
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓   เวลา ๑๔.๐๐ น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์) 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
             ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     ๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๑.๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
       -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
      -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
        ปีการศึกษา 2562 
๔.2 ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๔.3 ร่างแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๔.4 ร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.5 ขอความเห็นชอบงดและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.6 การบริหารงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมและค่าบ ารุงกีฬานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๔.7 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติงดจัดโครงการและขออนุมัติน างบประมาณโครงการไปบรรจุใน 
      แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  4.8 สรุปการด าเนินการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ปีการศึกษา 2562 
 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๕.๑  ........................................................................................................................ ..................... 
    ๕.๒  .................................................................................................. ........................................... 
    ๕.๓  ........................................................................................................................ ..................... 
    ๕.๔  .............................................................................................................................................  
    ๕.๕  ........................................................................................................................ ..................... 

  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
ครั้งที่ ๑/256๓ 

วันศุกร์ที่ ๓  เมษายน ๒๕๖๓   เวลา ๑๔.๐๐ น. 
(ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล ประธานกรรมการ 
2. นายปัญญา  เถาว์ชาลี    กรรมการ 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิมพ์ลิขิต  แก้วหานาม กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กชพรรณ  วงศ์เจริญ  กรรมการ 
5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์โกศล  เรืองแสน  กรรมการ 
6. นายธรรมรัตน์  บุญรอด   กรรมการ 
7. นายเอกรินทร์  สารีพัว    กรรมการ 
8. นายอรชุน  พันธุ์การ    กรรมการ  
9. นายธนวัฒนช์ัย  เชิดชู    กรรมการ  
10. นายณัญพล  หงษ์ทอง   กรรมการ  

 11. นายทศพล  แสนโคตร   กรรมการ   
12. นางสาวบุปผา  พลอาจทัน   กรรมการ  

13. นายกัมปนาท  โยธาภัคดี   กรรมการ    
1๔. นายสถาพร หาศิริ    กรรมการ   
1๕. นายองอาจ  สารคาม    กรรมการ 
1๖. นางสาวธิดาวรรณ  ยนตช์ัย   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางโชติกา  ขันธิรัตน ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเดชา  บุ่งอุทุม    หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
2. นางสาวกาญจนา  สุภีร์ค า   หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
๓. นางสรัญญา  ศรีพุทธิรัตน์   บุคลากร 
๔. นายเสถียร  กาสารัง    นักวิชาการศึกษา 
๕. นางสาวภัทรธิดา  พรมดีราช   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประธานในที่ประชุม   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ 
ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 



ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 2 คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
           
 

     ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่ง
ในค าสั่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะๆ ละ ๓ คน ท าหน้าที่เป็นกรรมสภานักศึกษา 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยมีนายอรชุน พันธ์การ ท าหน้าที่เป็นนายกองค์การนักศึกษา และกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนนักศึกษาทั้ง
สองพ้ืนที ่
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  ๑.๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓  
  ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ท าหน้าที่เป็นประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา  เป็นรองประธาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การ
นักศึกษา  หัวหน้างานศิลปะและวัฒนธรรม  หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ผู้อ านวยการกองกิจการ
นักศึกษา ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 2 คน ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
  - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ชั้น ๒ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี – 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 4.1 รายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปีการศึกษา 2562 

นายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  นักวิชาการศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 4.1 

 
           ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา               
ปีการศึกษา 2562 

 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผล บรรลุ ไม่บรรล ุ
1) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจดั
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ครบ 5 ด้าน 

 

ร้อยละของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ด าเนินการตามแผนครบถ้วนในแตล่ะประเภท
กิจกรรม   (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

ประเภทของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรม
ดังต่อไปนี ้

1. กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตที่พึง
ประสงค์ทีก่ าหนดโดยมหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสขุภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอืรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
6. ทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และทักษะ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
7. ให้ความรู้ทักษะการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 

