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(พ.ศ. 2561 - 2565)

ิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด ้านทํานุบํารุงศล

แผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

------------------------เพื่อให การบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร เปน ไปตามวิสัย ทัศนและยุทธศาสตรการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระยะ 12 ป (พ.ศ. 2560 - 2571) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมวาระพิเศษ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงอนุมัติแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยใหใช
แผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 2561 - 2562 ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวงปบัญชี พ.ศ. 2561
แล ะ พ .ศ. 2562 แ ล ะให ป รั บ ป รุ ง แผ น ป ฏิ บั ติ การ พ .ศ. 2563 - 2565 ให เห ม าะส ม เพื่ อ เส น อ ส ภ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความเห็นชอบตอไป ทั้งนี้ ใหการใชแผนปฏิบั ติการ และการปรับปรุงแผนปฏิบั ติการ
ดังกลาว สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งมุงเนน ให คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตกระแส
การแขงขันที่เปนเสรีและเปนพลวัตในโลก โดยใหการศึกษาเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ดวยเทคโนโลยี นวัต กรรมและความคิดสรางสรรค ใหส ามารถกาวขามกั บดักความยากจน จาก
ประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลวตอไป
วิสัยทัศน (vision) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน สูสากล เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission) :
1. สรางคนที่มีปญญา รูเหตุรูผล อยูในคุณธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
2. สะสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย ตลอดจนสรางผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแขงขันได
3. รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม
4. สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และดํารงอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
5. บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ
คานิยมหลัก (Core Value) : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
เอกลักษณ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ
อัตลักษณ (Identity) :
สํานึกดี (Integrity) มุงมั่น (Determination) สรางสรรค (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางสรรคศาสตรแหงแผนดิน เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศทางวิชาการในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตรที่ 4 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดําเนินงานตามภารกิจ
จุดเนนยุทธศาสตรดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : รวมกันสรางจิตสํานึกความเปนไทย สืบสาน
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู การจัดการองคความรู เขากับศาสตรดานอื่นๆ ทั้งดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมในทุกมิติ
 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (เฉพาะตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร
รอยละของผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนไดจริง

คาเปาหมาย ปบัญชี พ.ศ.
ขอมูลพื้นฐาน
ปบัญชี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 2565
-

รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
50
51
52
53
54

เปาหมาย
ป 2562
กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรกั ษและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาให
มั่นคง และยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและนิสิตมีสวน รอยละของโครงการที่มีผูเขารวมเปนไปตาม
รอยละ 75
รวมในการอนุรักษ เห็นคุณคาและทํานุ เกณฑเปาหมายที่กําหนด
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาให รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายสามารถ
มั่นคง และยั่งยืน
สรางจิตสํานึกใหแกผูเขารวม ในดานการอนุรักษ
รอยละ 75
การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ไทย
กลยุทธที่ 2 สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย
เปาประสงคที่ 2.1 สงเสริมการจัดการ
จํานวนโครงการที่มีการจัดการเรียนรู การวิจัย
เรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ
หรือการบริการวิชาการ เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ 50 โครงการ
เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาไทย
เปาประสงคที่ 2.2 สงเสริมนวัตกรรมเพื่อ
จํานวนโครงการที่สงเสริมนวัตกรรมเพื่อการทํานุ
4 โครงการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ภูมิปญญาไทย
เปาประสงค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

แผนงาน โครงการ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2562
แผนงานดานทํานุ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ

