รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย
ปการศึกษา 2562
วันศุกรที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุมยุทธศาสตร ชั้น ๒ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พื้นที่นามน)
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ

-------------------------------

ผูมาประชุม

1. ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล
2. นายปญญา เถาวชาลี
3. นายธรรมรัตน บุญรอด
4. นางพิมพลิขิต แกวหานาม
5. นางสาวกชพรรณ วงคเจริญ
6. นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ
7. นายเอกรินทร สารีพัว
8. นายเสถียร กาสารัง
9. นายนิติพัทธ บุญปก
10. นายปยะ สรอยอุดม
11. นายนิตย นามวงษ
12. นายเศรษฐพงศ แพงจันทร
13. นายสัณห แทบพล
14. นายณรงค อุไรโคตร
15. นายณัฐวุฒิ เหลาแสงศรี
16. นายอรรคเดช อิ่มพัฒน
17. นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย
18. นายเดชา บุงอุทุม
19. นายวิทธวัฒน ฤทธิ์รุง

ผูไมมาประชุม
1. นายโสภณ มูลหา
2. นายธันวา ใจเที่ยง
3. นายโกศล เรืองแสน
4. นายธวัชชัย เคหะบาล
5. นายอภินัน ปตลา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. โดย ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล ประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ
1.1 แจงสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลาง
ปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 1)

ผู ช ว ยศาสตราจารย ค มสั น ทิ์ ขจรป ญ ญาไพศาล รองอธิ ก ารบดี กล า วแจ ง สรุ ป การจั ด สรร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดย
งบประมาณดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เดิมที่ไดรับ คือ 1,830,300 บาท แตเนื่องจากในบาง
โครงการมีการดําเนินงานที่ใชจายงบประมาณไมหมดตามแผนการดําเนินงานโครงการ จึงเหลืองบประมาณจาก
โครงการตางๆ และนํามาจัดสรรใหกับโครงการของครึ่งปหลังของงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 18 โครงการ
ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โครงการ
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว
โครงการถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายบานดินบูรณาการกับชุมชน
โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสูชุมชนและเครือขาย
โครงการสืบสานอนุรักษงานประเพณีบุญบายศรีสูขวัญขาวคูณลาน สืบสานตํานานพระแมโพสพ
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 2562
โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมแพรวา โปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูศลิ ปวัฒนธรรมชนเผาผูไ ท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุม น้ําโขง
โครงการเผยแพรและสงเสริมมรดกภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ; การลําทํานองกาฬสินธุ
โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย ประจําป 2562
โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ประจําปการศึกษา 2562
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานอีสาน

มติที่ประชุม

งบประมาณ (บาท)
44,600
50,000
100,000
29,700
150,000
99,724
40,000
100,000
80,000
200,000
213,120
80,000
30,000
100,000
50,000
50,000
382,156
31,000

รับทราบ

1.2 รางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2562 (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 2)
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวถึงรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ซึ่งการจัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษา 2562 นี้ ตองเพิ่มคําวา “และความเปนไทย” เขาไปในชื่อของแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมดวย เพื่อใหมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ จึงใชชื่อของแผนวา “แผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562” โดยบัดนี้งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกิจการ
นักศึกษา ไดจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา
2562 ขึ้น และจะไดเสนอทานอธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป แตเพื่อใหการดําเนินงานมีความสอดคลอง
สัมพั นธ กัน กับ การปรับปรุงแผนปฏิ บัติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ 2562 (ปรับ แผนกลางปงบประมาณ) ที่

มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิน ธุ จ ะเสนอต อที่ ป ระชุ มสภามหาวิท ยาลั ย ในคราวประชุ มครั้ งที่ 5/2562 ในวัน ศุก ร ที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมบัวหลวง ชั้น ๑ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอลฟคลับ
จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบแผนเพราะการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้นงบประมาณที่
ใชในการดําเนินงานไดรับมาจากงบประมาณแผนดิน จึงขอใหคณะกรรมการทุกคนไดชวยกันพิจารณาดําเนินการ
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ซึ่งบรรจุไวในระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อ
พิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไมมี
ไมมี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาจัดทํารางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา 2561 (เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 3)
ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค

1. เพื่อมีระบบและ

กลไกในการบริหาร
จัดการงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ ดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2. รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ครบถวน
3.รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1) ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5)
1.1) ระดับ ๑ มีการจัดทําแผนทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนิน
งานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
การศึกษาถัดไป

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทํารายงานสรุปผล
โครงการและจัดสงงานพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการที่รายงานตอมหาวิทยาลัยและไดรับ
การเผยแพร

