สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561
ตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ขอที่ 1
โครงการ/กิจกรรม
ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 1 มีการจัดทําแผนทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 2 มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 3 มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ระดับ 4 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับ 5 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษาถัดไป
ผลรวม

ระดับ 1

ระดับ 2

เปาหมาย
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ผลการดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ












ตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ขอที่ 2 และขอที่ 3
โครงการ/กิจกรรม
(27)
(28)
(29)
แหงชาติ"
(30)

ผูร ับผิดชอบ

งานพัฒนานักศึกษา
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสังคม
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษายุคใหม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "วันแม
งานพัฒนานักศึกษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(31)
โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2561”
(32)
โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครื่องปนดิน เผารวมสมัยอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(33)
โครงการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานรวมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
(34)
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 62)
(35)
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
(36) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (งปม. พ.ศ. 62)
(37) โครงการทําบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา
(38) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ขอขมาบูชาบูรพาจารย

งานพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
หอพักสวัสดิการนักศึกษา
คณะครุศาสตร

(2)โครงการทํานุบํารุง
(3)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั
ดําเนินการตามแผน
การเผยแพร
ครบถวน
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล
























































ผลการดําเนินงาน
บรรลุ













ไมบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

โครงการพิธีไหวครู
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม; วันสถาปนาคณะครุศาสตร
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการรอนุรักษวัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษา
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สืบสานอนุรักษบุญประเพณีเดือน ๘
โครงการศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมผูไท
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครัง้ ที่ 19 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพ
โครงการมนุษยศาสตรเพื่อชุมชน : การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
โครงการการฟนฟูศิลปะการแสดงพื้นบานผูไทจังหวัดกาฬสินธุ
โครงการสืบสานภูมิปญญาการหลอเทียน และบูรณาการกับการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น การทําพานบายศรีสูขวัญและเครื่องจักสานดวยไมไผ
ผลรวม

ผูร ับผิดชอบ
องคการนักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนโลยีสังคม
งานพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะครุศาสตร
สํานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
งานพัฒนานักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะศิลปศาสตรฯ
คณะศิลปศาสตรฯ
คณะบริหารธุรกิจ

(2)โครงการทํานุบํารุง
(3)โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรบั
ดําเนินการตามแผน
การเผยแพร
ครบถวน
เปาหมาย
ผล
เปาหมาย
ผล




























































ผลการดําเนินงาน
บรรลุ
















ไมบรรลุ

สรุปการประเมินผล
การประเมินความสําเร็จจากวัตถุประสงคตามตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา
2561 ประเมินผล 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ปการศึกษา 2561
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

โครงการ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ปการศึกษา
๒๕๖๑
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษายุคใหม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "วันแมแหงชาติ"
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2561”

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครือ่ งปนดิน เผารวมสมัยอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
โครงการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานรวมกับชุมชน
รอบมหาวิทยาลัย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 62)
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (งปม. พ.ศ. 62)
โครงการทําบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ขอขมาบูชาบูรพาจารย
โครงการพิธีไหวครู
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม; วันสถาปนาคณะครุศาสตร
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการรอนุรักษวัฒนธรรมแหเทียนเขาพรรษา
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : สืบสานอนุรักษบญ
ุ
ประเพณีเดือน ๘

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การรับสงพระวิทยากรของพื้นที่
นามนลาชาเพราะตองไปสงพระ
วิทยากรอีก 1 รูปที่พื้นที่ในเมือง
กอนแลวคอยมาสงที่พื้นที่นามน
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
ไมมี
พื้นที่จัดบริการรับประทาน
อาหารเย็นอยูในพื้นที่เดียวกัน
กับที่จะชมมหรสพและมีพื้นที่
ควรยกเลิกการรับประทาน
นอยแตคนชมมีจํานวนมากทําให อาหารเย็นออกจากกําหนดการ
การรับประทานอาหารของแขก และควรเปลีย่ นหรือปรับปรุง
ผูใหญไมเหมาะสมซึ่ง
เปนกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสม
รับประทานอาหารอยูทามกลาง
ประชาชนจํานวนมาก
ไมมี

ไมมี

ไมมี
การจัดสรรงบประมาณไม
เพียงพอกับพื้นที่และไมจดั สรร
ตรงลงที่คณะ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ควรจัดสรรงบประมาณแบงเปน
สองพื้นที่ใหมีความเทาเทียมกัน
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี
การเดินทางไปรวมงานที่พื้นที่
ศูนยวิจัยภูสิงหมีระยะทางไกล
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี
ไมมี

ลําดับ
โครงการ
ที่
19 โครงการศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมผูไท
20 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 (ปงบประมาณ พ.ศ.
21
2562)
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมสุขภาพ
22

23
24
26

โครงการมนุษยศาสตรเพื่อชุมชน : การอนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการการฟนฟูศิลปะการแสดงพื้นบานผูไทจังหวัดกาฬสินธุ
โครงการสืบสานภูมิปญ
 ญาการหลอเทียน และบูรณาการกับการ
เรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร

ปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ผูเขารวมโครงการเขารวม
กิจกรรมลาชาเนื่องจากเปนกลุม
เครือขายที่เดินทางมาจากตาง
อําเภอ

ไมมี
นัดหมายกอนเวลา เพื่อเตรียม
ความพรอมกอนเริ่มกิจกรรม,
เพิ่มรูปแบบในการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใน
การสรางเสริมสุขภาพแบบองค
รวม

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี

ไมมี

(นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย)
เลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2561

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 4

รางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ปการศึกษา 2562

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ก
คํานํา
แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป ก ารศึ ก ษา 2562 ฉบั บ นี้ จั ด ทํา ขึ้ น โดยมี ค วาม
สอดคล อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 (ปรั บ แผนกลางป ง บประมาณ)
ทั้งนี้ กลุ มงานศิล ปวัฒ นธรรม กองกิจการนักศึ กษา สํานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงได
จัด ทำแผนทํ านุบํ า รุงศิล ปวัฒ นธรรมและความเปน ไทย ปการศึก ษา 2562 เพื่ อ เป น ระบบแล ะกลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นงานด า นทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ ตลอดจนเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย และเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ปการศึกษา 2562

ข
เรื่อง
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หนา

สวนที่ 1 บทนํา......................................................................................................................................................... 1
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ภาคผนวก
ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562
ข ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562

สวนที่ ๑
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. 2558 มาตรา 6 กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันทางวิชาการที่
ใหความรูและความชํานาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงคสวนหนึ่ง คือ เพื่อการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และมาตรา 7(6) กําหนดภาระหนาที่ของมหาวิทยาลัย คือ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สงเสริม
และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ อีกทั้งหนึ่งในสี่ของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุที่กําหนดไวอยางชัดเจน คือ
การผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น จึงมีความจําเปนตองมี
การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินั้น
งานศิลปะและวัฒนธรรมเปนงานสวนหนึ่งในงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยดําเนินงานรวมกับบุคลากรใน
สํานักงานอธิการบดีและระดับคณะในรูปแบบของคณะกรรมการในการดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป
การศึกษา 2562 คือ คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 เพื่อใชเปน
ระบบ กลไกล แนวทาง กรอบและทิศทางในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและของคณะ มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน (กิจกรรม/โครงการ) โครงสราง ในการจัดการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมใหมีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาใหเปนรูปธรรม ซึ่งไดแก การอนุรักษ ฟนฟู
สืบสาน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ความรูสราง
คุณคา ภูมิปญญาสรางสังคม” ซึ่งเปนการดําเนินงานใหมีความสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปนเครื่องมือในการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน/โครงการ ในการการดําเนินงาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับป
การศึกษา 2557 สํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองคประกอบที่ 4 การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงชี้ที่ 4.1 และเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป
การศึกษา ๒๕๖1 มีกรอบแนวคิดในการจัดทํา โดยใหสอดคลองกับ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ที่ระบุไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
2) แผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
การสงเสริมใหคนในสังคมไทยเปนคนมีคุณธรรม มีความรักชาติมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนโดย
ดําเนินตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปและโมเดลประเทศไทย ๔.๐ เพื่อสรางความเขมแข็งจากภายในใหคุณธรรมนําการพัฒนาทํา
ใหสังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเปนสังคมแหงคุณธรรม
3) รางกรอบทิศทางยุทธศาสตร ๒๐ ป ดานวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป กระทรวง
วัฒนธรรม
โดยกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับภาคีเครือขายทางวัฒนธรรมทุกระดับจะดาเนินการพัฒนาการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรม โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเป นศูนยกลางการแลกเปลี่ ยนเรียนรู ทางศิ ลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มี
ภาพลักษณ ความสัมพันธที่ดี และไดรับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดัน

๒
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนใหประเทศไทยมีรายได และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสรางสรรคและบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ภายใต
แนวคิด “วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมดี สรางรายได สรางภาพลักษณและเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” โดยมีเปาหมายของ
กรอบทิศทางยุทธศาสตรดานวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ป ประกอบดวย
(๑) คนดีที่สังคมคาดหวัง: มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสํานึกรักบานเกิด หวง
แหนแผนดิน เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และเปนพลเมืองดีของชาติ เด็กและ
เยาวชนไทยเลนดนตรี นาฏศิลป ศิลปะการแสดง อยางนอย ๑ อยาง
(๒) สังคมดีที่คาดหวัง: มีนาใจไมตรี เอื้ออาทร สามัคคี ปรองดองสมานฉันท เคารพและยอมรับความแตกตาง
หลากหลายทางวัฒนธรรม ปลอดภัยและสันติสุข
(๓) สรางรายไดจากฐานวัฒนธรรม: ตนทุน มรดก ภูมิปญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม สรางอาชีพ สรางรายได
ใหแกประชาชน ชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ
(๔) วัฒนธรรมนําความเปนไทยสูสากล: ประเทศไทยเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติ สรางภาพลักษณ ความสัมพันธที่ดีและเกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก
4) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ที่มีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ ๒๑” ที่กําหนดบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ภาครัฐ ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ผูเรียน
ผูปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน โดยในสวนของผูเรียนจะตองไดเรียนรูและพัฒนาดังนี้
(๑) ผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาทักษะ ความรู และคุณลักษณะจากการเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียน โดยเนน
การฝกปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด ทักษะการใชเหตุผล และทักษะกระบวนการกลุมมากขึ้น
(3) ผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลที่มีความรู ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3R 8C) ตามมาตรฐานหลักสูตร
ทักษะการดํารงชีวิต และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง
ทักษะการเรียนรู 3R คือ Reading (อานออก) WRiting (เขียนได) และ ARithemetics (คิดเลขเปน) สวนทักษะ
การเรียนรู 8C ประกอบดวย Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน
การแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding
(ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดาน
ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการ
สื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) และ Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)
(4) บัณฑิตมีทักษะความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความตองการจําเปนของประเทศตามยุทธศาสตร
ชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐
5) ประเทศไทย ๔.๐ ขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยวาระที่ ๑ การเตรียมความพรอม คน
ไทย ๔.๐ เพื่อกาวสูโลกที่หนึ่ง โดยคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ ๒๑ คือ คนไทยที่มีปญญาที่เฉียบแหลม (head) มี
ทักษะที่เห็นผล (hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (health) และมีจิตใจที่งดงาม (heart) ซึ่งการเปนมนุษยที่สมบูรณเปนเงื่อนไขที่
จําเปนในการเตรียมคนไทย ๔.๐ สูโลกที่หนึ่งซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ดังตอไปนี้

๓
มิติที่ 1 เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู ความสามารถและทักษะที่จํากัด เปน คนไทยที่มีความรูและทักษะสูง
มีความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม
มิติที่ 2 เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเนนประโยชนสวนตน เปน คนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม
มิติที่ 3 เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เปนคนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและ
สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
มิตที่ 4 เปลี่ยนจากคนไทยที่เปน Analog Thai เปน คนไทยที่เปน Digital Thai สามารถดํารงชีวิต เรียนรูทํางาน
และประกอบธุรกิจ ไดอยางเปนปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล
1.2 ขอมูลดานสถานที่ตั้งสํานักงาน
กลุมงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เปนงานสวนหนึ่งในกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
โดยมีสํานักงาน 2 แหง ไดแก
พื้นที่ในเมือง ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ที่อยู 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000 โทรศัพท 0-4381-1128 ตอ 4170 โทรสาร 0-4381-3070
พื้นที่นามน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เลขที่ 13 หมู 14 บานหัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ 46230 โทรศัพท 0-4360-2050
ที่ตั้งสํานักงาน งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่ในเมือง)

อาคารกิจการนักศึกษา (พื้นที่นามน)

รูปที่ 1.1 สถานที่ตั้งสํานักงานอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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1.3 โครงสรางการบริหารหนวยงาน

