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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สงเสริมสนับสนุนมหกรรมแพรวาโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
     ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................  ไตรมาสท่ี 2 :  26 กุมภาพันธ พ.ศ.2563       
     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  
งานมหกรรมโปงลาง แพรวากาฬสินธุ ถือเปนงานประเพณีทองถ่ินของจังหวัดท่ีมีการจัดเปนประจําทุกป เปน

ท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย ประชาชนและนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยชาวตางประเทศตางใหความสนใจกับงานเทศกาลนี้ 
โดยในแตละปจะเดินทางมาเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองเลื่องชื่อของจังหวัดไปปละเปนจํานวนมาก เปนการ
สงเสริมรายไดอุตสาหกรรมทองถ่ินอีกทางหนึ่งดวย ซ่ึงงานดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักคือมุงเผยแพร ฟนฟู อนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีและผลงาน
ของสวนราชการท้ังภาครัฐและเอกชนของจังหวัด แกประชาชนผูสนใจท่ัวไป จุดเนนสําคัญของงานคือ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสรางข้ึนจากคําขวัญของจังหวัดกาฬสินธุท่ีวา “โปงลางเลิศล้ํา วัฒนธรรมผูไท ผาไหมแพรวา 
ผาเสวยภูพาน มหาธารลําปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป” ท่ีแสดงถึงความรักสามัคคี ความพรอมเพรียง การรวมใจเปน
หนึ่งของผูคนท่ีจะชวยกันจรรโลง เชิดชูเกียรติ ชื่อเสียง และเอกลักษณของเมืองกาฬสินธุใหเปนท่ีรูจักสืบไป 

ดังนั้นเพ่ือเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินและการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย ตลอดจนเผยแพร
ผลงานทางวิชาการแกประชาชนท่ัวไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุจึงไดจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหกรรม
โปงลาง แพรวากาฬสินธุ ข้ึนระหวางวันท่ี 26 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม 2563 และกิจกรรมการประกวด ณ สนาม
หนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) 
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6. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมแพรวาโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ 
2) เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรียนรูของชุมชนและสังคม 
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 50 คน รอยละ 100 50 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 93.4 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 48,000 รอยละ 100 60,000 

 
8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการ
ดําเนินการ (P_Plan) 

- ศึกษาขอมูล และจัดทําโครงการ   
- เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดําเนินงานตามโครงการ 
- ปรับกลยุทธการดําเนินงานตามสถานการณ 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(C_Check) 

- เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผล คือ แบบสอบถามและการสังเกตการณ 
- ระยะเวลาในการรายงานสรุปผล 7 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไข
จากผลการติดตาม  
(A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน ; ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการดําเนินโครงการ  

 

 ผลการดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมโครงการข้ึนระหวางวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ณ ลานหนาอนุสาวรีพญาชัยสุนทร จังหวัด
กาฬสินธุ 
      วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ 
       ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ งานมหกรรมโปงลาง แพรวา ถือเปนงานประเพณีทองถ่ิน
ของจังหวัดกาฬสินธุไดมีการจัดเปนประจําทุกป เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย การจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุน
มหกรรมแพรวา โปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงเปนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
เพราะไดสงเสริมและสนับสนุนใหวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการเชิดชูและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมแพรวาใหรูจักกัน
แพรหลายมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
      วัตถุประสงคขอ 2 เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรียนรูของชุมชนและสังคม 
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       ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดจัดใหมีกิจกรรมการฟอนบวงสรวง
พญาชัยสุนทร โดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดพรอมใจกันฝกซอมรวมกับหนวยงานภาครัฐ บริษัท หาง 
ราน พอคา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดรวมกันและพรอมใจกันดวยความภาคภูมิใจฝกซอมซอมรําบวงสรวงจนเกิด
ความพรอมเพรียงกัน จนสามารถฟอนรําในพิธีบวงสรวงพญาชัยสุนทร ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 ณ อนุสาวรี
พญาชัยสุนทร จังหวัดกาฬสินธุ ไดอยางวิจิตรงดงามสมเกียรติศักดิ์และศรีของชาวกาฬสินธุ สวยสดงดงาม ตระการตา
แกประชาชนท่ีมาหอลอมรอรับชมกันอยางเนื่องแนนท่ัวท้ังบริเวณโดยรอบและใกลเคียงอนุสาวรีพญาชัยสุนทร จึงทํา
ใหเกิดการเรียนรูของท้ังชุมชนและสังคมในการรูจัดสมัครสมานสามัคคีรวมใจกันเปนอันหนึ่งอันเดียงกัน  
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 

10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........60,000......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........60,000......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..............-...............บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
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1) มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมแพรวาโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ 
2) มหาวิทยาลัยไดเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรียนรูใหกับชุมชนและสังคม 

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 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 
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