ผูรับผิดชอบโครงการ

กลยุทธที่ 1 สรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรกั ษและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาใหมั่นคง
และยั่งยืน
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในการอนุรักษ เห็นคุณคาและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาใหมั่นคง และยั่งยืน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
1 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สวนกลาง (กองกลาง)
2 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ในรั้วนนทรี
สวนกลาง (กองกลาง)
3 โครงการเสริมสรางเอกลักษณคณะเกษตรและทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม
คณะเกษตร
3.1 เกษตรนิยมไทยงามมารยาทการไหว
3.2 เกษตรอนุรักษภูมิปญญาไทย "บานฉันก็มี"
3.3 เกษตรสืบสานศาสตรศิลป
4 โครงการชวนนองปลูกขาว
คณะเกษตร
5 โครงการรณรงคสงเสริมสวมใสผาไทย
คณะบริหารธุรกิจ
6 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท
คณะบริหารธุรกิจ
- ตลาดโบราณไทย - เทศกาลอาหาร - นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9
7 โครงการทํานุศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรูการทําขนมไทย
คณะเศรษฐศาสตร
8 โครงการไหวครูคณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
9 โครงการมอบลูกเปนศิษย มอบชีวิตเปนครู
คณะศึกษาศาสตร
10 โครงการไหวครูชางสถาปตย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
11 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมทําบุญอาคารถวายภัตตาหารแด คณะสิ่งแวดลอม
พระสงฆและมุทิตาจิตตอคณาจารยภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
12 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกร
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
ชุมชน และสังคม
กําแพงแสน
- พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
ประจําป 2562
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต สํานักสงเสริมฯ
13 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาการบัญชีบริหาร
คณะวิทยาการจัดการ
14 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ

15

16
17
18
19
20
21
22
23

โครงการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการครัวเศรษฐศาสตรพอเพียง
เจริญสติเพื่อการเรียนรูอยางมีความสุข ปที่ 3
โครงการวันคลายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ครบรอบปที่
40
โครงการจัดงาน ขอบคุณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
โครงการจัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานตสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําเดือนเฉลิมพระเกียติประจําป 2562
นโยบายผูบริหาร เชิญชวนใหบุคลากรใสชุดผาไทย ผาทองถิ่นทุกวันศุกร
โครงการทําบุญบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้าํ ดําหัววันสงกรานต

คณะเศรษฐศาสตร ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศรีราชา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
ศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ
24 โครงการสรางวัฒนธรรมและคานิยมบุคลากรเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
ประจําป 2562
25 โครงการไหวพระเวียนเทียนวันมาฆบูชา
กองกิจการนิสิต
26 โครงการวันแหงการสัมมาทิฐิกองกิจการนิสิต 2562 (รดน้ําดําหัวผูอาวุโส) กองกิจการนิสิต
27 โครงการลูกนนทรี สืบสานประเพณีสงกรานต
กองกิจการนิสิต
28 โครงการไหวพระเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
กองกิจการนิสิต
29 โครงการอุปสมบทหมูภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
กองกิจการนิสิต
30 โครงการแหเทียนพรรษา ประจําป 2562
กองกิจการนิสิต
กลยุทธที่ 2 สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริม ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย
เปาประสงคที่ 2.1 สงเสริมการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
1 ประกวดแผนธุรกิจ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มจากผลิตภัณฑชุมชนในเขตกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ
และปริมณฑล
2 โครงการเกษตรแฟร
คณะประมง
- ประกวดปลากัดไทย - แตงกลอนดานการประมง
- การจัดตูปลา - การวาดภาพทางดานการ
3 นิทรรศการเครื่องมือประมงของไทย
คณะประมง
4 โครงการเผยแพรองคความรูดานวนศาสตร
คณะวนศาสตร
5 โครงการวนศาสตรบอกเลาพืชปากินได
คณะวนศาสตร

6
7
8
9

โครงการถายทอดองคความรูดานพรรณไมปาใหแกชุมชน
โครงการเครื่องหลังชางสําหรับการชักลากไม
โครงการเตรียมสถานที่ พระราชทานเพลิงศพ หลวงพอคูณ (ปริสุทโธ)
โครงการประกวดความเปนเลิศในการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษา ชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ภายใตหัวขอเรื่อง ขวัญขาว ขวัญแผนดิน

