
 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย  

ประจําปการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 



แบบรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวตัถปุระสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และความเปนไทย ประจาํปการศึกษา 2563 

 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุโดยคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ประจําปการศึกษา 2564 ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอ่ืนๆ 
มีกองกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหาร
จัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน
ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเงินรายได ชวงระยะเวลาระหวางเดือน
มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สํานักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 797,590 บาท ดําเนินโครงการท้ังส้ิน 12 โครงการ ใชจาย
งบประมาณจริงท้ังส้ิน 477,090 บาท คืนเงินงบประมาณท้ังส้ิน 500 บาท และโครงการท่ีดําเนินการแบบ
ไมใชจายงบประมาณ จํานวน 2 โครงการ โครงการท่ียกเลิกการจัดโครงการ 3 โครงการ  

 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

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

วัตถุประสงคของแผน 
1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวน 

รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 

ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
 
เปาหมายและจุดเนน 
 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ ดวยปลูกฝงจิตสํานักใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาใหมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด เผยแพร โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
ชุมชน การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

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

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

ไมนอยกวา 80 
 



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 
 

ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย ผล 
การ

บรรลุผล 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการให
บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปมสีวน 

รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

 จํานวนนักศึกษา หรือ1.
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ไม  นอยกวา
รอยละ 80 
(1,457 คน) 

จํานวนนักศึกษา หรือ
บุคลากรท่ีเขารวม
โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 3,384 
คน คิดเปนรอยละ 
184% 

บรรล ุ

2. รอยละของโครงการท่ี
บรรลคุวามสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
ท้ังหมด  

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

สามารถดําเนินงาน
โครงการไดท้ังสิ้น 11 
โครงการ คิดเปนรอยละ 
92  

บรรล ุ

3. รอยละของตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ
ท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการ
บรรลคุาเปาหมายท่ีกําหนด  

ไมนอยกวา 
80 

สามารถดําเนินงาน
โครงการไดท้ังสิ้น 11 
โครงการ คิดเปนรอยละ 
92  

บรรล ุ

2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรบัรางวัลใน
ระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

4. จํานวนผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรบัรางวัลใน
ระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ 
ระดับชาต/ินานาชาติ  
 
 

ไมต่ํากวา 7 
ผลงาน 

3 ผลงาน 
(42.86%) 

ไมบรรล ุ

ผลรวมของ  รอยละความสําเรจ็ของตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค 82.76% บรรล ุ



การดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
เกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด คือ จากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนงานท้ังสิ้น จํานวน 12 โครงการ มีจํานวน
บุคลากรเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 3,295 คน จากเปาหมายรวมท้ังหมด จํานวน 1,457 คน คิดเปนรอยละ 184 ซ่ึงมากกวาคาขั้นตํ่าของตัวชี้วัดท่ีตองไมตํ่ากวารอยละ 80 สรุปการบรรลุผลตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงค คือ การดําเนินงานบรรลุตัวชี้วัดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 (รายละเอียดผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการของจํานวนบุคลากรและนักศึกษา ดังตาราง) 
 

ตารางผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2563 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถ่ิน 
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ความพึง
พอใจ 

งบประมาณ 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 

บรรลุเปา หมายเหตุ 
เปาหมาย 

ผล 
แผน ใชจริง คืน คน % 

1.  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม 87.2 ไมใชงบประมาณ 250 822 164.4   
2.  โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 87 40,000 49,500 500 200 736 335   
3.  โครงการอนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 92.1 40,000 40,000 0.00 100 100 100   

4.  
โครงการสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเน่ืองในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป 2563 

