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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562” 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................ 
    ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 4 : 9 กันยายน 2562    
    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  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดถูกตราข้ึนในวันท่ี 9 กันยายน 2558 โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยมี

พันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยมีหนาท่ีดานอนุรักษ  เผยแพร สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในดาน ศิลปะ 
ดนตรี การแสดงพ้ืนเมือง วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังใหบริการขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ตาง ๆ ของทองถ่ินชาวอีสาน เพ่ือใหเยาวชน นักศึกษา และบุคคลท่ีสนใจในดานศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินอีสาน ได
นําความรูความสามารถและมีสวนในการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร ถายทอดใหกับเยาวชนรุนหลัง เพ่ือเสริมสราง
ความรูความเขาใจในคุณคาความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยู 

 ในวันท่ี 9 กันยายน ป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ จะครบรอบ 4 ปของการสถาปนา ดังนั้น 
ไดจัดทําสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 2562” ตามแผนงาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือเปนการตระหนักและสราง
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยและสรางความรักความสามัคคีในองคการ รวมถึงสงเสริมการแสดง
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน  และสรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
กับหนวยงานตางๆ 

 

6. วัตถุประสงค 
10.1  เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
10.2  เพ่ือสงเสริมการแสดงทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน 

10.3  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ 

10.4  เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในองคการ 
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7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
(แผน) 

การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 84.2 

 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินการ 
(P_Plan) 

 

 - ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ เพ่ือนําเสนอ
แผนปฏิบัติงานโครงการ 
 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จดัซื้อจัดจาง  
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   
 

- พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 
- พิธีเชิญตราสัญลักษณมหาวิทยาลยักาฬสินธุ 
- พิธีมอบทุนการศึกษา 

- พิธีมอบโลเชิดชูเกียรติ ครบรอบ 4 ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 
- ชมแฟช่ันโชว ชุด “Wonder of Thai Fabric” 

- การสัมมนาวิชาการ“สุนทรียภาพของผาไหมมัดหมี่ผูไท” โดย 
  1. นายประทีป มีศิลป  อดีตรองอธิบดีกรมหมอนไหม 
  2. นายสมพงษ ทิมแจมใส ผูเช่ียวชาญผาไทย 
  3. อาจารยกิตติ์ธนัตถ ญาณพิสิษฐ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
- มอบของท่ีระลึกแกวิทยากร 

- รับชมคลิปหนังสั้นและกลาวสุนทรพจน รอบชิงชนะเลิศ  
- พิธีมอบรางวัลการประกวดหนังสัน้ 

- พิธีมอบรางวัลการประกวดการกลาวสุนทรพจน 
- มอบเกียรติบัตรบุคลากรผูทํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C_Check) 

      

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาใน
การปฏิบัตจิริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ  

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก
ผลการติดตาม  (A_Action) 

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

 

ผลการดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม “เนื่องในวันวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ป 
2562” ข้ึนในวันจันทรท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอใน
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
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ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ ผูเขารวมกิจกรรมไดรับฟงการบรรยาย โดยนายกสภา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คือ ทาน ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ ในการกลาวปาฐกถา หัวขอเรื่อง 
“คิด 360 องศา บรูณาการเพ่ือความเปนเลิศ” ทําเขาใจในบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุมากข้ึน และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการสํานึกรักษและหวงแหน พรอมท้ังมีความภาคภูมิใจในความเปนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือสงเสริมการแสดงทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดใหมีกิจกรรมสัมมนาทาง

วิชาการเก่ียวกับการสงเสริมการแสดงทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน คือ กิจกรรมการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “สุนทรียภําพของผํ้าไหมมัดหม่ีผูไท” โดย 1. นายประทีป มีศิลป อดีตรองอธิบดีกรมหมอนไหม 
2. นายสมพงษ ทิมแจมใส ผูเชี่ยวชาญผาไทย 3. อาจารยกิตติ์ธนัตถ ญาณพิสิษฐ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนวิทยากร 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ เกิดเครือขายทางวัฒนธรรมดานกลุมอนุรักษการทอผา

ไหม ผาฝาย ในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ เชน ชุมชนบานหนองชาง ตําบลหนองชาง อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ, 
ชุมชนบานโพน ตําบลโพน อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
  

วัตถุประสงคขอท่ี 4 เพ่ือสรางความรักความสามัคคีในองคการ  
ผลการดําเนินงาน คือ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ีและนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมทําบุญตัก

บาตรเนื่องในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดรับการสถาปนาครบรอบ 4 ป ทําใหเกิดความสํานึกรักษ ภาคภูมิใจและ
ความสมัครสมานสามัคคีขององคกรมากยิ่งข้ึน โดยรวมมือรวมใจกันใหความสําคัญและตระหนักใจการเขารวม
กิจกรรมทําบุญตักบาตร เนื่องวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยท่ีเวียนมาครบเปนปท่ี 4 

 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........395,026......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........394,990......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.......................36.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
11.1 มีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
11.2 มีการแสดงทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ิน 
11.3 เกิดความรักความสามัคคีในองคการ 

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 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

 

 