กองกิจการนักศึกษา
กลุมงานธุรการ

กลุมงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา

กลุมงานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ

กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม

กลุมงานกีฬาและนันทนาการ

งานสารบรรณ

งานหอพักนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา

งานเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรม

งานกีฬาเพื่อสุขและ
นันทนาการ

งานแผนและงบประมาณ

งานทุนการศึกษา

งานองคกรกิจกรรมนักศึกษา

งานศึกษาวัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น

งานกีฬาเพื่อความเปนเลิศ

งานการเงินและพัสดุ

งานประกันอุบัติเหตุ

งานวินัยนักศึกษา

งานนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม

งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

หนวยบริการนักศึกษาพิการ

งานแนะแนวและจัดหาอาชีพ

งานสารสนเทศทาง
ศิลปวัฒนธรรม

งานบริการดานกีฬา

งานนักศึกษาวิชาทหาร

งานศิษยเกาสัมพันธ

งานอนุรักษสิ่งแวดลอม
และศิลปกรรมทองถิ่น

งานบริการสุขภาพ

งานกิจกรรม TO BE NUMBER
ONE
งานกิจการพิเศษ

รูปที่ 1.2 โครงสรางการบริหารหนวยงาน

งานศูนยการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมผูไท

งานวิทยาศาสตรการกีฬา
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สวนที่ 2
แผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
2.1 แนวทางการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เชื่ อ มโยง สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการจัดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา
2562 ประกอบดวยผูบริหาร และบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอื่นๆ โดยมีกลุมงานกิจการ
นักศึกษาเปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการสํารวจ เก็บขอมูล อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ถายทอดและเผยแพรศิลป วัฒนธรรมไทย
ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล พรอมนี้ไดสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให
บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สังคม และชุมชน มีสวนรวมและสรางความภาคภูมิใจ หวงแหน รักและ
เทิดทูน ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน ดังนั้น
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ทิศทางตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) รายละเอียดโครงการ
ดังปรากฏในตารางที่ 2 จึ งได จัดทําแผนปฏิบัติการดานทํานุบํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมและความเปนไทย ปการศึ กษา
๒๕๖๒ เพื่อใชเปนกรอบทิศทางและเปนกลไกในการผลักดันขับเคลื่อนการอนุรักษ ฟนฟู ปกปองศิลปะและวัฒนธรรม
และการดําเนินงานตามภารกิจชอบของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายของแผนบริหารราชการแผนดิน และใหบรรลุ
ตามวิสัยทัศนที่กําหนด
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงานพื้นฐาน
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอื่น คาใชจายทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4
ประเด็น ดังนี้
5. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา
6. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 2 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
7. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 3 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
8. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
2.2 วัตถุประสงค
๗. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสวน
รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย
๘. เพื่อสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ
๙. เพื่ อ ประเมิ น ผลการยื น ยั น ตั ว ตนในการเข า ร ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ ข องประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 ผานระบบทะเบียนกิจกรรม
นักศึกษา
๑๐.
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม/
ภูมิปญญาทองถิ่น ผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา/Facebook กลุมงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/
Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/เว็บไซตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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๑๑.
เพื่ อจั ดกิ จ กรรมด า นศิล ปวัฒ นธรรม/ภูมิปญ ญาทองถิ่ น ใหบูร ณากับ การเรีย นการสอน/
งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
๑๒.
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความ
เชื่อ ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เปาหมาย
(9) จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(10)
จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ
ภูมิภาค/
ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน
(11)
จํานวนของนักศึกษาที่ยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของประกาศ
มหาวิทยาลัย
กาฬสิน ธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิ ธีการเขารวมกิจ กรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 จากจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(12)
จํานวนครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรม/ภู มิป ญ ญาท องถิ่ น ผ า นเว็ บ ไซตกลุมงานพัฒ นานักศึกษา, Facebook กลุมงานประชาสัมพัน ธ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และเว็บไซตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํา
กวา 31 ครั้ง
(13)
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการ
สอน/งานวิจยั /ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
(14)
จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวา 2 เครือขาย
และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย
(15)
รอยละของโครงการที่บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทั้งหมด ไมนอยกวา
80
(16)
รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ดําเนินการบรรลุคาเปาหมาย
ที่กําหนด ไมนอยกวา 80
2.4 การประเมินผล
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
(8) ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายที่กําหนดไวของโครงการทั้งหมด ไมต่ํากวารอยละ 80
(9) ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน
(10)
ประเมินผลจากจํานวนของนักศึกษาที่ ยืนยันตัวตนในการเขาร วมกิจกรรมนักศึกษาผาน
เกณฑของ
ประกาศมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(11)
ประเมินผลจากจํานวนครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม/ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่น ผา นเว็บ ไซต กลุ มงานพั ฒ นานั กศึ กษา, Facebook กลุ ม งาน
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ประชาสั มพัน ธ มหาวิ ทยาลัยกาฬสิ นธุ , Facebook มหาวิทยาลั ยกาฬสิน ธุ และเว็บ ไซต มหาวิทยาลัย กาฬสิน ธุ
ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 31 ครั้ง
(12)
ประเมินผลจากโครงการที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการ
สอน/งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ไมต่ํากวา 2 โครงการ
(13)
ประเมินผลจากเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวา 2
เครือขาย
และศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย
(14)
ประเมินผลจากโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทั้งหมด ไมนอยกวา 80
2.5 มาตรการในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงาน
เพื่อใหการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรมเกิดประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล และสงผลใหเกิดการ
ปรับปรุง พัฒนาอยางสรางสรรคใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจนกอใหเกิดการมีสวนรวมในทุกระดับของบุคลากร
มหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบและกลไกในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ โดยออกคํ า สั่ งปฏิ บั ติงาน จั ดทํ า ประกาศแนวทางและขั้น ตอนการปฏิบัติ งาน โดยกําหนดการติ ดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานโครงการออกเปน 2 สวนตามแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปงบประมาณ 2562 ดังนี้
สวนที่ 1 การติดตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการตามเปาหมายแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เปน 2 ระยะ ดังนี้
1) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานครั้งละ 2 ไตรมาส เพื่อจัดทําขอมูล
เชิงสถิติการดําเนินงานตัวชี้วัดและมอบนโยบายควบคุมในไตรมาสถัดไป
2) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายปงบประมาณ เพื่อวิเคราะห
และปรับปรุงแผนตัวชี้วัดในปงบประมาณถัดไป
ส วนที่ 2 การติ ด ตาม การประเมิ น ผลสัม ฤทธิ์ และการรายงานผลการดํา เนิน งานตามแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เปน 2 ระยะ ดังนี้
1) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และการรายงานผลการดําเนินงานครั้งละ 2 ไตรมาส เพื่อจัดทําขอมูล
เชิงสถิติการดําเนินงานโครงการและมอบนโยบายควบคุมในไตรมาสถัดไป
2) การติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน รายปงบประมาณ เพื่อวิเคราะห
ความสอดคลองเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ และปรับปรุงแผนในปงบประมาณถัดไป
2.6 กรอบประเด็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นแผนปฏิบัติการ เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ; ประเด็นแผนปฏิบัติการดานที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เปาหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนที่
ตรงกับสมรรถนะวิชาชีพรวมกับสถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือสถานประกอบการ และสงเสริมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท างานตามวิชาชีพและการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อสรางเครือขายทางวิชาการ /การวิจัย
และเปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหพรอมตอการเปนบัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 5 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก

8
ทั้งตรงตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานพรอมเขาสูการแขงขันในระดับอาเซียน/
นานาชาติ
เป า ประสงค ห ลั ก : ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ส มรรถนะทางวิ ช าชี พ บู ร ณาการศาสตร ที่ ส อดคล อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได
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2.7 ความเชื่อมโยง สอดคลอง ระหวางแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับ แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
ปการศึกษา 2562

แผน
มหาวิทยาลัย

กลุมงาน
สงเสริม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นแผนปฏิบัติการ

เปาประสงคหลัก

ดานที่ 1 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพ บูรณาการ
ศาสตรที่สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได

1. สัง่ สมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญา
2. สืบสาน สรางสรรค
งานศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาศูนยวัฒนธรรม
ทองถิ่น

ประเด็นแผนปฏิบัติการ : เปาหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
การสรางความ
เขมแข็งในสถาบัน
ทางศาสนา

การปลูกฝงคานิยมและ การสรางคานิยมและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมโดยใชชุมชน
เปนฐาน

การสงเสริมใหคนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม

1. นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน ตระหนักถึง
1. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. สืบสาน ถายทอด
เผยแพร และพัฒนาแหลง 1. ถายทอดความรูจากงานวิจัยดานวัฒนธรรมสู
2. พัฒนาแหลงเรียนรู
เรียนรู
ชุมชนและสรางเครือขายความรวมมือดาน
ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา ประเพณีทองถิ่น
ทางดานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และประเพณีทองถิ่น
ทองถิ่น ประเพณี
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2.8 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562
ประเด็นแผนปฏิบัติการ

1. สั่งสมศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

2. สืบสาน และ
สรางสรรค งาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เปาประสงคหลัก
1. นักศึกษา บุคลากร
และประชาชน ตระหนัก
ถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. สงเสริมการมีสวนรวมในการ 1.จํานวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่เขารวมโครงการจาก

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา ประเพณีทองถิ่น

กลุมเปาหมาย

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น
3. ระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา และประเพณีทองถิ่น
1. ถายทอดความรูจากงานวิจัย 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ ีการถายทอดหรือเผยแพรความรู
ดานวัฒนธรรมสูชุมชนและ จากงานวิจัยดานวัฒนธรรมสูชุมชน
สรางเครือขายความรวมมือ
1. สืบสาน ถายทอด
2. จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน/
เผยแพร และพัฒนาแหลง ดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา ทองถิ่น/ภาครัฐ/เอกชน
และประเพณีทองถิ่น
เรียนรู
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาแหลงเรียนรูทาง
ทางดานศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาแหลงเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา และประเพณีทองถิ่น
ทองถิ่น
ทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปญ
 ญา 2. จํานวนศูนย/แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อใหนักศึกษา
ประเพณีทองถิ่น
บุคลากร และประชาชนไดมาศึกษาเรียนรู

หนวยนับ
รอยละ

คาเปาหมาย
ป 62 ป 63 ป 64
75 80
80

โครงการ/กิจกรรม

15

16

17

รอยละ

75

80

80

โครงการ/กิจกรรม

1

2

4

เครือขาย

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม

1

1

2

ศูนย

1

1

2
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2.9 สรุปรายละเอียดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562
ประเด็นแผนปฏิบัติการ/เปาประสงคหลัก/เปาหมาย/ โครงการ

ระยะเวลาตามแผน

ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 1 สั่งสมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคหลัก : นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
เปาหมายที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น
โครงการหรือกิจกรรมทีส่ งเสริมการมีสวนรวมในการอนุรกั ษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถิ่น
(1) โครงการศิลปวัฒนธรรม (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
19 – 20 มิ.ย. 62
(2) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
16 ก.ค. 62

ผูรับผิดชอบ/แหลงงบประมาณ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

(3) โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา

16 ก.ค. 62

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการสมมาน้ําเดือนสิบสอง ลองประทีป (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการคายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเครือขายโรงเรียนจังหวัด
กาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63)
(8) โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น (งปม. พ.ศ. 63)
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพดานดนตรีพื้นบานอีสาน (งปม. พ.ศ. 63)
(10) โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทองถิ่นทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
(งปม. พ.ศ. 63)
(11) โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว (งปม. พ.ศ. 63)
(12) โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมภูไท (งปม. พ.ศ. 63)
(13) โครงการสงเสริมการเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
(14) โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม (งปม. พ.ศ. 63)
(15) โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย (งปม. พ.ศ. 63)