84.2 322,590 322,590 0.00 200 289 144.5   

5.  โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน   85.2 15,000 15,000 - 65 375 375   
6.  โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น NA 10,000 0.00 - NA NA NA NA ยกเลิก 
7.  โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม NA 40,000 0.00 - NA NA NA NA ยกเลิก 
8.  โครงการตักบาตรวันพุธ ปฏิบัติธรรมวันศีล 86.8 ไมใชงบประมาณ 30 101 171   
9.  โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย ประจําป 2564 100 10,000 - - 60 107 107   
10.  โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร NA 20,000 - - 70 80 114   
11.  โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิศวกรรมศาสตรฯ 84 20,000 - - 252 252 100   
12.  โครงการเกษตรแฟรกาฬสินธุ ครั้งท่ี 2 NA 200,000 - - NA NA NA NA ยกเลิก 
13.  โครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมคณะบริหารศาสตร 100 25,000 - - 70 315 450   
14.  โครงการวันส่ิงแวดลอมไทยและไหวพระแมธรณี 80 5,000 - - 80 100 125   
15.  โครงการประกวดดนตรีโฟลคซองพ้ืนบาน 85.1 50,000 50,000 - 80 71 71   

ผลรวม 822,590 477,090 500 1,457 3,348 184    

 
 
 



วัตถุประสงคขอท่ี 2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/

ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ 
 

เกิดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด คือ การดําเนินการของท้ังหมด 7 หนวยงาน ไดแก 6 คณะ และสํานักงานอธิการบดีในการ
สรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/
นานาชาติ สามารถดําเนินงานโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดท้ังสิ้น จํานวน 3 หนวยงาน ไดผลงานจํานวน
รวมท้ังสิ้น 3 ผลงาน   
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคขอท่ี 2  

วันท่ี 1 – 22 กุมภาพันธ 2564 จัดกิจกรรมการประกวดแขงขันวงดนตรีโฟลคซองแบบพ้ืนบานแบบออนไลน 
ข้ึน ณ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีคณะผูบริหาร 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ บุคลากร พรอมท้ังนักศึกษาและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาท่ีอยูในเขตจังหวัดรอยแกนสาร
สินธุ  ท่ีมีความสามารถในการเลนดนตรี ท้ังเครื่องดนตรี พ้ืนบานอีสานและดนตรีสากลพรอมดวยนักรอง โดย
สถาบันการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดดังกลาวไดสงวงดนตรีโฟลคซองพ้ืนบานเขาทําการประกวดแขงขัน โดยมีจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมโครงการท้ังสิ้น 71 คน และมีสถาบันการศึกษาสงเขาประกวดแขงขันท้ังสิ้น 12 สถาบัน ไดแก  

 

 1. โรงเรียนหัวหินพัฒนาลัย 2. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 3. โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 
 4. โรงเรียนนาคู กรป. กลางอุปถัมภ 5. โรงเรียนบัวขาว 6. โรงเรียนรองคํา 

7. โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 8. โรงเรยีนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคา 
10. มหาวิทยาลัยขอนแกน 11. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 12. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 

 

 ผลการแขงขัน  
 ๑. ระดับมัธยมศึกษา 
 - รางวลัชนะเลิศ   ไดแก  วงบัวบาน โรงเรียนบวัขาว 
  - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  วงสมศร ี  โรงเรียนรองคํา 
  - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2    ไดแก  วงกองขาวนอย โรงเรียนรองคํา 
  - รางวลัชมเชย   ไดแก  วงมอซับแดง โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย 
  - รางวลัชมเชย   ไดแก  วง N.W. Band  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรวีิทยาคม 
  - รางวลั Popular Vote ไดแก  วงบัวบาน โรงเรียนบวัขาว  
 ๒. ระดับอุดมศึกษา 
 - รางวลัชนะเลิศ   ไดแก  วงโกลเดนทแลนดแบรนด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก  วงกาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก   วงองคการมิวสิค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 - รางวลัชมเชย   ไดแก  วงวิศวะพาเพลิน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
  - รางวลัชมเชย   ไดแก  วงเกษตรโฟลค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 - รางวลั Popular Vote   ไดแก  วงโกลเดนทแลนดแบรนด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



สรุปปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําป
การศึกษา 2563 
 

ท่ี โครงการ ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/ความรูสึกตอกิจกรรม 

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม 

ขอเสนอแนะ : อยากใหมีธรรมะของพระอาจารยใหมมีากกวา 1 รปู 
ความรูสึกตอกิจกรรม :  
- ไดรูถึงการคดิในทางหลักธรรมจากพระสมัมาสัมพุทธเจา 
- ชอบการปฐมนิเทศแบบออนไลน 
- ควรจัดทุกป, พ่ึงพอใจ, มีสมาธิ ทุกอยางดีและเหมาะสมหมด 
- หลักความคิดเปนการอบรมท่ีมีประโยชนมาก 

