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ตวับ่งช้ีท่ี 4.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  
(ตวับ่งชี้ใหม่) 

ชนิดตวับ่งช้ี    กระบวนการ 

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
 มหาวทิยาลยัตอ้งมนีโยบายแผนงาน โครงการ/กจิกรรม เพือ่การบรหิารจดัการงานท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ตามจุดเน้นของมหาวทิยาลยัอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 - 3 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย 
มหาวทิยาลยัมรีะบบและกลไกการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมให้เป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ โดยก าหนดใหก้องกจิการนักศกึษา ส านักงานอธกิารบด ีเป็น
ผู้ประสานงานหลกั ในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ซึ่งเป็นพนัธกิจหนึ่งของ
มหาวทิยาลยัที่ต้องด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัตัง้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พ.ศ.2558 
การด าเนินงานเริ่มจากการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 (มกส. 4.1-1-1) ท าหน้าที ่ 
          (1) ในการก าหนดนโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน แผนงาน หรอืแนวปฏิบตัิ 
และการบรหิารจดัการงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ทัง้การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู สบืสาน เผยแพร่
วฒันธรรมไทยภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมไทย จดัท าแผนปฏบิตัริาชการ ดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 และจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน  
          (2) ก าหนดตวับ่งชี้วดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผน และก าหนดแบบ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบั และติดตามเพื่อให้การด าเนินงานตามแผนดงักล่าว
ด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582334_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
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        จากนัน้ได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (มกส 4.1-1-2) ท าหน้าที ่ 

(1) ด าเนินงานให้ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(2) ก ากบัตดิตามงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ให้บรรลุตามเกณฑ์ของ
ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั มาตรฐานที ่4 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม  

(3) ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วดัความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
แผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(4) น าผลการประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชี้ทีว่ดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของแผนปฏิบตัิการ ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
ปรบัปรุงแผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(5) เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชน 

โดยมหาวทิยาลยัไดจ้ดัสรรงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อใชใ้นการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมฯ ให้คณะกรรมการด าเนินงาน
ศิลปะและวฒันธรรมฯ ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ให้มี
ลกัษณะเป็นการบูรณาการเขา้กบัพนัธกจิดา้นการผลติบณัฑติ โดยใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมใน
กจิกรรม เพือ่การศกึษา เรยีนรู ้ซมึซบักบัการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสาน และเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไป และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในการด ารงชวีติและการศกึษาเล่าเรยีนได้ 

2. มีแผนงานด้านการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการจดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม โดยการแต่งตัง้
คณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562  
(มกส. 4.1-2-1) และจดัประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาด าเนินการจดัท าแผนฯ ขึน้ในคราว
ประชุมในวันศุกร์ที่  15 มีนาคม 2562 ณ ห้องยุทธศาสตร์ ชัน้ 2 อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พืน้ทีน่ามน เวลา 10.00 - 12.00 น. (มกส. 4.1-2-2) โดย
การข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (มกส. 4.1-2-3) มาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 (มกส. 4.1-2-4) โดยมสีาระส าคญัของแผนฯ คอื มกีารก าหนด
วตัถุประสงค ์ผลลพัธ ์ค่าเป้าหมาย และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแผนฯ ดงันี้ 
 วตัถปุระสงคข์องแผนฯ ไดแ้ก่  
 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการให้บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไปมสีว่นร่วมในกจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582353_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a162.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580806_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a861.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580077_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598579999_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599020929_ksu4.1-2-2(1).pdf
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 2) เพือ่สรา้งสรรคผ์ลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบั
จงัหวดั/ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 3) จ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาผ่านเกณฑ์ของ
ประกาศมหาวทิยาลยั กาฬสนิธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 
2562 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 
ตวัช้ีวดัควำมส ำเรจ็ของแผน 

1) จ านวนนกัศกึษาหรอืบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 80 

2) จ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลัในระดบัจงัหวดั/
ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิไม่ต ่ากว่า 7 ผลงาน 

3) จ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษาผ่านเกณฑข์อง
ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสินธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิีการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 
2560 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
 
กำรประเมินผล  

1) ประเมินผลจากจ านวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนทัว่ไป ที่เข้าร่วมโครงการ/
กจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม จากค่าเป้าหมายของกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดไวข้องโครงการ
ทัง้หมด ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80  

2) ประเมนิผลจากจ านวนผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บัรางวลั
ในระดบัจงัหวดั/ ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ินานาชาต ิไม่ต ่ากว่า 7 ผลงาน 

