วน
ร่วม หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนผลงานทางศาสนาหรือศิลปะ
หรือวัฒนธรรมหรือการกีฬา หรืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
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2.10 กำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติ 
 ตำรำงท่ี 4 สรุปกำรแปลงแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติ ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
 

ประเด็น
แผนปฏิบัติกำร 

จุดเน้นกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ประจ ำปี 
2562 

งบประมำณ(บำท) ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
วัน/เดือน/ปี 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 กำรปรับเปลี่ยนคำ่นิยมและวัฒนธรรม   
กลยุทธ์ที่ 1 กำร
สร้ำงควำม
เข้มแข็งใน
สถำบันทำง
ศำสนำ  

เพื่อเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนา
ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนการสืบสาน การอนรุักษ์
และสบืทอดประเพณสี าคญัทาง
ศาสนาและเทศกาลส าคัญของไทย 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษา 
หรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85 809,900 -  

ส านักงานอธิการบดี  
(กองกิจการนักศึกษา) 

โครงกำร/กจิกรรม 
1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและท าขวัญข้าว 40,000 - ธ.ค. 62 ส านักงานอธิการบด ี
2 โครงการท าบญุตักบาตรสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 20,000 - 26 ธ.ค. 62 ส านักงานอธิการบด ี
3 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุม่น้ าโขง 213000 - ม.ค.63 ส านักงานอธิการบด ี
4 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณไีทย ประจ าปี 2563 30,000 - 10 เม.ย. 63 ส านักงานอธิการบด ี
5 โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา 25,000 - ก.ค. 63 ส านักงานอธิการบด ี
6 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา 40,000 - ก.ค. 63 ส านักงานอธิการบด ี
7 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวนัสถาปนามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ ์ประจ าปี 2563 
261,900 

- 
9 ก.ย. 63 ส านักงานอธิการบด ี

8 
โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 30,000 - 

30 - 31 ม.ค. 63 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา  

9 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศลิปศาสตร์ 30,000 - 30 - 31 ม.ค. 63 คณะศลิปะศาสตร ์

10 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30,000 - 
30 - 31 ม.ค. 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
11 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 30,000 - 30 - 31 ม.ค. 63 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์ 30,000 - 30 - 31 ม.ค. 63 คณะบริหารศาสตร์  

13 โครงการส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 30,000 - 
30 - 31 ม.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสุขภาพ 
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ประเด็น
แผนปฏิบัติกำร 

จุดเน้นกำรพัฒนำ ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยนับ 
เป้ำหมำย
ประจ ำปี 
2562 

งบประมำณ(บำท) ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 
วัน/เดือน/ปี 

หน่วยงำนรับผิดชอบ 
แผ่นดิน รำยได้ 

เป้ำหมำยท่ี 1 กำรปรับเปลี่ยนคำ่นิยมและวัฒนธรรม   
กลยุทธ์ที ่2
จ ำนวนโครงกำร
หรือกิจกรรมที่
มหำวิทยำลัย
ร่วมกับชุมชนใน
กำรส่งเสริม มี
ส่วนร่วม หรือ
เข้ำร่วมกจิกรรม
ทำงศำสนำ 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
การจัดกิจกรรมทางดา้นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการน าเยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 

2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
มหาวิทยาลยัร่วมกับชุมชนในการ
ส่งเสริม มสี่วนร่วม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม 

5 15,000 - 

 

ส านักงานอธิการบดี  
(กองกิจการนักศึกษา) 

โครงกำร/กิจกรรม 
1 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดีเมืองนามน ไม่ใช้ งปม. 21 - 22 ต.ค.62 ส านักงานอธกิารบด ี
2 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  50,000 - 11 พ.ย. 62 ส านักงานอธิการบด ี

3 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคณูลาน 50,000 - 8 - 9 ก.พ. 63 ส านักงานอธิการบด ี

4 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 50,000  ก.ค. 63 ส านักงานอธิการบด ี

5 กิจกรรมส่งเสริมงานมาฆปูรมีทวารวดีมิ่งหลา้เมืองฟ้าแดดสงยาง ไม่ใช้ งปม. ก.พ. 63 ส านักงานอธิการบด ี

การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
การจัดกิจกรรมทางดา้นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการน าเยาวชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการ
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 3 จ านวนผลงานทาง
ศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรม 
หรืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท่ีไดร้ับ
รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมภิาค
หรือระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ผลงาน 7 310,000 - 

  

1 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ์ 250,000 - 30 - 31 ม.ค. 63 ส านักงานอธิการบดีและทุกคณะ 
2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวดักาฬสินธุ ์ 60,000 - ก.พ. - มี.ค. 63 ส านักงานอธิการบด ี
3 โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นบ้านอีสาน ไม่ใช้ งปม. ส.ค.-ก.ย. 63 ส านักงานอธิการบด ี
4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรพีื้นบ้านเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ** ไม่ใช้ งปม. 1 - 3 เม.ย. 63 ส านักงานอธิการบด ี



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        15. 
 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