มี 25 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  
23 โครงการ  
คิดเป็น ร้อยละ 92.00 
 

  

2. เพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

มีการด าเนินการจดัท าแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วม 

 

มีการด าเนินการจดัท า
แผนการจดักิจกรรม
นักศึกษา โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วม 
    1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
   ซึ่งในค าสั่ง นักศึกษามี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 
   - ประธานสภา
นักศึกษา 
  - นายกองค์การ
นักศึกษา 
   - นายกสโมสร
นักศึกษาทุกคณะ 
    1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษามหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์

  



3.เพื่อส่งเสรมินักศึกษา
มีความรู้และทักษะการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาภายในสถาบัน 

ร้อยละ 100 100   

 
สรุปการประเมินผลความส าเร็จจากวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 การประเมินความส าเร็จจากวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 ประเมินผล 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบ 5 ด้าน 
 มีโครงการที่ก าหนดไว้ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 
โครงการ ผลการด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.0 บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 
80  และมีจ านวน 2 โครงการ  ที่ขออนุญาตยกเลิกการจัดโครงการ  ประกอบด้วย ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาและบุคลากรด้านงานพัฒนานักศึกษา ๒. โครงการบ่มเพาะผู้น านักศึกษายุคใหม่  เพ่ือเป็นการป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) และเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในสถานที่ 
ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
ดังกล่าว โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งในค าสั่ง นักศึกษามี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย - ประธานสภานักศึกษา - นายกองค์การนักศึกษา – นายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ มีหน้าที่
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พัฒนาและปรับปรุง แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

3) เพ่ือส่งเสริมนักศึกษามีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา โดย กองกิจการนักศึกษา ได้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ในเมือง และ พ้ืนที่นามน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ “บทบาทของนักศึกษากับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา”  โดยนางสุชาดา สุรางค์กุล ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ
งานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา  ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้ 

- เห็นชอบผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปีการศึกษา 2562  
โดยผ่านวัตถุประสงค์ ทั้ง 3 ข้อ ทั้งนี้มอบผู้ด าเนินการเตรียมข้อมูลประกอบพร้อมรายงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดต่อไป  
และขอให้จัดท าแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
๔.2 ร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

  นายจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ได้น าเสนอร่างแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งในแผนดังกล่าว มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ 
พัฒนานิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 และ 1.7 เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 



พ.ศ.2563 (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) และได้มีการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  ห้วงเวลา และสถานที่         
สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ 
 
     

มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นชอบ  ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม มอบหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ตรวจทานความถูกต้องของร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ๒๕๖๓  ก่อนน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
  ๔.3 ร่างแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

  นายเดชา  บุ่งอุทุม  หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้น าเสนอร่างแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งในแผนดังกล่าว มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมวัฒนธรรม การเผยแผ่หลักค าสอน การปลูกฝังค่านิยมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และสอดคล้องกับตัว
บ่งชี้ที่ ๔.1 และ  ๔. ๒ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้น าข้อเสนอแนะในภาพรวม/จุดอ่อนและ
การพัฒนาปรับปรุง/ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/ของคณะกรรมการประเมินฯ จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วงรอบปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประเมินตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ 2 ข้อ มาประกอบเพ่ือจัดท าร่างแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา 
2563 ซึ่งข้อเสนอแนะของตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ของกรรมการตรวจประเมินฯ มีจ านวน 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. การจัดท าแผนควรมีการวางกรอบแนวคิดให้เชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยและแบ่งบทบาทความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและบรรลุถึงผลลัพธ์ความส าเร็จของแผนหากเป็นแผนระยะยาวควร
แบ่งผลลัพธ์ความส าเร็จของแผนเป็นช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน และงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้ก าหนดกิจกรรม
โครงการเพ่ือการด าเนินการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงรายงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน เพ่ือให้ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการให้การตอบรับกับข้อเสนอแนะของกรรมการ คือ 
การด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ให้มีกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงกับนโยบายมหาวิทยาลัยและแบ่งบทบาทความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและบรรลุถึงผลลัพธ์ความส าเร็จของแผนให้ชัดเจน โดยก าหนดให้มี
กิจกรรม/โครงการ จ านวน 17 โครงการ ที่สนับสนุนให้บรรลุวัตถุของแผน ดังนี้ 