3) ประเมนิผลจากจ านวนของนักศกึษาทีย่นืยนัตวัตนในการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศกึษา
ผ่านเกณฑ์ของประกาศมหาวทิยาลยั กาฬสนิธุ์ เรื่อง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเข้าร่วมกิจกรรม
นกัศกึษา พ.ศ. 2560 จากจ านวนนกัศกึษาทัง้หมดทีม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมกจิกรรม ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
       โดยไดเ้สนอแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 เขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ในคราวประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้
ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุม ออรค์ดิ 1 ชัน้ 1 โรงแรม
รามาการเ์ดน้ส ์ ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขตหลกัสี ่ กรุงเทพมหานคร มตทิีป่ระชุมเหน็ชอบแผนท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 ดงัเอกสารสรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภา
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.4.1-2-5) 
 
 
 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599021661_ksu4.1-2-5.pdf
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3. มีการบูรณาการศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย กบัการเรียนการสอน หรือการวิจยั 
หรือการบริการวิชาการ 

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มกีารด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ให้มคีวามสอดคล้องหรอืบูรณาการกบัการเรียนการสอน หรอืการวจิยั หรอืการบริการ
วชิาการ เพื่อใหน้ักศกึษามกีจิกรรมที่หลากหลายในการเรยีนรู้และซึมซบักบัการอนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู 
สบืสานศลิปวฒันธรรมทีม่คีวามส าคญักบัการด ารงชวีติของมนุษย์ โดยในระดบัมหาวทิยาลยัได้
มโีครงการบูรณาการศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทยกบัการเรยีนการสอนจ านวน 2 โครงการ 
ดงันี้ 
 1) โครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมการลงแขกด านา สอดคล้องและบูรณาการกบัรายวชิา 
AG–012-101 ฝึกงานพชืศาสตร ์1 กลุ่ม PS 141 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร (มกส 4.1-3-1) 
 2) โครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการลงแขกเกี่ยวขา้วและท าขวญัขา้วสอดคลอ้งและ
บูรณาการกับรายวิชา 03-022-309 เทคโนโลยกีารผลิตข้าว กลุ่ม PS 241 คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร (มกส 4.1-3-2) 
 ในการนี้ทุกหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัก็ได้จดัให้มกีารบูรณาการศลิปวฒันธรรมและ
ความเป็นไทยกับการเรียนการสอนในกระบวนการจดัการเรียนการสอนปีการศึกษา  2562 
เพือ่ใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์จรงิในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 นอกจากนัน้มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ยงัมกีารจดัตัง้ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้เมอืง
แพรวากาฬสนิธุ ์ (https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนยค์วามเป็นเลศิ-
ดา้นสิง่ทอพืน้เมอืงแพรวากาฬสนิธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr) ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กดิ
มาจากนโยบายของรฐับาลทีต่้องการแก้ไขปัญหาความยากจนในจงัหวดักาฬสนิธุ์  โดยต้องการ
น าเอาต้นทุนและจุดเด่นของจงัหวดัมาสรา้งมูลค่าเพิม่และยกระดบัรายไดใ้หก้บัประชาชน ซึ่งใน
จงัหวดักาฬสนิธุ์มคีวามโดดเด่นเรื่องของผา้ทอพืน้เมอืงทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะผา้ไหมแพรวา
กาฬสนิธุซ์ึง่ถูกเรยีกว่า “ราชนิีแห่งไหมไทย” เป็นผา้ทีม่ชีื่อเสยีงและมปีระวตัเิกีย่วเนื่องแต่สมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ  ในรชักาลที่ 9 เสดจ็ฯเยี่ยมประชาชนในอ าเภอค าม่วง 
จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งปัจจุบนัมกีารทอกนัอย่างแพร่หลายในพื้นที่ ซึ่งศูนยด์งักล่าวเป็นแหล่งวจิยั
ส าหรบัการพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนของคนจงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งเป็นศูนยส์ าหรบัการ
สนับสนุนงานวจิยัการบรกิารวชิาการและการเรยีนการสอนทีเ่ชื่อมโยงกบัศลิปวฒันธรรมรวมถงึ
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของคนกาฬสนิธุ์ 
 
4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมตัวช้ีวัดในแผนงำนและโครงกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทย อย่ำงน้อยร้อยละ 80 

มกีารด าเนินการประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม
และความเป็นไทย ปีการศกึษา 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ร่วมพจิารณาในคราวประชุมในวนัศุกรท์ี่ 3 เมษายน  