2.11 ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำสที่ 1 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ/กำรปฏิบัต ิ

กองกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ต.ค. – ธ.ค.62 ด ำเนินงำนกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมำสที่ 1   

1 ต.ค.- 10 พ.ย.
62  

       ประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ 
1. รับฟังค าช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาท หน้าที ่และแนวทางในการด าเนินงานโครงการฯ 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. จัดท าแบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
4. จัดท าแบบประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 
5. พิจารณาแผนปฏิบตัิการกจิกรรมของโครงการรอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1), 
ก าหนดการด าเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
6. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม/
เอกสารประกอบการประชุม 
2. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
3. จัดท าร่างแบบรายงานติดตาม
และประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. จัดท าร่างแบบประเมิน
ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 
5. ส่งหนังสือขอแผนปฏิบตัิการ
กิจกรรมของแตล่ะโครงการรอบ 3 
เดือน (ไตรมาสที่ 1), ก าหนดการ
ด าเนินงานโครงการ, แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ/แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

1. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรับฟังบทบาท หน้าที่และ
แนวทางด าเนินงานร่วมกัน  
2. พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
3. พิจารณาจัดท าแบบรายงานผลการ 
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
4. พิจารณาแบบประเมินความส าเร็จของแผน 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
5. ส่งแผนปฏิบตัิการกิจกรรมของแต่ละโครงการรอบ 3 เดือน 
(ไตรมาสที่ 1), ส่งแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
(Rev.02), ก าหนดการด าเนินงานโครงการ, แบบประเมินความ
พึงพอใจ/แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

พ.ย.62 – ธ.ค.62 1. เบิก-จ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการฯ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 
1)  

จัดส่งเอกสารให้งานคลังท าเรื่องเบิก
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยมืเงินและเคลยีร์เงินตาม
กิจกรรม 

21 - 22 ต.ค. 62 กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์ ประชันของดีเมืองนามน 1. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมของโครงการ 
และเคลียร์เงินตามกจิกรรม 11 พ.ย. 62 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        16. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ/กำรปฏิบัต ิ

กองกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ธ.ค. 62 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและท าขวัญข้าว 

เข้าร่วมสังเกตการณ์และสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับ
คณะ/หน่วยงาน 

2. ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้
แบบประเมินที่ส่วนกลางก าหนดให้ คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/แบบสอบถามความประเมินความรู้
ความเข้าใจหรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
3. สรุป วิเคราะห์ ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสรุปผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม 

26 ธ.ค. 62 โครงการท าบญุตักบาตรสืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น 
  

1 – 10 ม.ค.63 

        ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ 
1. สรุปรายงานผลระดับความส าเร็จตามรายงานค ารับรองปฏิบัตริาชการ รอบ 3 
เดือน 
2. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 
2. จัดท าสรุปผลระดับความส าเร็จ
ตามรายงานค ารับรองปฏิบัตริาชการ 
รอบ 3 เดือน, ผลการด าเนินงาน
โครงการ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 
1) 
3. ส่งหนังสือขอแผนปฏิบตัิการ
กิจกรรมของแตล่ะโครงการรอบ 3 
เดือน (ไตรมาสที่ 1), ก าหนดการ
ด าเนินงานโครงการ, แบบประเมนิ
ความพึงพอใจ/แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

1. พิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตร
มาสที่ 2) 
2. ผู้รบัผิดชอบโครงการน าเสนอแผนปฏิบัติกจิกรรมโครงการ, 
ส่งแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมตัิโครงการ (Rev.02), 
ก าหนดการด าเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ม.ค. – มี.ค.63 เบิก-จ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการฯ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 
จัดส่งเอกสารให้งานคลังท าเรื่องเบิก
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยมืเงินและเคลยีร์เงินตาม
กิจกรรม 

 
 
 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        17. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำสที่ 2 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ/กำรปฏิบัต ิ

กองกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ม.ค.-มี.ค.63 ด ำเนินงำนกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนฯ รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 2 

ม.ค.63 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุม่น้ าโขง 

เข้าร่วมสังเกตการณ์และสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับ

คณะ/หน่วยงาน 

1. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมของโครงการ 
และเคลียร์เงินตามกจิกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีส่วนกลางก าหนดให้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม/แบบสอบถามความประเมินความรู้ความ
เข้าใจหรือการน าไปใช้ประโยชน ์
3. สรุป วิเคราะห์ ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสรุปผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม 

30 - 31 ม.ค. 63 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ ์
8 - 9 ก.พ. 63 โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคณูลาน 
ก.พ. - มี.ค. 63 โครงการส่งเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวดักาฬสินธุ ์
ก.พ. 63 กิจกรรมส่งเสริมงานมาฆปูรมีทวารวดีมิ่งหลา้เมืองฟ้าแดดสงยาง 