ก.ค. 62
11 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กองกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สุขภาพ
คณะวิศวกรรมการศาสตรฯ
กองกิจการนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร

18 - 22 พ.ย. 62

กองกิจการนักศึกษา

150,000

25 ธ.ค. 62
ธ.ค.62 – ก.พ. 63

กองกิจการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา

30,000
50,000

30 - 31 ม.ค. 63

กองกิจการนักศึกษา

250,000

1 – 9 ก.พ. 63
มี.ค. 63
ม.ค. - เม.ย. ๖๓
2 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63

กองกิจการนักศึกษา
คณะบริหารศาสตร
กองกิจการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตรฯ
กองกิจการนักศึกษา

100,000

(4)
(5)
(6)
(7)

55,000

50,000
70,000
55,000

๘0,000
55,000

55,000

5๐,๐๐๐
55,000

30,000

12

2.9 สรุปรายละเอียดแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ประเด็นแผนปฏิบตั ิการ/เปาประสงคหลัก/เปาหมาย/ โครงการ

ระยะเวลาตามแผน

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
แผนดิน
รายได

ประเด็นแผนปฏิบตั ิการที่ 2 สืบสาน และสรางสรรค งานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคหลัก : สืบสาน ถายทอด เผยแพร และพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณี
เปาหมายที่ 1. ถายทอดความรูจากงานวิจัยดานวัฒนธรรมสูชุมชนและสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และประเพณีทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการถายทอดความรูจากงานวิจัยดานวัฒนธรรมสูชุมชนและสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา และประเพณีทองถิ่น
(1) โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน
25 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62
กองกิจการนักศึกษา
100,000
(2) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป
8-9 ก.ย.62
กองกิจการนักศึกษา
382,156
2562”
(3) โครงการสงเสริมการนําเสนอการแสดง : เวทีการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม (งปม. พ.ศ. 63)
1๕ พ.ย. – 2๕ ธ.ค. 62
กองกิจการนักศึกษา
450,000
(4) โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสูช ุมชนและเครือขาย
24 - 26 ธ.ค. 62
กองกิจการนักศึกษา
150,000
(งปม. พ.ศ. 63)
(5) โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63)
26 ก.พ. - 6 มี.ค. 63
กองกิจการนักศึกษา
๑๕๐,000
เปาหมายที่ 2 พัฒนาแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา ประเพณีทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรมทีส่ บื สาน ถายทอด เผยแพร และพัฒนาแหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
(1) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
1 มิ.ย. 62
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
50,000
(2) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว
27 พ.ย. 62
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
60,000
(งปม. พ.ศ. 63)
(3) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง (งปม. พ.ศ. 63)
15 – 17 ม.ค. 63
กองกิจการนักศึกษา
๓๐0,000
(4) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูมรดกมูลมังอีสาน (งปม. พ.ศ. 63)
1 – 30 มี.ค. 63
กองกิจการนักศึกษา
๒50,000
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๗,๑๕๖

ภาคผนวก
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ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสที่ 1
วัน/เดือน/ป
มิ.ย. – ส.ค.62

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1
1. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประกอบการประชุม
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
2. สง หนั ง สื อขอแผนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของ
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 1
1 มิ.ย.- 10 มิ.ย.62 2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ,
แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร ร อ บ ไ ต ร ม า ส ที่ 1 ,
3. แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความเขาใจ/การ กํ า หนดการ, แบบประเมิ น ผลต า งๆ ของ
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
นําความรูไปใชประโยชน
4. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 1
โครงการ (ถามี)
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง
มิ.ย.6 – ส.ค.62 1. เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 1
เบิกงบประมาณ
25 พ.ค. – 20 มิ.ย.
โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน
62
1 มิ.ย. 62
โครงการอนุรักษและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
19 – 20 มิ.ย. 62 โครงการศิลปวัฒนธรรม (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน
16 ก.ค. 62
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
16 ก.ค.62
โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา
ก.ค.62
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
1. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร
ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและ
ประกอบการประชุม
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
1. สรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรองปฏิบัติ 2. จั ด ทํ า สรุ ป ผลระดั บ ความสํ า เร็ จ ตาม
25 – 30 ส.ค. 62
ราชการ รอบ 3 เดือน
รายงานคํ ารั บ รองปฏิบั ติ ราชการ รอบ 3
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1) เดือน, ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 3
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
เดือน (ไตรมาสที่ 1)

คณะกรรมการเขารวมประชุม
สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 3
เดือน (ไตรมาสที่ 1), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการแบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม
1. ดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม
2. ประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของโครงการ สรุ ป
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมิน
การจัดกิจกรรม
1. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 6
เดือน (ไตรมาสที่ 2)
2. ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอแผนปฏิบัติกิจกรรม
โครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ
(Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ
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วัน/เดือน/ป
มิ.ย. – ส.ค.62