2 

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา  

ความรูสึกตอกิจกรรม : ไดความรูเก่ียวกับการเขาพรรษา, ไดถึงประวัติของวันเขาพรรษา
, ไดโอกาสเขาวัดทําบุญดวย, ความเหมาะสมของเวลา, ไดรับความรูมากมายและทําให
จิตใจสงบ, ไดรับความรูเก่ียวกับพุทธประวัติ, ไดสมาธิ ความสงบ, เปนสิ่งท่ีดีในการสืบ
สานประเพณ,ี พึงพอใจกับเน้ือหาการนําเสนอของคลิป, ประโยชนและความรูท่ีไดรับ
พอใจมาก, งายตอการเขารวมกิจกรรม, ไดความรูเก่ียวกับวันเขาพรรษาและความหมา, มี
สมาธิ, เปนกิจกรรมท่ีดีมาก, สืบสานประเพณีไทย 
ขอเสนอแนะ : ระยะเวลาในการทําพิธีไมนานเกินไปหรือไมเร็วเกินไป 

3 
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 

อุปสรรค : ปริมาณนํ้าในคลองมไีมเพียงพอตอการปกดํา 

4 
โครงการสัมมนาวิชาการดานศลิปวัฒนธรรม 
“เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
ป 2562” 

ความรูสึกตอกิจกรรม : ภาคภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ, ภูมิใจและดีใจท่ีมี
ศิลปนคนจังหวัดกาฬสินธุท่ีมีช่ือเสยีงโดงดัง 

5 
โครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ความรูสึกตอกิจกรรม : ไดความสนุก ไดบุญไดไปชวยชาวบาน, พอใจในการไดสืบสาน

ประเพณีบุญกฐิน, โรงทานกวยเตีย๋วอรอย, ไดทําบุญ, การทํางานและสามัคคี, อยากให
จัดข้ึนทุกป, ดีและเหมาะสม 

6 
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน  

ยกเลิกโครงการ 

7 โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ยกเลิกโครงการ 

8 

โครงการตักบาตรวันพุธ ปฏิบัติธรรมวันศีล ความรูสึกตอกิจกรรม : รูสึกจิตใจสงบมากข้ึนคะ, เปนกิจกรรมท่ีดใีชในเรื่องของเจริญสติ 
และการใชสมาธิ, การไดรับฟงเทศนาจากพระคณุเจา, ทําใหตัวเองรูสึกสงบ และมีสมาธิ
มากยิ่งข้ึน, อยากใหจัดทุกๆ ป, อยากใหจัดกิจกรรมดีๆ น้ี ตอไปเรื่อยๆ, อยากใหมีการจัด
กิจกรรมในวัดบอยๆ 
ขอเสนอแนะ : ยังไมเปนการมีความดึงดูดความสนใจมากนัก 

9 
โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสาน
ประเพณีไทย ประจําป 2564 

ความรูสึกตอกิจกรรม : ไดเขารวมกิจกรรมสงกรานตแลวทําใหสดช่ืน, บรรยายกาศอบ
อุนและรูสึกอ่ิมบุญ 

10 

โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
ศิลปศาสตร 

อุปสรรค : ชวงดําเนินกิจกรรมยังมีสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรสัโคโรนาสาย
พันธุ ๒๐๑๙ (COVID-19) อยูบางทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความรัดกุมและมี
มาตรการปองกันและปฏิบัตติามขอควรระวังท่ีเหมาะสมรวมถึงปฏบัิติตามคาํแนะนําจาก
หนวยงานสาธารณสุข 
ขอเสนอแนะ : ดําเนินการโดยมีมาตรการปองกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) สําหรับผูเขารวมงานทุกทานตองวัดอุณหภูมิและสวมหนากากอนามัยกอน
เขารวมกิจกรรมตามคําแนะนําจากหนวยงานสาธารณสุข  

