
 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ 
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 



แบบรายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวตัถปุระสงคของทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2562 

 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุโดยคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2562 

ประกอบดวยผูบริหารและบุคลากรจากทุกคณะ พรอมดวยบุคลากรจากสวนงานอ่ืนๆ โดยมีกองกิจการนักศึกษา
เปนหนวยงานกลางในการประสานงานหลัก มีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยไดกําหนด  

ท้ังนี้ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ชวงระยะเวลาระหวางเดือน
มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 สํานักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน คาใชจายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณ 590,990 บาท และไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ชวงระยะเวลาระหวาง
เดือนตุลาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 สํานักงานอธิการบดี แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอ่ืน คาใชจายทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 8 โครงการ รวมงบประมาณ 717,036 บาท ซ่ึงรวมท้ังหมด จํานวน 12 โครงการ 
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,308,026 บาท ใชจายงบประมาณจริงท้ังส้ิน 1,263,540 บาท คืนเงินงบประมาณ
ท้ังส้ิน 9,486 บาท และโครงการท่ีดําเนินการแบบไมใชจายงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ 1 โครงการ  

 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามประเด็นแผนปฏิบัติการ 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 1 การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา 
2. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 2 การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 
3. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 3 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
4. ประเด็นแผนปฏิบัติการท่ี 4 การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

วัตถุประสงคของแผน 
1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวน 

รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับ 

ภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ  
3. เพ่ือประเมินผลการยืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา ตามเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัย 

กาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562 ผานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
 

2.3 เปาหมายและจุดเนน 
 เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ ดวยปลูกฝงจิตสํานักใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาใหมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสาน ถายทอด เผยแพร โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
ชุมชน การเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

2.4 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 
2. จํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/ 



ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 
3. จํานวนของนักศึกษาท่ียืนยันตัวตนในการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาผานเกณฑของประกาศ 

มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2562 จากจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดท่ีมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรม ไมต่ํากวารอยละ 80 

4. รอยละของโครงการท่ีบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการท้ังหมด ไมนอยกวา 80 
5. รอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการบรรลุคาเปาหมายท่ีกําหนด  

ไมนอยกวา 80 
 

2.5 การประเมินผล 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 
2563 ดังนี้ 

1. ประเมินผลจากจํานวนบุคลากร/นักศึกษา/ประชาชนท่ัวไป ท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากคาเปาหมายของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวของโครงการท้ังหมด ไมต่ํากวารอยละ 80  

2. ประเมินผลจากจํานวนผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด /
ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาติ ไมต่ํากวา 7 ผลงาน 

3. ประเมินผลจากโครงการท่ีบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท้ังหมด ไมนอยกวา 80 
4. ประเมินผลจากรอยละของตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังหมดตามแผน ท่ีดําเนินการบรรลุคา 

เปาหมายท่ีกําหนด ไมนอยกวา 80 
 

ตารางผลการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย ผล ผลการบรรล ุ

1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรม/โครงการใหบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวน
รวมในกิจกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ี
เขารวมโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ไมต่ํากวา
รอยละ 80 

รอยละของนักศึกษาหรือ
บุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมดท้ังหมด 153 

 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริมการมีสวนรวมในการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภมูิ 
ปญญา ประเพณีทองถ่ิน 

12 โครงการ 

การดําเนินงานบรรลุ
ความสําเร็จของแผนทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากโครงการ
ท้ังสิ้น 11 โครงการ ไมต่ํากวา
รอยละ 

 

ระดับความพึงพอใจ ในการมี
สวนรวมในการพัฒนาการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมภมูิ
ปญญาและประเพณีทองถ่ิน 

75 88.2  

2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ี
ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดบั 
ภูมิภาค/ระดับชาต/ินานาชาต ิ

ประเมินผลจากจํานวนผลงาน
ดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรบัรางวัลใน
ระดับจังหวัด /ระดับภูมิภาค/
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

ไมต่ํากวา 7 
ผลงาน 

7 ผลงาน  

 
 



การดําเนินงานตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเกิดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
การดําเนินงานบรรลุตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ในตัวชี้วัดขอท่ี 1 จํานวนนักศึกษาหรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และขอท่ี 2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปญญา ประเพณีทองถ่ิน รายละเอียดดังตาราง  
 

ตารางผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
บรรลุ
เปา 

หมายเหตุ เปาหมาย ผล 

จัดสรร ใชจริง คืน คน คน % 

1 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  50,000 50,000   100 215 215    

2 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  50,000 44,600 400 100 351 351    

3 โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  20,000 14,950 5,050 200 104 52    

4 โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว  50,000 50,000 - 100 101 101    

5 โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย  30,000 NA  NA   NA  NA NA  NA  

ติด
สถานการณ
โรคโควิด
2019  

6 โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 100,000 96,000 4,000 270 398 147    

7 
โครงการสัมมนาวิชาการดานศลิปวัฒนธรรม “เน่ืองในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ป 2562” 

395,026 394,990 36 240 453 188    

8 
โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัด
กาฬสนิธุ (งปม. พ.ศ. 63) 

60,000 60,000   50 50 100    

9 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 50,000 50,000   200 265 132    

10 
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียว
ขาวและทําขวัญขาว  

40,000 40,000   100 160 100    

11 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุมนํ้าโขง 213,000 213,000   38 38 100    

12 
โครงการสงเสริมการเรยีนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ  

250,000 250,000 - 200 388 194    

การบรรลุเปาหมาย 1,308,026 1,263,540 9,486  1,598  
2,523 158 บรรล ุ

  

เปาหมายไมตํ่ากวารอยละ 80 1,278  



ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดขอท่ี 1 คือ จากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 มีโครงการท่ีดําเนินการตามแผนงานท้ังสิ้น 
จํานวน 11 โครงการ มีจํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 2,523 คน จากเปาหมายรวมท้ังหมด จํานวน 1,598 คน คิดเปนรอยละ 158 ซ่ึงมากกวาคาข้ันต่ําของ
ตัวช้ีวัดท่ีตองไมต่ํากวารอยละ 80 สรุปการบรรลุผลตัวช้ีวัดตาม จึงบรรลุตัวช้ีวัดขอท่ี 1 
วัตถุประสงค คือ การดําเนินงานบรรลุตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ในตัวชี้วัดขอท่ี 3 ระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและ

ประเพณีทองถ่ิน รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการพัฒนาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและประเพณี  
 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

บรรลุเปา หมายเหตุ เปาหมาย 
(รอยละ) 

ผล  
(รอยละ) 

1 โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา   84.2    

2 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง   82.5    

3 โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน   82.3    

4 โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว   93.4    

5 โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย  75 NA NA ติดสถานการณโรคโควิด2019  

6 โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน  85.2    

7 โครงการสัมมนาวิชาการดานศลิปวัฒนธรรม “เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562”  84.2    

8 โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัดกาฬสินธุ (งปม. พ.ศ. 63)  93.4    

9 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา  90.6    

10 โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว   84.8    

11 โครงการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมอนุภาคลุมนํ้าโขง  95.2    

12 โครงการสงเสริมการเรยีนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรมจงัหวัดกาฬสินธุ   94.3    

การบรรลุเปาหมาย รวม 75 88.2    
 

ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดขอท่ี 3 คือ จากการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562 และทําการประเมินระดับความพึงพอใจในการมี

สวนรวมในการพัฒนาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและประเพณีทองถ่ิน จากโครงการตามแผนฯ ท้ังหมด 11 โครงการ พบวามีระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทังสิ้นคิด

เปนรอยละ 88.2 ซ่ึงมากกวาคาเปาหมายท่ีรอยละ 75 จึงบรรลุตัวชี้วัดท่ีขอท่ี 3



วัตถุประสงคขอท่ี 2. เพ่ือสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษส่ิงแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับ

จังหวัด/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/นานาชาต ิ
 

เกิดผลสําเร็จตามตัวช้ีวัด คือ การดําเนินการของท้ังหมด 7 หนวยงาน ไดแก 6 คณะ และสํานักงานอธิการบดีใน
การสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม/อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค/
ระดับชาติ/นานาชาติ สามารถดําเนินงานโครงการตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดท้ังสิ้น จํานวน 6 หนวยงาน 
ยกเวน คณะคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไมสามารถดําเนินการได และสามารถดําเนินการ
จาก 5 คณะและสํานักงานอธิการบดี ไดผลงานจํานวนรวมท้ังสิ้น 8 ผลงาน  สรุปผลการดําเนินงานบรรลุตัวช้ีวัด
ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2  (รายละเอียดผลการเขารวมกิจกรรม/โครงการของจํานวนบุคลากรและนักศึกษา ดัง
ตาราง) 