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580128_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a72563.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580101_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2-2562.pdf
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2563 ณ หอ้งส านกังานกองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง มมีตเิหน็ชอบ
ในรายงานประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ปีการศกึษา 2562 โดยก าหนดตวับ่งชีข้องแผนฯ ไว ้จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ดงันี้(มกส. 4.1-4-1)   

วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผล การบรรลุ
ผล 

1. เพือ่สง่เสรมิ
และ สนบัสนุน
การจดักจิกรรม/
โครงการให้
บุคลากร 
นกัศกึษา และ
ประชาชนทัว่ไปมี
สว่นร่วมใน
กจิกรรมการท านุ
บ ารุง
ศลิปวฒันธรรม
และภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

1.1 จ านวนนกัศกึษา หรอื
บุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
การด าเนินงานบรรลุ
ความส าเรจ็ของแผนท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรม จาก
โครงการทัง้สิน้ 12 โครงการ 
ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 80 

ไม่ต ่ากว่า 
รอ้ยละ 80 

การด าเนินงานบรรลุ
ความส าเรจ็ของแผน
ท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม จาก
โครงการทัง้สิน้ 12 
โครงการ ไม่ต ่ากว่า
รอ้ยละ 

บรรลุ 

1.2. จ านวนโครงการ/
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมในการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมภูม ิปัญญา 
ประเพณีทอ้งถิน่ 

12 ด าเนินการได้
ทัง้สิน้ 11 
โครงการ 

ไม่บรรลุ 

1.3 ระดบัความพงึพอใจ ใน
การมสีว่นร่วมในการ
พฒันาการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญา
และประเพณีทอ้งถิน่ 
ประเมนิผลจากจ านวน
ผลงานดา้นศลิปวฒันธรรม/
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีไ่ดร้บั
รางวลัในระดบัจงัหวดั /
ระดบัภูมภิาค/ระดบัชาต/ิ
นานาชาต ิ

75 88.2 บรรลุ 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024026_ksu4.1-5-2.pdf
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วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผล การบรรลุ
ผล 

2. เพือ่สรา้งสรรค์
ผลงานดา้น
ศลิปวฒันธรรม/
อนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มที่
ไดร้บัรางวลัใน
ระดบัจงัหวดั/
ระดบัภูมภิาค/
ระดบัชาต/ิ
นานาชาต ิ

 ไม่ต ่ากว่า 
7 ผลงาน 

7 ผลงาน บรรลุ 

 
5. มีกำรน ำผลประเมินในข้อ 4 มำปรบัปรงุแผนงำนด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและ
ควำมเป็นไทย 
  คณะกรรมการพฒันานักศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปีการศกึษา 2563 ได้จดั
ประชุมเพื่อพจิารณาผลการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทย ปีการศกึษา 2563 ในคราวประชุมครัง้ที่ 1/2563 วนัศุกรท์ี่ 3 เมษายน  2563 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องส านักงานกองกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พื้นที่ในเมอืง (มกส 4.1-5-1) 
เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยน าขอ้มูลจากแบบรายงานการประเมนิความส าเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 
(มกส 4.1-5-2) และข้อเสนอแนะในภาพรวมของคณะกรรมการประเมินฯ จากผลประเมิน
คุณภาพการศกึษาภายในวงรอบปีการศกึษา 2561 (มกส 4.1-5-3) มาประกอบเพือ่พจิารณาการ
จดัท าร่างแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย ปีการศกึษา 2563 (มกส 4.1-5-
4) ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 ได้ให้
ขอ้เสนอแนะในตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
(ตวับ่งชี้ใหม่) ไวจ้ านวน 2 ขอ้ คอื (1) การจดัท าแผนควรมกีารวางกรอบแนวคดิใหเ้ชื่อมโยงกบั
นโยบายมหาวทิยาลยัและแบ่งบทบาทความรบัผดิชอบให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของแผน
และบรรลุถงึผลลพัธ์ความส าเรจ็ของแผนหากเป็นแผนระยะยาวควรแบ่งผลลพัธค์วามส าเรจ็ของ
แผนเป็นช่วงระยะเวลาที่ชดัเจน และกจิกรรมที่จะด าเนินการเพื่อใหต้อบขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ (2) การก าหนดชุมชนเป้าหมายอาจมมีากกว่า 1 ชุมชนไดแ้ต่ต้องมคีวามชดัเจนใน
แต่ละพืน้ที ่