เปาหมาย

ผล

บรรลุ

ระดับ 5

การดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จของแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยสามารถดําเนินการ
ไดครบถวนตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนอยู
ที่ระดับ 5



กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ครบถวนรอยละ 100



รอยละ 80

รอยละ 80

100



ไมบรรลุ

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
(1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑
(2) โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษายุคใหม
(3) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "วันแมแหงชาติ"
(4) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

(5) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2561”
(6) โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครื่องปนดิน เผารวมสมัยอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
(7) โครงการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานรวมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
(8) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง (งปม. พ.ศ. 62)
(9) โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
(10) โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต (งปม. พ.ศ. 62)
(11) โครงการทําบุญหอพักสวัสดิการนักศึกษา

ผูร ับผิดชอบ
งานพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสังคม
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา
หอพักสวัสดิการนักศึกษา

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
















































ผลการดําเนินงาน
บรรลุ












ไมบรรลุ

โครงการ/กิจกรรม
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

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

ผูร ับผิดชอบ
คณะครุศาสตร
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

ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวถึงใหที่ประชุมพิจารณารางแบบสรุปผล
การประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 ถามีขอมูลเสนอแนะนําหรือพบ
อุปสรรค ปญหา และแนวทางแกไขปรับปรุงพัฒนากิจกรรมของโครงการตางก็ใหทุกคนชวยกันแจงฝายเลขานุการได
เพิ่มเติมขอมูลตางๆ ไดเลย เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
และเพื่อใหการดําเนินการพิจารณาจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ไดเร็ว
ขึ้นและมีหลายสวนตองพิจารณา จึงขอใหพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 ไปพรอมๆ กัน เพื่อความรวดเร็ว
และขอไปพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2
มติที่ประชุม

เห็นชอบรางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2561 และใหกรรมการสามารถใหขอมูลเพิ่มเติมกับฝาย
เลขานุการเพิ่มเติมได

4.2 พิจารณาการจัดทํารางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562
(เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 4)
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาว ขอใหที่ประชุมไดพิจารณา
เอกสารรางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 โดยในปการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ
เสริ มสร า งศั กยภาพคน ผลผลิ ตที่ 5 : การทํ านุบํ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม งบรายจา ยอื่ น ค าใชจา ยทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4
ประเด็น คือ
1. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา
2. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 2 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
3. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 3 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ประกอบดวย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบคุ ลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี
สวน
รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทย
๒. เพื่อสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ
๓. เพื่อประเมินผลการยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑของประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 ผาน
ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา
๔. เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา/Facebook กลุมงานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ/เว็บไซตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
๕. เพื่อจัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นใหบูรณากับการเรียนการสอน/งานวิจยั /
ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
๖. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เปาหมาย
(1) จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรที่เขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(2) จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ
ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน
(3) จํานวนของนักศึกษาที่ยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(4) จํานวนครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดาน
ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา, Facebook กลุมงาน
ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ, Facebook มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และเว็บไซต

(5)
(6)
(7)
(8)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 31 ครั้ง
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน
จํานวนเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวา 2 เครือขาย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย
รอยละของโครงการที่บรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการทั้งหมด ไมนอยกวา 80
รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการทั้งหมดตามแผน ที่ดําเนินการบรรลุคาเปาหมายที่
กําหนด ไมนอยกวา 80

การประเมินผล
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 ดังนี้
(1) ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายที่กําหนดไวของโครงการทั้งหมด ไมต่ํากวารอย
ละ 80
(2) ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับ
จังหวัด/ ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน
(3) ประเมินผลจากจํานวนของนักศึกษาที่ยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของ
ประกาศมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่มีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80
(4) ประเมินผลจากจํานวนครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นผานเว็บไซตกลุมงานพัฒนานักศึกษา, Facebook กลุมงาน
ประชาสั ม พั น ธ มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ , Facebook มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ และเว็ บ ไซต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวา 31 ครั้ง
(5) ประเมินผลจากโครงการที่บูรณาการศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอน/
งานวิจัย/ชุมชน/หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ไมต่ํากวา 2 โครงการ
(6) ประเมินผลจากเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ไมนอยกวา 2
เครือขายและศิลปวัฒนธรรมไทย ไมนอยกวา 1 เครือขาย
(7) ประเมินผลจากโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทั้งหมด ไมนอยกวา 80
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี ประธานในที่ประชุมกลาววา จากที่กอง
นโยบายและแผนแจ งยอดงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คาดวาจะไดรับใหกับการดําเนินงาน
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากเดิมที่เคยไดรับ คือ 2,085,300 บาท ซึ่งเปนงบประมาณแผนดิน
2,035,400 บาท และงบประมาณเงินรายได 49,900 บาท และไดรับเพิ่มขึ้นเปน ๓,๐๒๗,๑๕๖ บาท จึงจัดทํา
รางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 ที่ประกอบไปดวยโครงการทั้งสิ้นรวม 24
โครงการ เปน ประกอบดวย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

โครงการศิลปวัฒนธรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

(6) โครงการสมมาน้ําเดือนสิบสอง ลองประทีป
(7) โครงการคายแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเครือขายโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ
(8) โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
(9) โครงการพัฒนาศักยภาพดานดนตรีพื้นบานอีสาน
(10) โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทองถิ่นทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ
(11) โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว
(12) โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมภูไท
(13) โครงการสงเสริมการเผยแพรการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
(14) โครงการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม
(15) โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณีไทย
(16) โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน
(17) โครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป
2562”
(18) โครงการสงเสริมการนําเสนอการแสดง : เวทีการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม
(19) โครงการถายทอดองคความรูจากงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมสูชุมชนและเครือขาย
(20) โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ
(21) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
(22) โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวขาวและทําขวัญขาว
(23) โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง
(24) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการเรียนรูมรดกมูลมังอีสาน
ผูช ว ยศาสตราจารย ค มสั น ทิ์ ขจรป ญ ญาไพศาล รองอธิ การบดี กล า วว า ตามที่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด คือ 1) รอยละของ
จํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เขารวมโครงการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2) จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม
หรืออนุรักษสิ่งแวดลอมที่ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติหรือนานาชาติ และ 3)
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมผานตามเกณฑระบบการวัดทรานสคริปกิจกรรมตอนักศึกษาทั้งหมดที่เขา
ระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2562 นั้นก็ตองใหมีความสอดคลองเปนไปในทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อการดําเนินงานที่ไมตองดําเนินการหลายงานหรือหลายโครงการ เชน ทําโครงการเดียวก็สามารถ
ตอบตั ว ชี้ วั ด ให ได ทั้ง ตั ว ชี้ วั ดของแผนปฏิ บั ติร าชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562 หรือตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพไดเลย และอยากใหผูที่
ไดรับผิดชอบโครงการใหรีบจัดเตรียมแบบ ง.8 เพื่อเสนอโครงการที่ตนเองรับผิดชอบและใหเสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติกอนวันดําเนินกิจกรรมโครงการอยางนอย 30 วัน เชน โครงการของคณะบริหารศาสตรไดรับงบประมาณ
31,000 บาท ในการดําเนินงานโครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานอีสาน ใหรีบดําเนินการไดเลย
เพราะการดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนการจั ดซื้ อจัดจางตามระบบราชการแบบใหม ตองใชเวลาในการดําเนิน การ
คอนขางมาก ถานําเสนอโครงการเพื่ออนุมัติลาชาจะทําใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมทันและเปนสาเหตุใหตองได
ขออนุมัติเลื่อนวันดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการนั้นๆ อีก
นายปยะ สรอยอุดม กรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา อยากเสนอใหมีการดําเนินจัดทําโครงการประกวดที่
ยิ่งใหญสักโครงการเพื่อเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและมีรางวัลใหญ อาจจะเปนพระธาตุยาคูทองคําหรือ
โปงลางทองคํ า เพื่ อ ให ค นทั่ ว ไปได รั บ รู รั บ ทราบถึ ง รางวั ล การประกวดนี้ ว า อยู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ แ ละ
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการนี้ใหมีชื่อเสียงโดงดังใหคนรูจักกวางออกไป และการดําเนินการจัดทําแผนทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมนั้น ควรใหทุกคนที่เปนคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา 2562 นั้นไดแสดงความคิดเห็นและไดนําเสนอแนวคิดของตนที่จะทําโครงการ ซึ่งบางคนก็อยากจะ