1 – 30 เม.ย.63 

        ประชุมคณะกรรมการในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อ 
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความส าเร็จตามรายงานค ารับรองปฏบิัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
2. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2) 
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) 
4. จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ฉบับปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 
5. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม/
เอกสารประกอบการประชุม 
2. จัดท าสรุปผลระดับความส าเร็จ
ตามรายงานค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ และผลการด าเนินงาน
โครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 
2) 

1. พิจารณาและรับทราบผลระดบัความส าเร็จตามรายงานค า
รับรองปฏิบัตริาชการ รอบ 6 เดือน  
2. พิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน 
(ไตรมาสที่ 3), ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอแผนปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงการ, ส่งแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
(Rev.02), ก าหนดการด าเนินงานโครงการ, แบบประเมินความ
พึงพอใจ/แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

เม.ย. – มิ.ย.63 เบิก-จ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 

จัดส่งเอกสารให้งานคลังท าเรื่องเบิก
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยมืเงินและเคลยีร์เงินตาม
กิจกรรม 

 
 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        18. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำสที่ 3 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ/กำรปฏิบัต ิ

กองกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

เม.ย.- มิ.ย.63 ด ำเนินงำนกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนฯ รอบ 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 
10 เม.ย. 63 โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณไีทย ประจ าปี 2563 

เข้าร่วมสังเกตการณ์และสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับ
คณะ/หน่วยงาน 

1. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมของโครงการ 
และเคลียร์เงินตามกจิกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีส่วนกลางก าหนดให้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม/แบบสอบถามความประเมินความรู้ความ
เข้าใจหรือการน าไปใช้ประโยชน ์
3. สรุป วิเคราะห์ ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 

1 – 3 เม.ย.63 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดนตรพีื้นบ้านเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

1 – 10 ก.ค.63 

        ประชุมคณะกรรมการในการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อ 
1. รับทราบสรปุรายงานผลระดับความส าเร็จตามรายงานค ารับรองปฏิบัติราชการ 
รอบ 9 เดือน 
2. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3) 
3. เสนอขออนุมตัิโครงการ รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4) 

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม 

1. พิจารณาและรับทราบผลระดับความส าเร็จตามรายงานค า
รับรองปฏิบัตริาชการ รอบ 9 เดือน,  
2. พิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการ รอบ 12 เดือน 
(ไตรมาสที่ 4), ผู้รับผิดชอบโครงการน าเสนอแผนปฏิบตัิ
กิจกรรมโครงการ, ส่งแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ 
(Rev.02), ก าหนดการด าเนินงานโครงการ, แบบประเมินความ
พึงพอใจ/แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ/การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ก.ค. – ก.ย.63 เบิก-จ่ายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ ด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับแผนกลางปีงบประมาณ) 

จัดส่งเอกสารให้งานคลังท าเรื่องเบิก
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการยมืเงินและเคลยีร์เงินตาม
กิจกรรม 

 
 
 
 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        19. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำมแผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไตรมำสที่ 4 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ
ผู้รับผิดชอบ/กำรปฏิบัต ิ

กองกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ก.ค.-ก.ย.63 ด ำเนินงำนกิจกรรมของโครงกำรตำมแผนฯ รอบ 12 เดือน ไตรมำสที่ 4 
ก.ค. 63 โครงการท าบญุหอพักนักศึกษา 

เข้าร่วมสังเกตการณ์และสนับสนุน
การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับ
คณะ/หน่วยงาน 

1. ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิกิจกรรมของโครงการ 
และเคลียร์เงินตามกจิกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารว่มโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีส่วนกลางก าหนดให้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเขา้ร่วมกิจกรรม/แบบสอบถามความประเมินความรู้ความ
เข้าใจหรือการน าไปใช้ประโยชน ์
3. สรุป วิเคราะห์ ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสรุปผลการประเมินการจัด
กิจกรรม 

ก.ค. 63 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา 
ก.ค. 63 โครงการสืบสานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 
ส.ค.-ก.ย. 63 โครงการส่งเสริมการประกวดแข่งขันดนตรีพื้นบ้านอีสาน 
9 ก.ย. 63 โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวนัสถาปนา

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

9 ก.ย. 63 1. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
2. รับการตรวจประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน 
3. จัดท าแบบรายงานผลประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
4. จัดท าแผนปฏิบตัิการ ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5. รายงานผลระดับความส าเรจ็ตามรายงานค ารับรองปฏิบตัิราชการ รอบ 12 เดือน 
 

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม/
เอกสารประกอบการประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารรา่งแบบ
รายงานการประเมินตนเองของงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
3. จัดท ารา่งแบบรายงานผล
ประเมินความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ 
4. จัดท ารา่งแผนปฏิบตัิการ ดา้น
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

1. พิจารณาผลประเมินความส าเรจ็ของตัวช้ีวัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2. พิจารณาจัดท าแผนปฏบิัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3. พิจารณาและรับทราบผลระดับความส าเร็จตามรายงานค า
รับรองปฏิบัตริาชการ รอบ 12 เดอืน 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        20. 
 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        21. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดแผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 



แผนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓        22. 
 

 

                   แผนท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

 