11 
โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
วิศวกรรมศาสตรฯ 

ปญหา : 
- นักศึกษาไมสามารถเขาหองประชุมไดพรอมกัน เน่ืองจากหองประชุมมีขนาดเล็ก 

- นักศึกษาไมไดยินเสียงไมโครโฟนไดอยางชัดเจนเวลาเพ่ือนๆถามตอบ 

ความรูสึกตอกิจกรรม : 
- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยากใหมีกิจกรรม

โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



แบบน้ีข้ึนทุกปซึ่งเปนกิจกรรมท่ีด ีนักศึกษาไดแสดงความรูความสามารถของตัวเองถึงการ
เปนผูนานักศึกษาไดอยางถูกตอง โดยการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

- วิทยากรมีความรูความสามารถเกงมาก ไมเครียดในการอบรม และมหีัวขอในเรื่อง
ของการบูรณาการดานทานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทําให
นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันได 

- นักศึกษาสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการไปถายทอดเรื่องราวตางๆ ใหเพ่ือนๆ 
ไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีสําคญัเปนท่ียอมรับและเปนท่ีช่ืนชมของบุคคลท่ัวไปนําไปใช
ประโยชนและหรือประยุกตใชไดจริง 

12 โครงการเกษตรแฟรกาฬสินธุ ครั้งท่ี 2 ยกเลิกโครงการ 

13 
โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรมคณะ
บริหารศาสตร 

ไมม ี

14 
โครงการวันสิ่งแวดลอมไทยและไหวพระแม
ธรณ ี

ไมม ี

15 โครงการประกวดดนตรโีฟลคซองพ้ืนบาน 

ขอเสนอแนะ :  
- การประชาสมัพันธโครงการควรใชเวลาอยางนอย 30 วันข้ึนไป 
- ระยะเวลาในการเตรยีมตัวซอมวงควรใชเวลาอยางนอย 20 วัน 
- เพลงท่ีใชในการแขงขันประกอบควรอนุญาตใหเลนเพลงตามถนัดแนวเพลงใดก็ได 
- ระยะเวลาความยาวคลิปท้ังหมดควร ไมเกิน 10 นาที 
- ควรเพ่ิมเตมิเกณฑความไพเราะ 
- ควรเพ่ิมเตมินํ้าหนักคะแนนดานความคิดสรางสรรค, ควรเพ่ิมเปนโลหรือถวยรางวัล 

 

สรุปปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะในภาพรวมจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการท้ังหมด 11 โครงการ เพ่ือเปนขอมูลในการนําไป
ปรับปรุงกิจกรรมของโครงการในแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ประจําปการศึกษา 2564 
 1. ปญหา 
  - การเลือกใชสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีมีขนาดเล็กตอการจัดกิจกรรมทําใหไมสามารถรองรับการจัดกิจกรรมได และการไม
เตรียมการเติมนํ้าในแปลงนาไวใหเพียงพอลวงหนากอนวันดําเนินกิจกรรมทําใหมีนํ้าปรมิาณนอยในแปลงนาทําใหดินแข็งการปกกลาจึงลําบาก 

  - ปญหาจากการไมตรวจสอบหรือทดสอบการใชงานของอุปกรณเครือ่งเสียงท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมใหใชงานได
ตามปกติกอนท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรม 
 

 2. อุปสรรค 
    สรุปอุปสรรค : 
  - ดําเนินกิจกรรมภายใตสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ๒๐๑๙ (COVID-19) สําหรับผูเขารวมงาน
ทุกคนตองวัดอุณหภมูิและสวมหนากากอนามัยกอนเขารวมกิจกรรมตามคําแนะนําจากหนวยงานสาธารณสุข 
 

 3. ขอเสนอแนะ 
  - ควรมีความหลากหลายของวิทยากรในการเทศนาธรรมะเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใจการเขารวมกิจกรรมอบรมคณุธรรม
จริยธรรมนักศึกษาใหม 
  - การกําหนดกฎเกณฑหรือเง่ือนไขการประกวดแขงขันวงดนตรีควรมีการพิจารณาขอมลูอยางละเอียด โดยอาจจะสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอกฎเกณฑหรือเง่ือนไข จากบุคลากรหลายๆ สถาบันการศึกษาท่ีควรคมุวงดนตรี เพ่ือใหไดกฎเกณฑท่ีมคีวามเหมาะสม 
  