1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและท าขวัญข้าว 
2. โครงการท าบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุ่มน้ าโขง  
4. โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจ าปี 2563  
5. โครงการท าบุญหอพักนักศึกษา   
6. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกด านา   
7. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ประจ าปี 2563   
8. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   
9. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์   
10. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
11. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
12. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร์  
13. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  
14. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง   
15. โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน   



16. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   
17. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  
2. การก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมีมากกว่า 1 ชุมชนได้แต่ต้องมีความชัดเจนในแต่ละพ้ืนที่  
โดยงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้เสนอกิจกรรมหรือโครงการที่จะด าเนินการเพ่ือสอดรับกับ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะด าเนินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ก าหนดลงพ้ืนที่ที่บ้านกุดลิง และบ้านร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนด
กิจกรรมที่จะศึกษา คือ การละเล่นกั๊บแก๊บ ซึ่งจะการด าเนินงานในโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 

และในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คณะกรรมการตรวจการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า  
มหาวิทยาลัยควรมีการตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ของผลงานในการท าโครงการในแต่ละปี  

ดังนั้นงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จึงเสนอให้มีการด าเนินงานในรูปแบบการจัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นการเปิดรับสมัครในระดับจังหวัด ซึ่งตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ ก าหนดให้มีผลงานหรือชื้นงานหรือผลรางวัลจากการประกวด
ความสามารถด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อยที่ระดับจังหวัด 

 นายเดชา  บุ่งอุทุม  หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้น าเสนอร่างแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไปว่า ดังนั้นจึงสามารถที่จะน าข้อมูลทั้งหมดมารวมรวบและประกอบเป็น
ร่างแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีสาระส าคัญของแผนดังนี้ 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น ดังนี้ 

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

 

1. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/

ระดับชาติ/นานาชาติ 
 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/เป้าหมาย 
1) จ านวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่น 
3) ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น 
4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/

ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
 

3. การประเมินผล  
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1) ประเมินผลจากจ านวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม จากค่าเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของโครงการทั้งหมด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  



2) ประเมินผลจากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญา ประเพณีท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3) ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่น 

4) ประเมินผลจากจ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด/ 
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไม่ต่ ากว่า 7 ผลงาน 

อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ฯ ได้กล่าวเสนอว่า ในประเด็นตัว
บ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ใหม่) เนื่องด้วยปี พ.ศ. 2563 
และในช่วงเวลานี้ทั่วโลกก าลังประสบปัญหาภาวะของการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโรโคน่า 2019 และรัฐบาลได้ประกาศ
งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันมากๆ น่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการของงานน าทุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างแน่นอน การด าเนินงานโครงการบางโครงการอาจจะได้ขออนุมัติยกเลิกและไม่ด าเนินงาน
โครงการ ดังนั้นจึงเสนอว่าถ้าโครงการไหนที่ยังไม่สามารถจัดได้ในปีการศึกษา 2562 นี้ได้ก็ควรที่จะให้มีการขออนุมัติ
การจัดกิจกรรมเลื่อนออกไปก่อนทั้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

 อาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์กล่าวเสนอว่า จากการ
พิจารณาจากข้อมูลตามแบบรายงานความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2562 นั้น พบว่า การสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ไม่ได้อธิบายผลลัพธ์ให้สมบูรณ์ว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ยังไง ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแบบรายงานให้มีความสมบูรณ์ โดยอธิบายผลการด าเนินงานที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ทีละข้อให้ชัดเจน 

นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจรับการประเมินฯ ปีการศึกษา 2561 ในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ที่ให้มีก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมี
มากกว่า 1 ชุมชนได้แต่ต้องมีความชัดเจนในแต่ละพ้ืนที ่นั้น ตามที่ได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ของ
เกณฑ์การประกันคุณภาพและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ แล้ว พบว่าการก าหนดชุมชนเป้าหมายเพ่ือศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ไม่ได้มีความจ าเป็นในการตอบตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดข้อใดเลย จึงขออนุญาตที่ประชุม เสนอกิจกรรม
การด าเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ประจ าปี 2563 ด้วยสถานการณ์จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ถึงจะมี
จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนแต่ละปีการศึกษามีจ านวนเกือบจะเท่ากันในทุกปีแต่ก็แม่น้อยโน้มที่จะลดลง ดังนั้น 
จึงขอเสนอกิจกรรมการด าเนินงานในโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะของการสัมมนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
แบบร่วมสมัย โดยเป็นการเชิญวิทยากรที่เป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งเพลงอีสานมาเป็นวิทยากรและน าเสนอแนวคิดหรือ
แรงบันดาลใจในการเป็นศิลปิน เพ่ือเป็นกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปได้รู้จัด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือจะได้เป็นกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยใน
ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

  อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี รองคณบดีงานพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาได้กล่าว
ว่า เห็นด้วยกับผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการฯ และกล่าวว่า
แนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นน้อยลงเป็นล าดับ 
ดังนั้นจึงต้องได้ปรับปรุงแผนใหม่ให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณท่ีจ ากัด และลดจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่
ตอบโจทย์การประกันคุณภาพการศึกษาหรือตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการลง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี ประธานในที่ประชุม กล่าวว่าด้วยเหตุแห่งการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 กระจายไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนั้นด้วย รัฐบาลก าหนดให้
หน่วยงานราชการทั่วประเทศส่งคืนงบประมาณบางส่วนเพ่ือให้รัฐบาลส่วนกลางบริหารราชการต่อสู้ และรับมือกับภัย
ร้ายจากการแพร่ระบาดของเชื้อของไวรัสโคโรน่า2019 งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะถูกปรับลดลง



อย่างแน่นอน เพราะกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ก็ให้หยุดด าเนินกิจกรรมทั้งหมดทั่วประเทศ ที่เห็นได้
ชัดเจน คือ เทศกาลสงกรานต์ ก็สั่งงดหยุดจัดกิจกรรมทุกรูปแบบไปแล้ว อีกทั้งการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่จ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงปรับเปลี่ยนการด าเนินงานต่างๆ ให้ส่งเสริม
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากที่สุด บางกิจกรรมโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นและไม่สอดรับกับ
การตอบตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประกันคุณภาพและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการฯ ก็ควรที่จะยกเลิกการด าเนินการ
หรือเลื่อนก าหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อน 
 
มติที่ประชุม        พิจารณาแล้วเห็นชอบแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการ 
ศึกษา 2563 ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม มอบหัวหน้างานศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจทานความถูกต้องของร่างแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยให้ปรับตัวเลขงบประมาณกิจกรรมที่ยังไม่
ด าเนินการ ก่อนน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
  ๔.4 ร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ประธานในที่ประชุม  ได้น าเสนอร่างปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งในร่าง
ปฏิทินกิจกรรมดังกล่าว  ได้ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม วัน เวลา และสถานที่  เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ และเพ่ิมห้วง
ระยะเวลาให้มากข้ึนส าหรับแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงรูปแบบกิจกรรมได้อย่างครบถ้วน 
 
     

มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ   
 

๔.5 ขอความเห็นชอบงดและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ประธานในที่ประชุม  ได้ขอความเห็นชอบงดและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยให้ทุกคณะ พิจารณาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษาของ
คณะ เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  Covid-๑๙  ซึ่งยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ดังกล่าว
จะคลี่คลายได้เมื่อไหร่ 
 
มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ   
 

๔.6 การบริหารงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมและค่าบ ารุงกีฬานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ประธานในที่ประชุม   ได้น าเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมและค่าบ ารุง  
กีฬานักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid- 
19 มีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นเป็นจ านวนมาก  รวมถึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีประกาศ
มาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid- 19  และเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้  และ
ตามที่ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบออนไลน์ในเบื้องต้น ดังนั้น การใช้งบประมาณจึงลดลงหรือ
อาจจะมีการให้ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากเราวางรูปแบบระบบการจัดกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาแบบออนไลน์ จึงขอเสนอ
ให้มีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวมาใช้ในการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
Covid- 19  ยกตัวอย่างเช่น การจัดหา Educational Sim  ให้กับนักศึกษา เพื่อรองรับส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์



และระบบบริหารกิจการนักศึกษาออนไลน์  จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกท่าน เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป  
  นายธรรมรัตน์  บุญรอด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์   ได้ยกตัวอย่างกรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้ร่วมกับเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบ AIS True และ Dtac ท าระบบให้นักศึกษา
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด และเข้าใช้ได้ตามเงื่อนไขของแต่ละข่าย ซึ่งการเรียนออนไลน์จะใช้อินเทอร์เน็ตมาก
พอสมควร ส าหรับนักศึกษาที่อยู่ชนบทก็จะพบปัญหามากหากเครือข่ายไม่เสถียรก็จะเกิดปัญหาเช่นกัน และหาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องนี้  จึงเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว 

 
มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ  
 
   ๔.7 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ขออนุมัติงดจัดโครงการและขออนุมัติน า
งบประมาณโครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ประธานในที่ประชุม  ได้แจ้งเรื่องคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ขออนุมัติงดจัด
โครงการและขออนุมัติน างบประมาณโครงการไปบรรจุในแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-๑๙ และนโยบายของรัฐบาลที่
ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมคนมากกว่า ๕๐ คน โดยขออนุมัติงบจัดโครงการถอดบทเรียนกิจกรรมจากพ่ีสู่น้อง 
จ านวนงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

    
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ   
 

4.8 สรุปผลการด าเนินการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ปีการศึกษา 2562 
                 นางโชติกา  ขันธิรัตน์  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
รายงานการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยจัดให้มีห้องบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว          
มีเจ้าหน้าที่ อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา มีการบริการข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน หางาน และการศึกษาต่อ 
ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงเว็บไซต์ อีกทั้งยังมีการจัดโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานประกอบการ หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัท ท๊อปกัน จ ากัด                 
ได้แก่ โครงการอบรมการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยสรุปผลความพึงพอใจการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว ปีการศึกษา 2562 ดังเอกสารประกอบวาระท่ี 4.8 
 

ส่วนที่ 1.  ข้อมูลส่วนตัว 
 1.1 เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 

รวม 50 100.00 
 
 
 



1.2 ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 9 18.00 
ปริญญาตรี 41 82.00 

รวม 50 100.00 
 
1.3  ความถี่ในการใช้บริการ 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 5 ครั้ง 18 36.00 
มากกว่า 5 ครั้ง 32 64.00 

รวม 50 100.00 
 
1.4 เรื่องที่ขอรับบริการ 

เรื่อง จ านวน ร้อยละ 
1. ข้อมูลทุนการศึกษา 3 6.00 
2. ข้อมูลงาน อาชีพ 16 32.00 
3. ข้อมูลการศึกษาต่อ 6 12.00 
4. ข้อมูลบุคลิกภาพ ธรรมะ สุขภาพ และการ
ปรับตัว 

