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สวนที่ 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการ
ท่ีใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคสวนหนึ่ง คือ เพ่ือการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรา 7(6) กําหนดภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย คือ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ อีกท้ังหนึ่งในสี่ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุท่ีกําหนดไวอยาง
ชัดเจน คือ การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น จึงมีความ
จําเปนตองมีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินั้น โดยคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 
คือ คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือใชเปนระบบ กล
ไกล แนวทาง กรอบและทิศทางในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) โครงสราง ในการจัดการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใหเปนรูปธรรม ซ่ึงไดแก การอนุรักษ 
ฟนฟู สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
“ความรูสรางคุณคา ภูมิปญญาสรางสังคม” ซ่ึงเปนการดําเนินงานใหมีความสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนเครื่องมือในการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ 
ในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ท่ี 4.1 และ 4.2 และเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป การ
ดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา 
โดยใหสอดคลองกับ 

 

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

 

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

การสงเสริมใหคนในสังคมไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา      
มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียน
โดยดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพ่ือสรางความเขมแข็งจากภายในใหคุณธรรมนําการ
พัฒนาทําใหสังคมไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม 

 

3) รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 โดยกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะดาเนินการพัฒนาการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรม โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มี
ภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดี และไดรับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน 
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทร มีความปรองดองสมานฉันทเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนใหประเทศไทยมีรายได และความม่ังค่ังจากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน ภายใต



 
 
แนวคิด “วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเปาหมาย
ของกรอบทิศทางยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย 
 (๑) คนดีท่ีสังคมคาดหวัง: มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสํานึกรักบานเกิด 
หวงแหนแผนดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเปนพลเมืองดีของชาติ เด็ก
และเยาวชนไทยเลนดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดง อยางนอย ๑ อยาง 
 (๒) สังคมดีท่ีคาดหวัง: มีนาใจไมตรี เอ้ืออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท เคารพและยอมรับความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข 
 (๓) สรางรายไดจากฐานวัฒนธรรม: ตนทุน มรดก ภูมิปญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สรางอาชีพ สราง
รายได ใหแกประชาชน ชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติ 

(๔) วัฒนธรรมนําความเปนไทยสูสากล: ประเทศไทยเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ สรางภาพลักษณ ความสัมพันธท่ีดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก 

 

4) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ท่ีมีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑” ท่ีกําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร 
ผูเรียน ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองไดเรียนรูและพัฒนาดังนี้ 

(๑) ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูในหองเรียน  นอกหองเรียน โดย
เนนการฝกปฏิบัติมากข้ึน 

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

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

ทักษะการเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ

ทักษะในการแกปญหา) 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 การเตรียมความพรอม 
คนไทย ๔.๐ เพ่ือกาวสูโลกท่ีหนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี ๒๑ คือ คนไทยท่ีมีปญญาท่ีเฉียบแหลม 
(head) มีทักษะท่ีเห็นผล (hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (heart) ซ่ึงการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ
เปนเง่ือนไขท่ีจําเปนในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สูโลกท่ีหนึ่งซ่ึงจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ดังตอไปนี้ 

มิติท่ี 1 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะท่ีจํากัด เปน คนไทยท่ีมีความรูและทักษะสูง          
มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม 

มิติท่ี 2 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีมองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยท่ีมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม 



 
 

มิติท่ี 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
และสามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 

มิติท่ี 4 เปลี่ยนจากคนไทยท่ีเปน Analog Thai เปน คนไทยท่ีเปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน 
และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 

 
  

6) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ)  
ประกอบดวย 4 แผนปฏิบัติการดาน  

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

1.2 ขอมูลดานสถานท่ีตั้งสํานักงาน 
งานศิลปะและวัฒนธรรม เปนงานสวนหน่ึงในกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยมี

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

เมือง 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 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

  

อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 
 

 รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 



 
 

สวนที่ 2 
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 

 
2.1 ปรัชญา (Philosophy) 

“ความรูสรางคุณคา ภูมิปญญาสรางสังคม” 
 

2.2 ปณิธาน (Determination) 
“สรางคนดี มีงานทํา ชี้นําสังคม” 

 
2.3 วิสัยทัศน (Vision) 

“มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน บนฐานความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการท่ีสามารถ แขงขันได” 
 
2.4 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพรูจักคิดอยางมีเหตุผลมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู 

2) จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพท้ังระดับต่ํากวาปริญญาและระดับปริญญาเพ่ือตอบสนองความตองการ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3) สงเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเปน
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ 

4) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
2.5 อัตลักษณบัณฑิต 

“อดทน สูงาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” 
 