สรางสรรคโครงการที่มีแนวคิดไวในใจแลววาอยากจะทํากิจกรรมอะไร ไมอยากใหเปนการกําหนดแผนฯ โดย
สวนกลาง คือ กองกิจการนักศึกษาฝายเดียวที่คิดโครงการขึ้นมา
นายเดชา บุงอุทุม ชี้แจงตอที่ประชุมวา จากเอกสารรางแผนที่เปนเอกสารประกอบการประชุมนั้น เปน
เพียงฉบับรางหรือเปนแนวทางในการจัดทําโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมฯ เทานั้น ซึ่งกรรมการทุกคน
สามารถเพิ่มเติมหรือเสนอตัดลดไดตามแตละคนมีแนวคิดในการเสนอชื่อโครงการที่มองเห็นวามีความสําคัญกวามี
ประโยชนกวาหรือเหมาะสมกวาไดเลย เพราะเปนแคฉบับรางแผนฯ
นายยุทธพงษ เขื่อนแกว กรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา อยากใหเพิ่มงบประมาณใหแตละคณะเปนคณะ
ละ 100,000 บาท แลว ให มีกิจกรรมยอยโครงการละ 3 – 4 กิจ กรรมเพื่อทํากิจ กรรมให สอดคลองตั วชี้ วั ด
ความสําเร็จของโครงการและแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ผูช วยศาสตราจารย คมสั นทิ์ ขจรปญ ญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา เนื่องจากชว งนี้เปน ชว งที่
ดําเนินการปรับแผนกลางปงบประมาณ ซึ่งงบประมาณนั้นเราไดรับการจัดสรรมาแลวตั้งแตตนปงบประมาณ คือ
ตั้งแตชวงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผานมา ไมใชการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. จึงไมสามารุเพิ่มงบประมาณได
ที่เราทําไดก็คือแคนํางบประมาณที่เหลือจายจากโครงการตางๆ ที่ผานมาและงบประมาณจากโครงการที่เราจะไม
ดําเนินการในปงบประมาณ 2562 นี้มารวมกันแลว มาจัดสรรใหกับ โครงการตางๆ ซึ่งก็จะเพิ่มเติมใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของโครงการที่มีความจําเปนและเพิ่มไดไมมาก
นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทําแผนฯ กลาววา เนื่องจากชื่อ
โครงการบางโครงการมีชื่อที่ลักษณะคลายๆ กัน โดยเฉพาะโครงการที่อยูในสวนของคณะตางๆ รับผิดชอบ จึง
อยากใหเพิ่มชื่อคณะตอทายเขาไปในชื่อโครงการเพื่อจะไดมีความชัดเจนและเขาใจงาย เชน โครงการอนุรักษสืบ
สานศิลปวัฒนธรรม ก็ไมรูวาเปนโครงการของคณะอะไร ถามีชื่อคณะตอทายอยางโครงการศิลปวัฒนธรรมคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ก็จะทําใหเขาใจงายขึ้นและรูวาคณะอะไรรับผิดชอบโครงการอะไร
นางสาวกชพรรณ วงศเจริญ กรรมการ กลาววา โครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ นั้นปที่ผานมาในกิจกรรมดําเนินงานของโครงการไดเชิญนักเรียนจากโรงเรียน
ใกลเคียงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมาเขารวมกิจกรรมเรียนรูการหลอเทียนพรรษาดวยและงบประมาณก็จะดําเนินการ
ในสวนของกิจกรรมการหลอเทียนซึ่งอาจจะไมเพียงพอที่จะนําไปจัดทําขบวนแห
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาววา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเรามีสอง
พื้นที่หลักและการดําเนินงานโครงการตางที่เปนงานสวนรวมก็ตองทําคูขนานกัน เชน โครงการแหเทียนพรรษา จึง
ขอเปนแนวปฏิบัติดังนี้ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พื้นที่นามน นั้นขอใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ
เปนแกนหลักในการดําเนินการ คือจัดกิจกรรมโครงการหลอเทียนและถวายเทียนวันเขาพรรษา หรือทําการหลอ
เทียนพรรษาเสร็จเรียบรอยในกิจกรรมแลวก็ใหทุกคณะในฝงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พื้นที่นามน นํานักศึกษา
ชั้นปที่ 1 รวมกันไปถวายเทียนพรรษาที่วัดใดวัดหนึ่งใกลมหาวิทยาลัยไดเลย และโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทงก็ใหคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา เปนแกนนําหลักจัดขบวนและนํานักศึกษาและบุคลากรเขา
รว มกิ จกรรมงานลอยกระทงกั บเทศบาลสงเปลือยได เลย สวนพื้น ที่ในเมืองก็ใหงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สวนกลางรวมกับทั้ง 3 คณะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พื้นที่ในเมือง รวมกันกับชุมชนดงปอ ชุมชนหัวเรือจัดขบวน
แหกระทงยักษ พรอมขบวนนาฏศิลปและดนตรีพื้นเมือง รวมกิจกรรมประกวดขบวนแหกระทง ณ สวนสาธารณะ
กุดน้ํากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึ่งทํากันมาตามรูปแบบนี้ทุกป
นายปญญา เถาวชาลี กรรมการ กลาววา ถาใหแตละคณะรับผิดชอบในการดําเนินการโครงการที่ทํา
ผลงานเพื่อตอบตัวชี้วัดในสวนที่จะทําใหไดตัวชี้วัดคือไดรับรางวัลจากการประกวดระดับจังหวัดขึ้นไป นั้นก็ควรให