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024006_ksu4.1-5-2.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039616_ksu1.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582408_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
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        และตวับ่งชี้ที่ 4.2 ผลงานด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยที่ได้รบัรางวลัในระดบั
จงัหวดัหรอืระดบัภูมภิาคหรอืระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ(ตวับ่งชีใ้หม่) มจี านวน 1 ขอ้แนะน า 
คอื มหาวทิยาลยัควรมกีารตัง้เป้าหมายผลลพัธข์องผลงานในการท าโครงการในแต่ละปี    
        คณะกรรมการฯ พจิารณาว่า การจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็น
ไทยฯ โดยวางกรอบแนวคดิที่มคีวามเชื่อมโยงกบันโยบายมหาวทิยาลยัและแบ่งบทบาทความ
รบัผดิชอบใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแผนและบรรลุถงึผลลพัธ์ความส าเรจ็ของแผนฯ ดงั
เอกสารหลกัฐานอา้งองิที่ มกส 4.1-5-4 ร่างแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม และความเป็น
ไทย ประจ าปีการศึกษา 2563 และจากสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า2019 
กระจายไปทัว่โลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนัน้ด้วย งบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมจะถูกปรบัลดลง กจิกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมต่างๆ รฐับาลสัง่งดหยุด
จดักจิกรรมทุกรูปแบบ อกีทัง้จ านวนนักศกึษาของมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ อยู่ในสถานการณ์ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึง่ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรบัการประเมนิฯ นัน้ กม็เีป้าหมายที่
ใหม้หาวทิยาลยัมกีารจดัท าแผนที่มคีวามชดัเจนเกี่ยวการระบุหรอืก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลดา้นศลิปวฒันธรรมเท่านัน้ แต่เนื่องจากการก าหนดชุมชน
เป้าหมายทีช่ดัเจนนัน้กไ็ม่มผีลต่อการตอบตวับ่งชี้ของเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาฯ แต่
อย่างใด จงึปรบัเปลี่ยนการด าเนินงานต่างๆ ให้การด าเนินงานด้านศลิปวฒันธรรมที่สามารถ
ช่วยส่งเสรมิการเพิม่จ านวนนักศกึษาให้มจี านวนนักศกึษาเพิม่มากขึน้ บางกจิกรรมโครงการที่
ไม่มคีวามจ าเป็นและไม่สอดรบักบัการตอบตวับ่งชี้ของเกณฑก์ารประกนัคุณภาพฯ และตวัชี้วดั
ของแผนปฏิบตัิราชการฯ ก็ควรที่จะยกเลิกการด าเนินการหรอืเลื่อนก าหนดการจดักิจกรรม
ออกไปก่อน             
  โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย  ปี
การศกึษา 2563 (มกส 4.1-5-4) และเสนอแผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ประจ าปีการศกึษา 2563 เขา้ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์
เสนอเพื่อพจิารณาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
กาฬสนิธุ์ ครัง้ที่ 4/2563 (มกส 4.1-5-5) วนัศุกร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง
ประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.2 ชัน้ 3 สานักงานวิจยัแห่งชาติ (วช.) ถนน
พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์  
มตทิีป่ระชุมเหน็ชอบแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2563 
ดงัเอกสารสรุปมตยิ่อทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนท ำนุบ ำรงุศิลปวฒันธรรมและควำมเป็นไทยต่อ
สำธำรณชนในระดบัชำติหรือนำนำชำติ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์เป็นสถาบนัอุดมศกึษามพีนัธะกิจที่ส าคญัอกีอย่างหนึ่งคอื การ
ท านุบ ารุงศาสนาศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ทัง้นี้เพื่อเป็นการสบืสานอนุรกัษ์ เผยแพร่
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ผลงานศลิปวฒันธรรมใหด้ ารงคงอยู่ตลอดจนความเป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทย  ด้วยเหตุผลที่
ประเทศไทย มคีวามสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิ ทัง้ในด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและวฒันธรรม 
กบัประเทศในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง ไดแ้ก่ จนีตอนใต ้(ยนูาน) ราชอาณาจกัรกมัพูชา สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และสาธารณรฐัแห่งสภาพเมยีน
มาร ์ 
    ดงันัน้ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์จงึจดัท าโครงการแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมอนุภาคลุ่มน ้าโขง 
ขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อการแลกเปลี่ยน
ศิลปวฒันธรรม เผยแพร่ชื่อเสยีง ตลอดจนการเผยแพร่วฒันธรรมไทยให้เป็นที่รู้จกั  และเพิม่
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างประเทศ และเกดิความเขา้ใจอนัดขีองภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง รวมถงึการ
สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืด้านศลิปวฒันธรรมกบัมหาวทิยาลยัจากประเทศภูมภิาคลุ่มแม่น ้า
โขงใหก้่อเกดิความสมัพนัธอ์นัดงีามต่อกนั (มกส 4.1-6-1) นอกจากนัน้ศูนยค์วามเป็นเลศิด้านสิง่
ทอพื้นเมอืงแพรวากาฬสนิธุ์  ยงัได้มกีารเผยเเพร่งานวจิยังานบรกิารวชิาการด้านผ้าแพรวา
กาฬสนิธุ์ผ่านเฟสบุ๊ค (มกส 4.1-6-2) และจดัท าเป็น Multimedia Books ที่รวบรวมเรื่องราวผ้า
ใหมแพรวา งานวจิยั บรกิารวชิาการต่างๆ ทีเ่ป็น Aplication ชื่อ “เเพรวากาฬสนิธุ์” ทีส่ามารถ
ดาวน์โหลดได้จากAppStore (https://apps.apple.com/th/app/phraewa-kalasin/id1507175823) 
แ ล ะPlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eightytroot.praewa) ที่
สามารถใหข้อ้มูลทีส่ะดวกและง่ายต่อการเขา้ถงึ และไดร้บัรางวลัที่ 1  รางวลัยอดเยีย่ม ดา้นสื่อ
เรยีนรูเ้พือ่สงัคม e-Learning for Social responsibility และมหาวทิยาลยักาฬสนิธุโ์ดยอธกิารบดี
ไดเ้ขา้รบัโล่เชดิชูเกยีรตเิมื่อวนัที่ 18 ส.ค. 2563 ทีง่าน Bangkok International Digital Content 
Festival ณ ลโิดค้อนเน็ค โรงภาพยนตร ์1 
 