2.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 
2563 ประกอบดวยผูบริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอ่ืนๆ โดยมีกองกิจการ
นักศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการสํารวจ เก็บขอมูล อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ถายทอดและเผยแพรศิลป 
วัฒนธรรมไทย ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยมีจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมนี้ไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหบุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป สังคม และชุมชน มีสวนรวมและสรางความ
ภาคภูมิใจ หวงแหน รักและเทิดทูน ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน ดังนั้น  

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ทิศทางตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยนําสวนของ
แผนงานโครงการตามสรุปการแปลงแผนปฏิบัติการฯ สูการปฏิบัติ และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) รายละเอียดโครงการ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 จึงไดจัดทําแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖3 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางและเปนกลไกในการ



 
 
ผลักดันขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองศิลปะและวัฒนธรรม และการดําเนินงานตามภารกิจชอบของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายของแผนบริหารราชการแผนดิน และใหบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด  

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงาน
พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน 
คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนนุการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม 

ประเด็นแผนงานดานท่ี 1 : การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 

เปาหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผหลักคําสอนทางศาสนาท่ี

สอดคลองกับการดําเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคัญทางศาสนาและเทศกาล
สําคัญของไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 14 รอยละของจํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไมต่ํากวารอยละ 85 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน เพ่ือการสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนในการจัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมทองถ่ิน และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทา
กิจกรรมการอนุรักษและสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 15 จํานวนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางดานศาสนาหรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
2.7 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวน 
รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 

 
2.8 เปาหมายและจุดเนน 
 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ ดวยปลูกฝงจิตสํานักใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาใหมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด เผยแพร โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
ชุมชน การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
2.9 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 
2. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ 

ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 
3. รอยละของโครงการท่ีบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท้ังหมด ไมนอยกวา 80 
4. รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนด  

ไมนอยกวา 80 
 
 
 



 
 
2.10 การประเมินผล 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 
2563 ดังนี้ 

1. ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป ท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวของโครงการท้ังหมด ไมต่ํากวารอยละ 80  

2. ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด /
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 

3. ประเมินผลจากรอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการบรรลุคา 
เปาหมายท่ีกําหนด ไมนอยกวา 80 
 
2.11 มาตรการในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงาน  
 เพ่ือใหการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสงผลใหเกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาอยางสรางสรรคใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง ตลอดจนกอใหเกิดการมีสวนรวมในทุกระดับของบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ โดยออกคําสั่งปฏิบัติงาน จัดทําประกาศแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดการ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการออกเปน 2 สวนตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้  
 (1) การกํากับติดตามและประเมินผล 
  1. ผูรับผิดชอบโครงการจัดทํารายงานสรุปผลโครงการและจัดสงกองกิจการนักศึกษา 
  2. กองกิจการนักศึกษาสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ ตอมหาวิทยาลัย 
  3. งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษาจัดทํารายงานสรุปประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผน เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 
และคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2564 
 (2) การดําเนินโครงการและการรายงานผล 
  ใหคณะ/หนวยงาน ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ใหเปนไปตามแผนฯ ท้ังนี้การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
คณะ/หนวยงานเปนหนาท่ีของผูรับผิดชอบโครงการ ท้ังนี้ ใหรายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วันนับจากวัน
เสร็จสิ้นโครงการ 
 
2.12 การวิเคราะหศักยภาพ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุตั้งอยูในพ้ืนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง โดดเดน และมีเอกลักษณเฉพาะตัว 
2. บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถเฉพาะตัวในดานศิลปวัฒนธรรม เชน เลนดนตรี ฟอนรํา ขับรอง 
3. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมดานสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ และเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนและจังหวัด เชน กิจกรรมการเสวนาวิชาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนประจําทุกป 
4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมีเครือขายชุมชนท่ีมีความเขมแข็งดานศิลปวัฒนธรรมจํานวนหลายชุมชน 
จุดออน (Weaknesses) 
1. การจัดกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมมีความซํ้าซอน ท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ เนื่องจาก 

ขาดการบูรณาการ 



 
 

2. มหาวิทยาลัยมีขอจํากัดดานงบประมาณ ซ่ึงไดรับการจัดสรรในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนอยท่ีสุดและ
นอยกวาทุกดานการพัฒนามหาวิทยาลัย  

โอกาส (Opportunities) 
1. นโยบายของมหาวิทยาลัย เนนการสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เชน ผาแพรวากาฬสินธุ 
2. การเปลี่ยนแปลงสูประชาคมอาเซียนในป 2558 มีสวนทําใหชุมชนและสังคม ตองยอมรับและ พัฒนาใน

ดานตาง ๆ รวมท้ังดานศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
3. สังคมโลกปจจุบัน ใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และรักษา  

ศิลปวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมีนโยบายท่ีมุงเนนความเปนเลิศในดานสิ่งทอบูรณาการกับการเกษตรท่ี
สามารถเปนจุดเดนในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ีรูจัก 

อุปสรรค (Threats) 
1. สังคมวัฒนธรรมปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง ผูคนใหความสนใจกับดานเทคโนโลยีมากกวาการอนุรักษ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขาดความตระหนักในคุณคาและภูมิปญญาของบรรพชน 

2. กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมท่ีซํ้าซอนกัน ขาดการบูรณาการระหวาง 

หนวยงาน 

3. งบประมาณไดรับจัดสรรในจํานวนจํากัด  
 

2.13 กรอบประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 ประเด็นแผนปฏิบัติการ เปาประสงค ตัวช้ีวัด และคาเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ; ประเด็นแผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ 
และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

 เปาหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาชีพ บูรณาการศาสตรท่ี
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนท่ีตรง
กับสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือสถานประกอบการ และสงเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการทํางานตามวิชาชีพและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางเครือขายทางวิชาการ/การวิจัย 
และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหพรอมตอการเปนบัณฑิตมืออาชีพท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกท้ังตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานพรอมเขาสู
การแขงขันในระดับอาเซียน/นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางท่ี 2 สรุปจํานวนเปาหมาย แผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู  
เปาหมายท่ี 2 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม รวมงบประมาณแผนดิน 797,590 บาท 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ 
เปาหมาย 
ประจําป 
2563 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
รวบรวม
ขอมูล แผนดิน รายได 

บํารุง
กิจกรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผหลักคําสอนทางศาสนาท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษและสืบทอดประเพณีสําคัญทาง
ศาสนาและเทศกาลสําคัญของไทย 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของจํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รอยละ 85 14 402,590 290,000 55,000 

สํานักงาน
อธิการบด(ีกอง

กิจการนักศึกษา)
และทุกคณะ 

สํานักงาน
อธิการบด ี

(กองกิจการ
นักศึกษา) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การปลกูฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน เพ่ือการสรางความเขมแข็งใหชมุชนในการจัดกจิกรรมทางดานวัฒนธรรมทองถิ่น และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมการอนุรกัษและสบืทอดประเพณีและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 จํานวนผลงานท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมภิาคหรือระดับชาติ
หรือนานาชาติทางดานศาสนาหรอืศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

งาน 7 1 - - 50,000 
คณะทุกคณะ/ 

สํานักงาน
อธิการบด ี

สํานักงาน
อธิการบด ี

(กองกิจการ
นักศึกษา) 



 
 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนคณะ/หนวยงาน ท่ีดําเนินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2563 
 

ลําดับท่ี คณะ/หนวยงาน จํานวนโครงการ 
1 คณะศิลปะศาสตร 1 
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1  
3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  1  
4 คณะบริหารศาสตร 1  
5 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 
6 คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 1 
7 สํานักงานอธิการบดี 9 

รวมท้ังส้ิน 15 
 

 
 
 
 
 



    10. 
 
2.14 แผนผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(   ) 

แผนปฏิบัติราชการฯ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ปรับกลางป) 

มกส. 

เปาหมาย 

แนวทางการพัฒนาที ่3 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทาง

ศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนทางศาสนาท่ีสอดคลองกับการ

ดําเนินชีวิต ตลอดจนการสืบสาน การอนุรักษและสืบทอด

ประเพณีสําคัญทางศาสนาและเทศกาลสําคัญของไทย  

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม

โดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อการสรางความเขมแข็งใหชุมชนใน

การจัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรมทองถ่ิน และการนํา

เยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมการอนุรักษและ

สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม  

 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของจํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เขา
รวมโครงการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเด็นแผนงานดานท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวชี้วัดที่ 15 จํานวนผลงานที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด
หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติทางดานศาสนา
หรือศิลปะหรือวัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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2.15 การแปลงแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติ 
 ตารางท่ี 4 สรุปการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาใหทันสมัย มี
คุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ 
เปาหมาย
ประจําป 
2563 

งบประมาณ(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป 
หนวยงานรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
เงินบํารุง
กิจกรรม 

เปาหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 
1 การสรางความ
เขมแข็งในสถาบันทาง
ศาสนา เพ่ือเผยแผหลัก
คําสอนทางศาสนาท่ี
สอดคลองกับการดําเนิน
ชีวิต ตลอดจนการสืบ
สาน การอนุรักษและสืบ
ทอดประเพณีสําคัญทาง
ศาสนาและเทศกาล
สําคัญของไทย 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของจํานวน
นักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขา
รวมโครงการทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 85 402,590 290,000 105,000  
สํานักงานอธิการบด ี 

(กองกิจการนักศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมนักศึกษาใหม ไมใช งปม. 29 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63 สํานักงานอธิการบด ี
2 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 40,000 - - 8 ก.ค. 63 สํานักงานอธิการบด ี
3 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 40,000 - - 23 ก.ค. 63 สํานักงานอธิการบด ี
4 โครงการสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเน่ืองใน

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจาํป 
2563 

322,590 - - 9 ก.ย. 63 สํานักงานอธิการบด ี

5 โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน   - - 15,000 21 ต.ค.63 สํานักงานอธิการบด ี
6 โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน - 10,000 - 29 ธ.ค.63 สํานักงานอธิการบด ี
7 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม - - 40,000 1 – 31 ม.ค.64 สํานักงานอธิการบด ี
8 โครงการตักบาตรวันพุธ ปฏิบัติธรรมวันศีล ไมใช งปม. 1 – 31 ม.ค.64 คณะศึกษาศาสตรฯ 

9 
โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย 
ประจําป 2564 

- 10,000 - 12 เม.ย. 64 สํานักงานอธิการบด ี

10 โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะศลิปศาสตร - 20,000 - 22 ม.ค. 64 คณะศลิปศาสตร 
11 โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ - 20,000 - 10 ก.ค. 64 คณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด (KPI) หนวยนับ 
เปาหมาย
ประจําป 
2563 

งบประมาณ(บาท) 
ระยะเวลาดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป 
หนวยงานรับผิดชอบ 

แผนดิน รายได 
เงินบํารุง
กิจกรรม 

เปาหมายท่ี 2 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
วิศวกรรมศาสตรฯ 

12 โครงการเกษตรแฟรกาฬสินธุ ครั้งท่ี 2 - 200,000 - 12 - 16 ก.พ. 64 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13 โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร - 25,000 - 20 ก.พ. 64 คณะบริหารศาสตร  
14 โครงการวันสิ่งแวดลอมไทยและไหวพระแมธรณ ี - 5,000 - 4 ธ.ค. 63 คณะวิทยาศาสตรฯ 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 
การปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมโดยใชชุมชน
เปนฐาน เพ่ือการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน
ในการจัดกิจกรรม
ทางดานวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และการนา
เยาวชนเขามามสีวนรวม
ในการทํากิจกรรมการ
อนุรักษและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม 

โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนผลงานที่ไดรับ
รางวัลในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางดานศาสนาหรือศิลปะหรือ
วัฒนธรรมหรือกีฬาหรืออนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 

ผลงาน 7 - - 50,000 

  

1 โครงการประกวดดนตรโีฟลคซองพ้ืนบาน - - 50,000 14 ก.พ.64 สํานักงานอธิการบด ี

                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   



13. 
 

2.16 ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา  2563  
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา หนวยงานรบัผดิชอบ 
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม ไมใช งปม. 29 มิ.ย. - 30 ก.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
2 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 40,000 8 ก.ค. 63 กองกิจการนักศึกษา 
3 โครงการอนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 40,000 7 ต.ค.63 กองกิจการนักศึกษา 

4 
โครงการสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป 2563 

322,590 
9 ก.ย. 63 

กองกิจการนักศึกษา 

5 โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน   15,000 21 ต.ค.63 กองกิจการนักศึกษา 
6 โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น 10,000 29 ธ.ค.63 กองกิจการนักศึกษา 
7 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม 40,000 1 – 31 ม.ค.64 กองกิจการนักศึกษา 

8 
โครงการตักบาตรวันพุธ ปฏิบัติธรรมวันศีล ไมใช งปม. 

1 – 31 ม.ค.64 
คณะศึกษาศาสตรและ
นวัตกรรมการศึกษา 

9 โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย ประจําป 2564 10,000 12 เม.ย. 64 กองกิจการนักศึกษา 
10 โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร 20,000 22 ม.ค. 64 คณะศิลปะศาสตร 

11 โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 
20,000 

10 ก.ค. 64 
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12 โครงการเกษตรแฟรกาฬสินธุ ครั้งท่ี 2 200,000 12 - 16 ก.พ. 64 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13 โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร 25,000 20 ก.พ. 64 คณะบริหารศาสตร  

14 โครงการวันส่ิงแวดลอมไทยและไหวพระแมธรณี 5,000 4 ธ.ค. 63 คณะวิทยาศาสตรฯ 
15 โครงการประกวดดนตรีโฟลคซองพ้ืนบาน 50,000 14 ก.พ.64 สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   
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คําส่ังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
เรื่อง 

แตงตั้ง คณะกรรมการดําเนินทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 

                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   
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                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   
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                   แผนปฏิบัติการดานทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   