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1
3. ส ง หนั ง สื อ ขอแผนปฏิ บั ติ ก ารกิ จ กรรม
ของแตละโครงการรอบ 6 เดือน (ไตรมาส
ที่ 2), กํ า หนดการดํ า เนิ น งานโครงการ,
แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมิน
ความรู ค วามเข า ใจ/การนํ า ความรู ไ ปใช
ประโยชน

ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสที่ 2
วัน/เดือน/ป

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ก.ย.- พ.ย.62

ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ ไตรมาสที่ 2
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 2
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/
แบบประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน
3. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 2
4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
5. รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับ
สถาบัน
6. จั ด ทํ า แบบรายงานผลประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด ตาม
วัตถุประสงคของแผนฯ
7. จัด ทํ า แผนปฏิ บั ติก าร ด า นทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป
งบประมาณ 2563

1 – 10 ก.ย. 62

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

๑. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร

ประกอบการประชุม
๒. สง หนั ง สื อขอแผนปฏิ บั ติ กิจ กรรมของ
แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร ร อ บ ไ ต ร ม า ส ที่ 2 ,
กํา หนดการ, แบบประเมิ น ผลต างๆ ของ
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ (ถามี)

คณะกรรมการเขารวมประชุม
สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 6
เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ,
แบบประเมินผลตางๆ ของโครงการ
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วัน/เดือน/ป

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
8. รายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ
รอบ 12 เดือน

ก.ย. – พ.ย. 62

2. เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง
เบิกงบประมาณ

โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562”
(1) โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสู
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.62 ชุมชนและเครือขาย
(งปม. พ.ศ. 63)
11 พ.ย. 62
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 63)
เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน
11 พ.ย. 62
โครงการสมมาน้ําเดือนสิบสอง ลองประทีป
(1) โครงการคายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
18 - 22 พ.ย.62 เครือขายโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ
(งปม. พ.ศ. 63)
โครงการอนุรักษและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาว
27 พ.ย.62
และทําขวัญขาว (งปม. พ.ศ. 63)
เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง
ก.ย. – พ.ย.62
(ไตรมาสที่ 2)
เบิกงบประมาณ

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม

8-9 ก.ย.62

1 – 30 พ.ย. 62

ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3)

1. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร
ประกอบการประชุม
2. จั ด ทํ า สรุ ป ผลระดั บ ความสํ า เร็ จ ตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ และผล
การดํ า เนิ น งานโครงการ รอบ 6 เดื อ น
(ไตรมาสที่ 2)

1. ดํ า เนิ น งานโครงการตามแผนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม
2. ประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของโครงการ สรุ ป
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม

ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม
1. พิ จ ารณาและรั บ ทราบผลระดั บ ความสํ า เร็ จ ตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
2. พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการ รอบ 9
เดื อ น (ไตรมาสที่ 3), ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการนํ า เสนอ
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
อนุ มั ติ โ ครงการ (Rev.02), กํ า หนดการดํ า เนิ น งาน
โครงการ, แบบประเมินผลตางๆ ของโครงการ

19
ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสที่ 3
วัน/เดือน/ป
ธ.ค. 62 - ก.พ. 63

1 – 10 ธ.ค. 62

ธ.ค. 62 – ก.พ. 63
ธ.ค.62 – ก.พ.63
24 - 26 ธ.ค. 62
24 - 26 ธ.ค. 62
15 – 17 ม.ค.63
ม.ค. - เม.ย. ๖๓
30 ม.ค. 2563
1 – 29 ก.พ.63
26 ก.พ. - 6 มี.ค.63
20 – 28 ก.พ.63

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 9 เดือน ไตรมาสที่ 3
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
ประกอบการประชุม
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ ไตรมาสที่ 2 2.สงหนังสือขอแผนปฏิบัติกิจกรรมของแต
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบ ละโครงการรอบไตรมาสที่ 2, กําหนดการ,
แบบประเมินผลตางๆ ของโครงการ, คําสั่ง
ประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน
3. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 2
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ (ถามี)
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง
เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2
เบิกงบประมาณ
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
(งปม. พ.ศ. 63)
โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสูช ุมชน
และเครือขาย (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการพัฒนาศักยภาพดานดนตรีพื้นบานอีสาน (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง (งปม. พ.ศ.
เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
63)
โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน
โครงการสงเสริมการเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิน่
โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมปิ ญญาทองถิ่นทางวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการสืบสานประเพณีบญ
ุ คูนลาน (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ
(งปม. พ.ศ. 63)
ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและ
จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อ

คณะกรรมการเขารวมประชุม
สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ 6
เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบ
ประเมินผลตางๆ ของโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม
1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม
2. ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สรุป
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมินการ
จัดกิจกรรม
3. สรุป วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม
1. พิจารณาและรับทราบผลระดับความสําเร็จตามรายงาน
คํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน,
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วัน/เดือน/ป