รายการหลกัฐาน  https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237& 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 
มกส. 4.1-1-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏบิตักิาร ดา้นท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรมและความเป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562    
มกส 4.1-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
มกส. 4.1-2-1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมและความ

เป็นไทย ประจ าปีการศกึษา 2562 
มกส. 4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม วนัศุกร ์ที ่15 มนีาคม 2562 ณ หอ้งยุทธศาสตร ์ชัน้ 2 อาคาร
ศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์พืน้ทีน่ามน เวลา 
10.00 - 12.00 น. 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582334_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580188_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2563%20(2).pdf
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582353_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a162.pdf
https://apps.apple.com/th/app/phraewa-kalasin/id1507175823
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599020929_ksu4.1-2-2(1).pdf
https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237&
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598579999_%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b-2562.pdf
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eightytroot.praewa
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มกส. 4.1-2-3 แบบรายงานการประเมนิความส าเรจ็ของแผนท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม ประจ าปีการศกึษา 2561 

มกส. 4.1-2-4 แผนท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 
มกส.4.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ในคราว

ประชมุ ครัง้ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้ง
ประชุม ออรค์ดิ 1 ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ส ์ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขต
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

มกส 4.1-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์วฒันธรรมการลงแขกด านา 
มกส 4.1-3-2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมการลงแขก

เกีย่วขา้วและท าขวญัขา้ว  
มกส. 4.1-4-1 แบบรายงานการประเมนิความส าเรจ็ของแผนท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม ปีการศกึษา 2562 
มกส 4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม การศกึษา 2562 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน  2563 
มกส 4.1-5-2 แบบประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรม ปีการศกึษา 2562  
มกส 4.1-5-3 แผนท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศกึษา 2563 
มกส 4.1-6-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมอนุภาคลุ่ม

น ้าโขง 
มกส 4.1-6-2 ศูนยค์วามเป็นเลศิดา้นสิง่ทอพืน้เมอืงแพรวากาฬสนิธุ์   

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

4 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบด ีดา้นกจิการ
นกัศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นายเดชา บุ่งอุทุม 
2. นายวทิธวฒัน์ ฤทธิร์ุ่ง 

 

https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580128_%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a72563.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599021661_ksu4.1-2-5.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580806_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a861.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039616_ksu1.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598582408_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a862.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580188_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-2563%20(2).pdf
https://web.facebook.com/pages/category/Community/ศูนย์ความเป็นเลิศ-ด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรวากาฬสินธุ์-605140936617332/?_rdc=1&_rdr
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580101_%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024026_ksu4.1-5-2.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598580077_%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-2562.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599024006_ksu4.1-5-2.pdf