21 42.00 

5. บริการศิษย์เก่า 2 4.00 
6. อื่น ๆ 2 4.00 

รวม 50 100.00 
 
          จากตารางมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 50 คน คิดเป็นเพศชาย ร้อยละ 74  เพศหญิง ร้อยละ 26  ซึ่งผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนมากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ร้อย
ละ 18 มีความถ่ีในการใช้บริการน้อยกว่า 5 ครั้ง คิดเป็น  ร้อยละ 36 มีความถ่ีในการใช้บริการมากกว่า  5 ครั้ง ร้อย
ละ 64 โดยเรื่องที่นักศึกษาขอรับบริการมากท่ีสุด คือ ข้อมูลบุคลิกภาพ ธรรมะ สุขภาพ และการปรับตัว คิดเป็นร้อย
ละ 42 รองลงมาคือ ข้อมูลงาน อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 16 ข้อมูลการศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 12 ข้อมูลทุนการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 6  โดยข้อมูลบริการศิษย์เก่า และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการ   
 

เกณฑ์การประเมิน  5   =   มากที่สุด     4  =    มาก     3   =    ปานกลาง    2   =    น้อย    1  =    น้อยที่สุด  
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 x  
ด้านการให้บริการของบุคลากร 
1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร กระตือรือร้น
เต็มใจบริการ 

 
19 

 
23 

 
7 

 
1 

 
- 
 

 
4.20 

2. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  ให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถามได้
เป็นอย่างดี 

23 21 5 1 - 4.32 



3. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ 
ให้บริการเป็นอย่างดี 

22 23 4 1 - 4.32 

รวม      4.28 
ด้านกระบวนการ 
1. การให้บริการเป็นระบบ  และมีขั้นตอน 

 
17 

 
22 

 
9 

 
2 

 
- 

 
4.08 

2. การให้บริการใช้เวลาที่เหมาะสม 19 23 6 2 - 4.18 
รวม      4.13 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. มีที่นั่งพักส าหรับผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ 

 
17 

 
27 

 
4 

 
2 

 
- 

 
4.18 

2. สถานที่ให้บริการ  สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ 17 25 5 3 - 4.12 
3. มีความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ 18 24 5 3 - 4.14 

รวม      4.14 
ด้านผลจากการให้บริการ 
1.ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

 
20 

 
21 

 
7 

 
1 

 
1 

 
4.16 

2. ได้รับการบริการที่เป็นประโยชน ์ 17 27 4 1 1 4.16 
รวม 4.16 

ภาพรวมในการให้บริการ 4.17 
 
จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว  ปี

การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก พบว่า การบริการด้านการให้บริการของบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.28 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การบริการด้านผลจากการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่
ในระดับมาก การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.14  อยู่ในระดับมาก  และการบริ การด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้มีสถานที่ในการบริการให้ค าปรึกษาเป็นส่วนตัวมากกว่านี้  เพราะบางครั้งต้องรอให้คนที่โรง
อาหารน้อยจึงจะกล้าเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ 

2. อยากให้ปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษา ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหม่แยกจากห้องกิจกรรมฯ และควรมี
เครื่องปรับอากาศ  เพราะเมื่อปิดประตูห้องแล้ว อากาศร้อน อากาศไม่ถ่าย  
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจการบริการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนว ปีการศึกษา 256๒  เนื่องจากห้องบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว (พ้ืนที่ในเมือง) ย้ายจากอาคารกิจการ
นักศึกษามาท าการที่โรงอาหารหอพักสวัสดิการนักศึกษา ท าให้ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงห้องให้ค าปรึกษาฯ 
โดยที่ประชุมเสนอให้ผู้รับผิดชอบมีการจัดปรับปรุงห้องบริการให้ค าปรึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  จัดหา
เครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงบริเวณต่างๆ ทั้งภายนอกภายในห้องให้มีความเหมาะสม บรรยากาศผ่อนคลาย          
เพ่ือการพัฒนาการบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

- ไม่มี - 



 

 ปิดประชุมเวลา  1๕.๓๐ น. 
 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายจรยุทธ  ภูกิ่งกิน) 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล) 