แตละคณะไดดําเนินการแยกกันตามแตละคณะมีความถนัดศาสตรดานอะไรที่มันมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวของ
หรือสรางสรรคงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูชว ยศาสตราจารยคมสั นทิ์ ขจรป ญญาไพศาล รองอธิการบดี กลาวว า ก็เนื่องจากเรามีงบประมาณ
จํานวนนอยไมสามารถจัดสรรใหแตละคณะไดถึงคณะละ 100,000 บาท จึงจัดใหคณะละ 55,000 บาท และ
จัดทําเปนโครงการใหทุกคณะมีสวนรวมในการประกวดไดอยาง เชน โครงการสงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญา
ทองถิ่ น ทางวั ฒ นธรรมจั งหวั ดกาฬสิ น ธุ ที่ เ ราจัดมานั้น ก็เพื่ออยากใหนักศึกษาแตล ะคณะไดมีสว นรว มในการ
ประกวดเพื่อไดรับรางวัลและเปนหลักฐานตอบโจทยตัวชี้วัดได
มติที่ประชุม เห็นชอบรางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 และใหนําเสนอรางแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 ตอสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุเพื่อพิจารณาในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ในวันศุกรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นี้
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
นายเดชา บุงอุทุม
ผูชวยศาสตราจารยคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล

ผูบันทึกรายงาน
ผูรับรองรายงานการประชุมการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2562
วันศุกรที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ หองประชุมยุทธศาสตร ชั้น ๒ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พื้นที่นามน)
อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ
………………………………………
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 แจงสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผน
กลาง
ปงบประมาณ) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
1.2 รางคําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ป
การศึกษา
2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาจัดทํารางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปการศึกษา 2561
4.2 พิจารณาจัดทํารางแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา
2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1……………………………………………………………………………………………………
5.2……………………………………………………………………………………………………

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 1

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 2

เอกสารประกอบแนบทาย หมายเลข 3

รางแบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2561

คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

แบบสรุปผลการประเมินความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเปนไทย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุโดยคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2561
ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอื่นๆ โดยมีกองกิจการนักศึกษา
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดกําหนด
ทั้งนี้ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน สํานักงานอธิการบดี แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอื่น
คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็น
แผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา
2. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 2 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
3. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 3 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการที่ 4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
วัตถุประสงคของแผน
๑. เพื่อมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานหรือการปฏิบัติราชการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
๒. เพื่อกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
๓. เพื่อปลูกฝงใหบุคลากรและนักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
เปาหมาย/ตัวชี้วัด
2) ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5)
1.1) ระดับ ๑ มีการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางนอยปละ ๒
ครั้ง
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปการศึกษาถัดไป
3) รอยละของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดําเนินการตามแผนครบถวน (เปาหมาย รอยละ ๘๐)
4) รอยละของกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพร (เปาหมาย รอยละ ๘๐)
การประเมินผล
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป
การศึกษา 2561 ดังนี้
(1) ประเมินผลจากจํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ
และจัดสงงานพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายที่กําหนดไวของโครงการ
ทั้งหมด ไมต่ํากวารอยละ 80

(2) ประเมินผลจากจํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานโครงการตอ
มหาวิทยาลัย ไมต่ํากวารอยละ 80
(3) ประเมินผลจากการรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดประชุมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการหลัง
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค

2. เพื่อมีระบบและ

กลไกในการบริหาร
จัดการงานหรือการ
ปฏิบัติราชการ ดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

2. รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ครบถวน
3.รอยละของกิจกรรม
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับ
การเผยแพร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1) ระดับความสําเร็จของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (เปาหมาย ระดับ 5)
1.1) ระดับ ๑ มีการจัดทําแผนทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.2) ระดับ ๒ มีการดําเนินงานตามแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3) ระดับ ๓ มีการกํากับติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
1.4) ระดับ ๔ มีการประเมินผลการดําเนิน
งานตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.5) ระดับ ๕ มีการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในป
การศึกษาถัดไป

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่จัดทํารายงานสรุปผล
โครงการและจัดสงงานพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
จํานวนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการที่รายงานตอมหาวิทยาลัยและไดรับ
การเผยแพร

เปาหมาย

ผล

บรรลุ

ระดับ 5

การดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จของแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยสามารถดําเนินการ
ไดครบถวนตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนอยู
ที่ระดับ 5



กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ดําเนินการตามแผน
ครบถวนรอยละ 100



รอยละ 80

รอยละ 80

100



ไมบรรลุ