ธ.ค. – ก.พ.63

1 – 28 ก.พ.63

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กองกิจการนักศึกษา
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง ประกอบการประชุม
2. พิจารณาแนวทางการดําเนินงานโครงการ รอบ 12
ปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน
เดือน (ไตรมาสที่ 4), ผูรับผิดชอบโครงการนําเสนอ
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3)
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4)
อนุมัติโครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ
, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความ
เขาใจ/การนําความรูไ ปใชประโยชน
เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ รอบ 9 เดือน จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
เบิกงบประมาณ
กิจกรรม
(ไตรมาสที่ 3)
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ประชุมคณะกรรมการในการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
1. รับทราบสรุปรายงานผลระดับความสําเร็จตามรายงานคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
2. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 2)
3. เสนอขออนุมัติโครงการ รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 3)

1. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร
ประกอบการประชุม
2. จั ด ทํ า สรุ ป ผลระดั บ ความสํ า เร็ จ ตาม
รายงานคํ ารับ รองปฏิบั ติราชการ และผล
การดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ไตร
มาสที่ 2)

3. พิ จ ารณาและรั บ ทราบผลระดั บ ความสํ า เร็ จ ตาม
รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน
4. พิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น งานโครงการ รอบ 9
เดื อ น (ไตรมาสที่ 3), ผู รั บ ผิ ด ชอบโครงการนํ า เสนอ
แผนปฏิบัติกิจกรรมโครงการ, สงแบบ ง.8 แบบเสนอขอ
อนุมัติโครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ
, แบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความรูความ
เขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน
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ปฏิทินการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไตรมาสที่ 4
วัน/เดือน/ป
มี.ค.-พ.ค.63

1 – 10 มี.ค. 63

มี.ค. – พ.ค. 63
1 – 30 มี.ค.63
มี.ค. 63
2 เม.ย. 63

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

กองกิจการนักศึกษา

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 4
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. จั ด ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม /เอกสาร
ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ
ประกอบการประชุม
1. พิจารณาแผนปฏิบัติการกิจกรรมของโครงการรอบ 12 เดือน ไตร 2. สง หนั ง สื อขอแผนปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของ
มาสที่ 4
แ ต ล ะ โ ค ร ง ก า ร ร อ บ ไ ต ร ม า ส ที่ 2 ,
2. กําหนดการดําเนินงานโครงการ, แบบประเมินความพึงพอใจ/ กํ า หนดการ, แบบประเมิ น ผลต า งๆ ของ
แบบประเมินความรูความเขาใจ/การนําความรูไปใชประโยชน
โครงการ, คําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. เสนอขออนุมัติโครงการ ไตรมาสที่ 4
โครงการ (ถามี)
จัดสงเอกสารใหงานคลังและพัสดุทําเรื่อง
เบิก-จายงบประมาณ ตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการไตรมาสที่ 2
เบิกงบประมาณ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูมรดกมูลมังอีสาน (งปม.
พ.ศ. 63)
โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมภูไท (งปม. พ.ศ. 63)
โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร
เขารวมสังเกตการณและสนับสนุนการจัด
โครงการสุขสันตวนั สงกรานต สืบสานประเพณีไทย ประจําป 2563 โครงการ/กิจกรรมรวมกับคณะ/หนวยงาน
(งปม. พ.ศ. 63)

10 เม.ย. 63

พ.ค. 63

ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
1. จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2563
2. จั ด ทํ า แผนทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป น ไทย ป
การศึกษา 2563

1. จัดสงหนังสือเชิญประชุม/เอกสาร
ประกอบการประชุม
2. จัดทําแบบรายงานผลประเมิน
ความสําเร็จของตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค
ของแผนทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและ

คณะกรรมการเขารวมประชุม
สงแผนปฏิบัติการกิจกรรมของแตละโครงการรอบ
6 เดือน (ไตรมาสที่ 2), สงแบบ ง.8 แบบเสนอขออนุมัติ
โครงการ (Rev.02), กําหนดการดําเนินงานโครงการ,
แบบประเมินผลตางๆ ของโครงการ
ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการยืมเงินและเคลียรเงินตาม
กิจกรรม
1. ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติกิจกรรมของ
โครงการ และเคลียรเงินตามกิจกรรม
2. ประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ สรุป
วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการประเมินการ
จัดกิจกรรม
3. สรุป วิเคราะห ผลการประเมินและภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม โดยใชแบบสรุปผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม
1. พิจารณาผลประเมินความสําเร็จของตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562
2. พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการ ดานทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2563
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วัน/เดือน/ป

ผูรับผิดชอบ/การปฏิบัติ
กองกิจการนักศึกษา
กรรมการ/ผูรับผิดชอบโครงการ
3. จั ด ทํ า แบบรายงานติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนทํ า นุ บํ า รุ ง ความเปนไทย ปการศึกษา 2562
3. พิจารณาและรับทราบผลระดับความสําเร็จตาม
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562
3. จัดทํารางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รายงานคํารับรองปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
4. จัดทําแบบประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย ปการศึกษา 2563
และความเปนไทย ปการศึกษา 2562
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
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