 
ตารางผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงคขอที่ 2  

ลําดับ หนวยงาน ช่ือรายการแขงขัน/
ประกวด 

รางวัลท่ีไดรับ จํานวนรางวัล 

1 คณะศิลปศาสตร 
รองเพลงลูกทุง ชมเชย 1 รางวัล 

สรภญัญะ ชมเชย 1 รางวัล 

เดี่ยวพิณ ชมเชย 1 รางวัล 

2 คณะศึกษาศาสตรและ
นวัตกรรมการศึกษา 

สรภญัญะ รางวัลท่ี 1 1 รางวัล 

3 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสุขภาพ 

รองเพลงลูกทุง รางวัลท่ี 1 1 รางวัล 

4 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

NA NA NA 

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดี่ยวพิณ รางวัลท่ี 3 1 รางวัล 
6 คณะบริหารศาสตร ทําขนมจากขาว

เหนียวเขาวง 
ชมเชย 1 รางวัล 

7 สํานักงานอธิการบดี NA NA NA 
รวม 7 รางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ปการศึกษา 2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

1 

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา  - ไดทําบุญ ฟงเทศน ฟงธรรมะ, จิตใจสงบ, พึงพอใจทุกอยาง, การ
เดินทาง, ดีมาก, ดี, จติใจสงบสุข, พึงพอใจ, ไดบุญ, - 
- ควรกําหนดเวลาใหชัดเจนมากกวาน้ี 
- ความสะอาดของสถานท่ีดีมาก 

2 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง  

- ไดรูจักวัฒนธรรมมากข้ึน, สวยงามมาก, พึงพอใจทุกอยาง, เปน
กิจกรรมท่ีดีมากิจกรรมหน่ึงท่ีอยางใหมีในมหาลัย, ชอบวงกลองยาว
จา, จักกระทงหยังผมไดไปยูรถนักดนตรี, ดีใจท่ีไดเขารวมประเพณี
ลอยกระทง, ไมมีระเบียบ, ดีมาก, ควรปรับปรุงหลายอยางมากถา
เปนไปไดควรใหนักศึกษาไดมีสวน, รวมมากกวาน้ีและใหจัดข้ึนใน
มหาลัยขบวนก็ควรพัฒนา และสุดทายใหนักศึกษาไดคดิและมีสวน
รวม, ควรจดัอยูเรื่อยๆ, ควรจัดระบบใหดี 

3 โครงการทําบุญตักบาตรสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ไมม ี

4 
โครงการสงเสริมการเรยีนรูมรดกภูมิปญญาทองถ่ินทางวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ  - ดี, สนุกสนานมาก, ดีมาก, ดคีรบั 

5 โครงการสืบสานประเพณีบุญคูนลานสูขวัญขาว  - ดี, ดีมาก 
6 โครงการสุขสันตวันสงกรานต สืบสานประเพณไีทย  NA 

7 
โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน ดีมากครับ, ไดเรียนรูวัฒนธรรมการเลีย้งปูตา, นากลัวครับ, ตื่นเตน

ครับ 

8 
โครงการสัมมนาวิชาการดานศลิปวัฒนธรรม “เน่ืองในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ป 2562” - ดีมาก, ดี, ดีอยูแลว 

9 
โครงการสงเสริมสนับสนุนมหกรรมโปงลาง แพรวา จังหวัด
กาฬสินธุ  ภูมิใจคะ, ฟองบวงสรวงพระยาชัยสุนทรครั้งแรกดีใจคะ, ดีมาก 

10 
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา - ดีคะ, ไดเห็นความสามัคคี ในการทํางานเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

มีความสามัคคีกันในหมูสาขา, รูวิธีการดํานาท่ีถูกตอง, ไดรูจักเเละ
การอนุรักษวัฒนธรรมของไทย, ด ี

11 
โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาว
และทําขวัญขาว  ดี, ดีมาก 

12 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมนํ้าโขง ภูมิใจ, ดีมาก, ประทับใจ, อยากไปอีก, ตื่นเตน 

 
 
 
 
 
    ลงช่ือ........................................................ 

 (นางสาวธิดาวรรณ ยนตชัย) 
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ปการศึกษา 2562 






