 4. ความรูสกึตอกิจกรรม 
  - ไดรูถึงการคดิในทางหลักธรรมจากพระสมัมาสัมพุทธเจา, ชอบการปฐมนิเทศแบบออนไลน, ควรจัดทุกป, พ่ึงพอใจ, มี
สมาธิ ทุกอยางดีและเหมาะสมหมด, ระยะเวลาในการทําพิธีไมนานเกินไปหรือไมเร็วเกินไป, หลักความคิดเปนการอบรมท่ีมีประโยชนมาก 
  - ไดความรูเก่ียวกับการเขาพรรษา, ไดถึงประวัติของวันเขาพรรษา, ไดโอกาสเขาวัดทําบุญดวย, ความเหมาะสมของเวลา, 
ไดรับความรูมากมายและทําใหจิตใจสงบ, ไดรบัความรูเก่ียวกับพุทธประวัต,ิ ไดสมาธิ ความสงบ, เปนสิ่งท่ีดีในการสืบสานประเพณ,ี พึงพอใจ
กับเน้ือหาการนําเสนอของคลิป, ประโยชนและความรูท่ีไดรับพอใจมาก, งายตอการเขารวมกิจกรรม, ไดความรูเก่ียวกับวันเขาพรรษาและ
ความหมา, มีสมาธิ, เปนกิจกรรมท่ีดีมาก, สืบสานประเพณไีทย 
  - ภาคภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, ภูมิใจและดีใจท่ีมศีิลปนคนจังหวัดกาฬสินธุท่ีมีช่ือเสียงโดงดัง 
  - ไดความสนุก ไดบุญไดไปชวยชาวบาน, พอใจในการไดสืบสานประเพณีบุญกฐิน, โรงทานกวยเตีย๋วอรอย, ไดทําบุญ, การ
ทํางานและสามัคค,ี อยากใหจัดข้ึนทุกป, ดีและเหมาะสม 



  - รูสึกจิตใจสงบมากข้ึน, เปนกิจกรรมท่ีดีใชในเรื่องของเจรญิสติ และการใชสมาธิ, การไดรับฟงเทศนาจากพระคณุเจา, ทํา
ใหตัวเองรูสึกสงบ และมสีมาธิมากยิ่งข้ึน, อยากใหจัดทุกๆ ป, อยากใหจัดกิจกรรมดีๆ  น้ี ตอไปเรื่อยๆ, อยากใหมีการจดักิจกรรมในวัดบอยๆ 
  - ไดเขารวมกิจกรรมสงกรานตแลวทําใหสดช่ืน, บรรยายกาศอบอุนและรูสึกอ่ิมบุญ 

- นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยากใหมีกิจกรรมโครงการสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แบบน้ีข้ึนทุกปซึ่งเปนกิจกรรมท่ีดี นักศึกษาไดแสดงความรูความสามารถของตัวเองถึงการ

เปนผูนานักศึกษาไดอยางถูกตอง โดยการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

- วิทยากรมีความรูความสามารถเกงมาก ไมเครียดในการอบรม และมหีัวขอในเรื่องของการบูรณาการดานทานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ทําใหนักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวันได 
  - นักศึกษาสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากโครงการไปถายทอดเรื่องราวตางๆ ใหเพ่ือนๆ ไดรบัทราบขอมลูขาวสารท่ีสาํคัญเปนท่ี
ยอมรับและเปนท่ีช่ืนชมของบุคคลท่ัวไปนําไปใชประโยชนและหรือประยุกตใชไดจริง 
 

การนําผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมในการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย  

ประจําปการศึกษา 2564 
 

ประเด็นปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ ป 2563 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา 2564 

1. การเลือกใชหองประชุมท่ีมีขนาดเล็กตอการจดั
กิจกรรมทําใหไมสามารถรองรับการจัดกิจกรรมได 