10
11

โครงการคายความรูสหกรณ

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

คณะวนศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร
โครงการพัฒนาแนวทางการสรางความเขมแข็งหรือการรวมกลุมเพื่อพัฒนาความเข็ม คณะเศรษฐศาสตร
แข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชนบางกระเจา
โครงการนํานิสิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สังคมศาสตรรวมเทิดพระเกียรติรวม
เรียนรูต ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: คายตามรอยวัฒนธรรมวิถไี ทย วิถีพอเพียง
การนํานิสติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เกษตรศาสตรรวมเทิดพระเกียรติพอแมของ
แผนดิน
โครงการประกวดสัตวเลี้ยง
- โครงการประกวดสุนัขบางเขน
- โครงการประกวดแมวกําแพงแสน
โครงการวิจัยและบริการเพื่ออนุรกั ษชางไทย
โครงการวิจัยเพื่อรวบรวม Stem Cell สายพันธุไกไทย
โครงการสัตวแพทยอาสาอาเซียน
โครงการบริการดูแลสาธิตและสงเสริมการเลี้ยงมาแหนาคของชุมชนในเขตจังหวัด
ราชบุรี
โครงการบริการรักษาสัตวคลินิกสมุนไพรในสัตวเลี้ยง
โครงการสงเสริมผลิตภัณฑอาหารเอกลักษณชุมชนเชิงพาณิชย ณ บางกระเจา
ประจําป 2561
โครงการการใชสูตรอาหารสมุนไพร (VTF) ผลิตนมอินทรีเพือ่ สรางมูลคาเพิ่มใหกับ
เกษตรเจาของฟารมโคนมขนาดเล็ก
โครงการการเผยแพรความรูเกีย่ วกับสายพันธุสุนัขไทย
โครงการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนผลิตปลาสัม พื้นที่กวานพะเยา
โครงการแกไขปญหาน้าํ เสียของชุมชนบาง กระเจา จ.สมุทรปราการ
โครงการสิ่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ.จันทบุรี
เครื่องอัดกระทงใบตอง

คณะสังคมศาสตร

คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการสัตวแทพย
คณะเทคนิคการสัตวแทพย
คณะสิ่งแวดลอม
คณะสิ่งแวดลอม
คณะสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

โครงการปลูกปารักษโลก

คณะวิทยาการจัดการ

โครงการคายอาสาดงตาล ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศรีราชา

โครงการสืบสานปลูกขาวประเพณีสามัคคีนองพี่นนทรีอิสาน ประจําป 2561

คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ

29
30
31
32
33
34
35
36
37

โครงการประกวดไกพื้นเมือง ครั้งที่ 12

คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ

“โครงการประกวดปลากัดสวยงาม นนทรีอีสานครั้งที่ 4”

คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ

โครงการศึกษาคุณคาดานภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในภาคอีสาน

ศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

โครงการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรและชุมชนดวยบริบท
ของศูนยเรียนรูชุมชน (4 จังหวัด : สิงหบุรี อางทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม)
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาฐานเรียนรูดา นการ
เกษตร : 0.4 กิจกรรมการปลูกผัก การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการจัดการที่
พักโฮมสเตยโดยชุมชน
โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการจัดการฟางขาวในนาเพื่ออนุรักษธาตุ
อาหารในดิน
โครงการสงเสริมการเรีนรูใหแกเกษตรกร ต.ทุงลูกนก อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อ
ผลในการสรางความมั่นคงทางอาชีพและรายได
โครงการพัฒนาฐานการเรียนรูในชุมชน บานทาคอย และสถานศึกษา อ.ศรีประจันต
จ. สุพรรณบุรี
โครงการประวัติศาสตรบอกเลา (ORAL HISTORY) 80 ปโครงการปรับปรุงหอง
นิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล ณ หอประวัติ มก.
โครงการนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที1่ 0

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักสงเสริมและฝกอบรม

สํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักสงเสริมและฝกอบรม
สํานักหอสมุด

สํานักหอสมุด
38
สํานักหอสมุด
39 โครงการ Proud to be KU
กองกิจการนิสิต
40 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
เปาประสงคที่ 2.2 สงเสริมนวัตกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
1 การผสมผสานระหวางเทคโนโลยีหุนยนตเพื่อสรางสรรค ศิลปะและ
คณะวิศวกรรมศาสตร
วัฒนธรรมในประเทศ

