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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอนุภาคลุมน้ําโขง
3. วันที่ดําเนินงานโครงการ
ไตรมาสที่ 1 : ระบุ (วัน/เดือน).......................
 ไตรมาสที่ 3 : ระบุ (วัน/เดือน).......................
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ

 ไตรมาสที่ 2 : 12 - 15 มกราคม พ.ศ. 2563
 ไตรมาสที่ 4 : ระบุ (วัน/เดือน).......................
 สิ้นสุดโครงการแลว

4. แผนงานและความสอดคลอง
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ดานการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
4.3.1 ประเด็นที่
แผนปฏิบัติการดานที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4.3.2 เปาหมายที่
1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
4.3.3 ตัวชี้วัด
รอยละของจํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรที่เขารวมโครงการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ภ ารกิ จ ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ่ ง คื อ การทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา
ศิล ปวั ฒนธรรม และสิ่งแวดล อม ทั้ งนี้ เ พื่อเป นการสืบ สานอนุรักษ เผยแพรผลงานศิลปวัฒ นธรรม ใหดํารงคงอยู
ตลอดจนความเปนเอกลักษณของชาติไทย ดวยเหตุผลที่ประเทศไทย มีความสัมพันธอยางใกลชิด ทั้งในดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม กับประเทศในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก จีนตอนใต (ยูนาน) ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมาร ดังนั้น
การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เปนแนวทางหนึ่งที่ จะชวยเผยแพรชื่อเสียงและเพิ่มความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ
เปนทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหเปนที่รูจักและเกิดความเขาใจอันดีของ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขงใหกอเกิดความสัมพันธอันดีงามตอไป
6. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
2) เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
3) เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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7. ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนดไมนอยกวา
เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา

เปาหมาย (แผน)
ปริมาณ
รอยละ

การดําเนินงาน (ผล)
ปริมาณ
รอยละ

3 (วัน)

4 (วัน)

80
75
75

30 (คน)

80

170,400
(บาท)

100
95.2
100

38 (คน)

100

213,000
(บาท)

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ
กิจกรรมหลักในโครงการ
ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ - นําเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุง
ดําเนินการ (P_Plan)
ศิลปวัฒนธรรมฯ
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินงาน - ดําเนินงานตามโครงการ
ตามแผน (D_Do)
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ - กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตามแผนงานที่
ประเมินผลการดําเนินงาน
วางไวตามมติที่ประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ
(C_Check)
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณที่เปนอุปสรรคหรือปญหาในการ
ปฏิบัติจริง
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
การปรับปรุง/พัฒนา/แกไข
- ประชุมเพื่อนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนว
จากผลการติดตาม
ทางแกไข
(A_Action)
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ
ผลการดําเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการขึ้นระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2563 ณ ประเทศเวียดนาม
ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศภูมิภาค
ลุมแมน้ําโขง
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ เครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมระหวางทั้ง
2 มหาวิทยาลัย คือ University of Danang ประเทศเวียดนาม กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของมหาวิทยาลัยจากประเทศ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และของ
มหาวิทยาลัย University of Danang จากประเทศเวียดนามไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแตละชาติผลัดเปลี่ยนกันชมระหวาง 2 ชาติ
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วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 3 คื อ เป น การเผยแพร ชื่ อ เสี ย งและประชาสั ม พั น ธ
มหาวิทยาลัย กาฬสิ น ธุ ให กับต า งชาติ ไดรั บ รู โดยการนําเสนอจากการแสดงของนักศึกษา ซึ่งเปน การบงบอกถึง
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยไทย
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ)

10. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน......... 213,000......บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช
จํานวน......... 213,000......บาท
๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..................-...............บาท
( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ)

Rev.01 (3 ธันวาคม 2561)

-4-

11. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
1) มีเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง
2) นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณดานศิลปวัฒนธรรม
กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยจากประเทศอนุภาคลุมแมน้ําโขง
3) ไดเผยแพรชื่อเสียงและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
12. ปญหา อุปสรรค
13. แนวทางแกไข
๑4. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com
๑5. รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

-------------------------------------ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานขอความอนุเคราะหสงที่กองนโยบายและแผน ทาง E-mail : kalasin_plan@yahoo.com และ

plan@ksu.ac.th
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