1. ผูรบัผิดชอบโครงการทุกโครงการตองตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะใชในการดําเนินกิจกรรม
น้ันๆ ใหแนใจวามีขนาดใหญ เหมาะสมและเพียงพอตอจํานวนกลุมเปาหมายท่ีจะรวม
กิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบได  

2. การไมตรวจเช็คหรือทดสอบการใชงานของ
อุปกรณเครื่องเสยีงท่ีใชในการดําเนินกิจกรรมใหใช
งานไดตามปกติกอนท่ีจะมีการดาํเนินกิจกรรม 

2. ผูรบัผิดชอบโครงการควรมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณตางๆ ในการดําเนินกิจกรรมให
พรอมใชงาน โดยเฉพาะในหองประชุม เชน ชุดเครื่องเสยีง สัญญาณอินเตอรเน็ท, เกาอ้ี, 
ชุดอุปกรณฉายภาพวีดิทัศนตางๆ กอนการจัดงานกิจกรรมอยางนอย 1 วัน 

3. ปจจัยหรือสิ่งท่ีตองนําเขาเปนวัตถุดิบในการ
ดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ เชน นํ้าในคลองมี
ปริมาณนอยทําใหสูบนํ้าเขาแปลงนาเพ่ือเตรยีม
กิจกรรมลงแขกดํานาไดไมเพียงพอ 

3. ผูรบัผิดชอบโครงการควรตรวจสอบปริมาณนํ้าในคลองถามีปริมาณนอยไมเพียงพอตอ
การดํานาตองรายงานผูบังคับบัญชาใหพิจารณาดาํเนินการแกปญหาการหาแหลงนํ้ามาเต็ม
ในแปลงนาซึ่งมีบอนํ้าบริเวณใกลเคียงแปลงนามีจํานวนหลายบอและมีปรมิาณนํ้าจํานวน
มาก 

4. การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 2019 เปน
อุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรม 

4. การดาํเนินกิจกรรมตางๆ ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนาโควิด 2019 ตองมีมาตรการการปองกันการการติดเช้ือ เชน ทําการคัดกรอง
ผูเขารวมกิจกรรมดวยการวัดอุณหภูม,ิ การสวมหนากากอนามัยและการลางมือดวยเจล
แอลกอฮอล 

5. ควรมีความหลากหลายของวิทยากรในการ
เทศนาธรรมะเพ่ือ เพ่ิมความนาสนใจใจการเขารวม
กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมนักศึกษาใหม 

5. เห็นควรกราบอาราธนาธรรมเทศนาจากพระสงฆหลายรูปหลายหลายวัดสลบัหมุนเวียน
กันไป หรือเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณในการอบรมคณุธรรมจริยธรรมท่ีมีความสามารถ
ในการอบรมไดอยางมีคณุภาพ มจีติวิทยาการโนมนาวจิตใจใหเกิดการสํานึก ตระหนักใน
การทําความด ี

6. การกําหนดกฎเกณฑหรือเง่ือนไขการประกวด
แขงขันวงดนตรีควรมีการพิจารณาขอมูลอยาง
ละเอียด โดยอาจจะสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอ
กฎเกณฑหรือเง่ือนไข จากบุคลากรหลายๆ 
สถาบันการศึกษาท่ีควรคุมวงดนตรี เพ่ือใหได
กฎเกณฑท่ีมีความเหมาะสม 

6. เห็นควรมีการเชิญผูท่ีมคีวามชํานาญหรือเชียวชาญในวิชาการดนตรีหรือมีประสบการณ
ในการสอนดนตรีหรือมีประสบการณในการเปนกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรี และ
ครูหรืออาจารยท่ีควบคุมวงดนตรขีองสถาบันการศึกษาท่ีมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีไมมีสวน
ไดสวนเสียในการประกวดแขงขันมาประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑและเง่ือนไขการประกวด
แขงขันวงดนตรีโฟลคซอง เพ่ือใหไดกฎเกณฑท่ีมีความเปนมาตรฐานและเหมาะสมอีกท้ังมี
ความพึงพอใจและเขาใจกฎเกณฑการแขงขันท่ีชัดเจน 

 
 นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย 

เลขานุการ 
คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2563 