 แนวทางการดําเนินงานตามกลยุทธ
กลยุทธที่ 1
เปาประสงคที่ 1
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1
รอยละของโครงการที่มี
ผูเขารวมเปนไปตาม
เกณฑเปาหมายที่
กําหนด
(รอยละ 75)

ตัวชี้วัดที่ 2
รอยละของโครงการ
ที่บรรลุเปาหมาย
สามารถสรางจิตสํานึก
ใหแกผูเขารวม ในดาน
การอนุรักษ การทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
(รอยละ 75)

สรางจิตสํานึกความเปนไทย รวมกันอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาใหมั่นคงและยั่งยืน
บุคลากรและนิสิตมีสวนรวมในการอนุรักษ เห็นคุณคาและทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญาใหมั่นคงและยั่งยืน
คําอธิบาย/แนวทางการดําเนินงาน
ตัวอยางการประเมิน
• หนวยงานกําหนดเปาหมายผูเขารวม แผนงานของมหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการ
โครงการตามความเหมาะสมในแตละ เกี่ยวกับการสรางจิตสํานึก รวมกันอนุรักษ
และทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
โครงการ
ปญญาใหมั่นคง และยั่งยืน กําหนดไวจํานวน
• จํานวนโครงการของหนวยงานระดับ 50 โครงการ และเมื่อหนวยงานรายงานผล
คณะ สํานัก สถาบัน วิทยาเขต และ การดําเนินงานเขามายังสวนกลาง พบวา
สวนกลาง จะนํามากําหนดจัดทําเปน โครงการที่ผานเกณฑมีผูเขารวมเปนไปตาม
เกณฑ จํานวน 40 โครงการ และมีโครงการที่
แผนงานในภาพรวมของ
ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โครงการ คิดเปนรอยละ 80 ของโครงการที่
เปนไปตามเกณฑเปาหมายที่กําหนด
(ผานเกณฑเปาหมายที่กําหนดรอยละ 75)
แนวทางตัวอยางประเด็นคําถามในการ
• หนวยงานสามารถกําหนด
วัตถุประสงค/ตัวชี้วัด/เปาหมายของ ประเมินผลการมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา เชน
การจัดโครงการไดหลายหลายตาม
1.ทานเห็นวาการถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม
ความเหมาะสมในแตละกิจกรรม
และภูมิปญญาไทยเปนหนาที่ของทุกคน
“แตขอใหมีการดําเนินการดานการ
2.ทานเห็นวาศิลปะ วัฒนธรรม และ
สรางจิตสํานึกประกอบอยูดวย”
ภูมิปญญาไทย มีคุณคาตอสังคมไทยเปน
อยางมาก
• การรายงานผลตัวชี้วัด/เปาหมายของ
การจัดโครงการกลับมายังสวนกลาง 3.บุคคลที่ทําการแสดงหรือปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นเปน
ขอใหรายงานขอมูลเฉพาะผลการ
ประเมินที่มีความเกี่ยวของกับดานการ บุคคลที่นาชื่นชม
4.การใหความรูทางดานขนมธรรมเนียม
สรางจิตสํานึกเทานั้น
ประเพณีตาง ๆ ของทองถิ่นแกบุคคลอื่น
เปนเรื่องที่เหมาะสม
5.ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของประเทศ
ไทยแฝงไวดวยความรูและคุณธรรม

ตัวชี้วัด

คําอธิบาย/แนวทางการดําเนินงาน

ตัวอยางการประเมิน
6. ทานรูสึกเห็นดวยทุกครั้งเมื่อมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
7. การมีประเพณีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา
8. ทานมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณีตาง ๆ
ของทองถิ่น
9. ทานตองการที่จะเผยแพรความรูตาง ๆ
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของทองถิ่นใหคนอื่นไดรับรู
10.ทานยินดีเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่
สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
11.ทานคิดวาโครงการ/กิจกรรมชวยสงเสริม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ภูมิปญญาไทย
12.ทานคิดวาโครงการ/กิจกรรมชวยรักษา
อนุรักษการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ดาน........................................... ใหคงอยู
13.การเขารวมโครงการ/กิจกรรมทําใหทานรู
วิธีการรักษาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปญญาไทย

สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริม ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
สงเสริมการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
เปาประสงคที่ 2.1
และวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย

กลยุทธที่ 2

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1
จํานวนโครงการที่มีการ
จัดการเรียนรู การวิจัย
หรือการบริการวิชาการ
เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย
(50 โครงการ)

คําอธิบาย/แนวทางการดําเนินงาน

ตัวอยางโครงการ

 โครงการของหนวยงานซึ่งดําเนินการ เชน โครงการหมี่กลวยทํามือ...หมี่กลวยสีสุก

ในดานการเรียนรู การวิจัย หรือบริการ
วิชาการ ที่มีการสอดแทรกการบูรณาการ
อยูดวย หรือการนําไปใชประโยชนที่มี
ความเกี่ยวของกับดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยจําแนกประเภทตาม
องคความรู จํานวน 15 ประเภท ไดแก

โครงการตอยอดผลการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตกลวยน้ําวาสูชุมชนเพื่อการพัฒนา
แปงกลวยใหอยูในรูปแบบที่เหมาะกับชุมชน
ดวยภูมิปญญาชาวบาน เปนตน

1. ดานภูมิปญญาและวัฒนธรรมการเกษตรไทย
2. ดานสิ่งทอภูมิปญญาไทย
3. ดานสุขภาพ สมุนไพร และ
แพทยแผนไทย
4. ดานพืชและสัตวสายพันธุไ ทย
5. ดานปญญาทองถิ่นไทย
6. ดานสถาปตยกรรมไทย
7. ดานปรัชญา ศาสนา ภาษาวรรณกรรม
8. ดานกีฬาและการละเลนภูมิปญ
 ญาไทย
9. ดานดนตรีไทย
10. ดานขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
11. ดานอาหารและขนมไทย
12. ดานสุนทรียภาพ
13. โบราณวัตถุ
14. ศิลปหัตถกรรม
15. อื่นๆ ระบุ......................................

เปาประสงคที่ 2.2 สงเสริมนวัตกรรมเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2
จํานวนโครงการที่
สงเสริมนวัตกรรมเพื่อ
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย (4 โครงการ)

คําอธิบาย/แนวทางการดําเนินงาน

ตัวอยางโครงการ

โครงการ/ผลงานที่สงเสริมนวัตกรรม
เชน การพัฒนาผลงานดานวิศวกรรมแกะสลัก
หมายถึง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ภาพพิมพพุทธศิลป
ดําเนินงานของโครงการ/ผลงานการ
ประดิษฐ หรือวิธีการสราง กลไกล ระบบ
ตาง ๆ ที่คิดคนขึ้นมาใหม

o

การนําเสนอแผนงานและการกํากับติดตามโครงการตามแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะดําเนินการขอความอนุเคราะหขอมูลโครงการ/กิจกรรม จากหนวยงาน
เพื่อนํามาจัดทําแผนงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยใชแบบฟอรมนําเสนอแผนงาน/การรายงานผลการ
ดําเนินงานดังเอกสารแบบฟอรมรายงานดังแนบ
สามารถดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมไดที่ : http://gad.ku.ac.th/File/Download/Report_Form.xlsx

การของบประมาณสนับสนุนดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
หน ว ยงานระดั บ คณะ สํ านั ก สถาบั น และวิ ท ยาเขต สามารถขออนุ มั ติ งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ
ดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ประจําปบัญชี พ.ศ. 2563 โดยสงแบบฟอรม
นําเสนอขอมูลไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งโครงการที่นําเสนอจะตองเปนไปตามเกณฑที่
กําหนดโดยคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะเปนผูคัดเลือกโครงการและอนุมัติงบประมาณ
(แบบฟอรมการนําเสนอขอมูลโครงการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย ประจําปบัญชี พ.ศ. 2563
ดังแนบ)
สามารถดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมไดที่ : http://gad.ku.ac.th/File/Download/form_2563.doc

