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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

****************************** 
 

1. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :   ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสท่ี 2 : 19 - 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
     ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................  ไตรมาสท่ี 4 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. แผนงานและความสอดคลอง  
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และ  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

ดานการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และ  
  ดานการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม 

  4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
4.3.1 ประเด็นท่ี  แผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.3.2 เปาหมายท่ี  1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
4.3.3 ตวัชี้วัด  รอยละของจํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ทํานุบํารุง 
    ศิลปวัฒนธรรม 

 

5. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ท้ังนี้เพ่ือเปนการสืบสานอนุรักษ เผยแพรผลงานศิลปวัฒนธรรม ใหดํารงคงอยู
ตลอดจนความเปนเอกลักษณของชาติไทย ดวยเหตุผลท่ีประเทศไทย  มีความสัมพันธอยางใกลชิด ท้ังในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม กับประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก จีนตอนใต (ยูนาน) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมาร ดังนั้น 
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เปนแนวทางหนึ่งท่ี จะชวยเผยแพรชื่อเสียงและเพ่ิมความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ 
เปนท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเปนท่ีรูจักและเกิดความเขาใจอันดีของ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงใหกอเกิดความสัมพันธอันดีงามตอไป 

 

6. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

2) เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาคลุมแมน้ํา

โขงไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม 

3)  เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
(แผน) 

การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 รอยละ 103 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 90 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 98 
 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการ
ดําเนินการ (P_Plan) 

- นําเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมฯ 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซ้ือจัดจาง  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(C_Check) 

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตามแผนงานท่ี
วางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ  

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไข
จากผลการติดตาม  
(A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนว
ทางแกไข  
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   
- ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 เลม 

ผลการดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมโครงการข้ึนระหวางวันท่ี 19 – 22 มกราคม 2562 ณ ประเทศเวยีดนาม 
ผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ เครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
เวียดนาม 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของมหาวิทยาลัยจากประเทศ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของ
มหาวิทยาลัยจากประเทศเวียดนามไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม โดยการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของแตละชาติผลัดเปลี่ยนกันชมระหวาง 2 ชาติ 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
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ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ เปนการเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใหกับตางชาติไดรับรู โดยการนําเสนอจากการแสดงของนักศึกษา ซ่ึงเปนการบงบอกถึง
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยไทย 
 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 

10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน......... 213,400......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน......... 213,120......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน....................280.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
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11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง 
2) นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม

กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยจากประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง 

3) ไดเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 

12. ปญหา อุปสรรค  
- 

 

13. แนวทางแกไข 
- 
  

๑4. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com 
 

๑5. รายงาน ณ วันท่ี 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

ท้ังน้ี หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานขอความอนุเคราะหสงท่ีกองนโยบายและแผน ทาง E-mail : kalasin_plan@yahoo.com และ 

plan@ksu.ac.th 
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