
  - 1 - 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สงเสริมการเรียนรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :   ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสท่ี 2 : 29 เดือน มกราคม 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  
“มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม” หมายถึง การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ 

สิ่งประดิษฐ และพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น ซ่ึงชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับ
วา เปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมซ่ึงถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีก
รุนหนึ่งนี้ เปนสิ่งซ่ึงชุมชนและกลุมชนสรางข้ึนมาอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตน เปน
ปฏิสัมพันธของพวกเขาท่ีมีตอธรรมชาติและประวัติศาสตรของตน และทําใหคนเหลานั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและ
ความรูสึกสืบเนื่องกอใหเกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย  ซ่ึงมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการสงเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(1) วรรณกรรมพ้ืนบานและภาษา (2) ศิลปะการแสดง (3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (4) 
ความรูและการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล (5) งานชางฝมือด้ังเดิม (6) การเลนพ้ืนบาน กีฬาพ้ืนบาน และ
ศิลปะการตอสูปองกันตัว (7) ลักษณะอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทํา ใหคนไทยรูสึกถึงความเปนตัวตนและความเปนเจาของ โดยมีการเชื่อมโยง
อดีต ปจจุบันและอนาคตของคนไทย นอกจากนี้ การทําความเขาใจในมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของแตละชุมชนยัง
ชวยใหมีการปฏิสัมพันธกันระหวางวัฒนธรรม และชวยใหบุคคลรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนและประเทศสงผลท้ังในดาน
ความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแสดงถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของผูคน
และชุมชน ท่ีกํา ลังถูกคุกคามจากความสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลจากความขัดแยง ดวยเหตุนี้ จึงจํา เปน
ตองมีการปกปองคุมครองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมตามอนุสัญญาวาดวยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตอง
ไมได ค.ศ. ๒๐๐๓ ขององคการสหประชาชาติเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (ยูเนสโก) ท้ังนี้ ยูเนสโกมีความ
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พยายามท่ีจะใหประเทศสมาชิกมีมาตรการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได มีการจัดทํา ทะเบียนมรดก
วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดโดยการมีสวนรวมของชุมชนในฐานะท่ีเปนอนุสัญญาอันเปนขอตกลงระหวางประเทศ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุมียุทธศาสตรท่ี 4 ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริม 
สนับสนุน จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษและเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน จึงจะไดจัดโครงการสงเสริมการ
เรียนรูมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือสงเสริมมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 

 

6. วัตถุประสงค 
1) เพ่ืออนุรักษ สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 

2) เพ่ือเผยแพรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 200 คน รอยละ 194 388 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 94.3 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 200,000 รอยละ 100 250,000 
 

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)  

ระยะท่ี 1 คณะทํางานสํารวจและศึกษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม/คัดกรอง
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมสําคัญและจัดทํารายละเอียดมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม 
ระยะท่ี 2 คณะทํางานจัดเก็บขอมูลและเผยแพรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดกาฬสินธุ  

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(C_Check) 

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตามแผนงานท่ีวาง
ไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ  

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก
ผลการติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนว
ทางแกไข  
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   
- ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 เลม 
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ผลการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมโครงการข้ึนวันท่ี 29 มกราคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พ้ืนท่ีใน

เมือง) 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ืออนุรักษ สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ ไดอนุรักษ สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดกาฬสินธุ โดยการจัดใหมีการประกวดแขงขันความสามารถทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงมีหนวยการศึกษา
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดพานักเรียน นักศึกษามารวมกิจกรรมการประกวดการแขงขัน ไดแก 
สรภัญญะ, ประดิษฐธุง, ทําขนมจากขาวเหนียวเขาวง,  รองเพลงลูกทุง, เดี่ยวพิณ และเดี่ยวโปงลาง ไดรางวัลผลดังนี้ 

 

๑. การแขงขันสรภัญญะ 
 รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุพินดา  โยธาศรี  คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 

     นางสาวรัชนีกรณ. ชัยพรม  คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
    นางสาวสุภาพร ปะละทัง  คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวเนตรนภา  จูมพลาศรี โรงเรียนคํามวง 
     นางสาวพิมพพิศา  ผองเสียง โรงเรียนคํามวง 
     นางสาวมะลิวัลย  ไทธะนุ  โรงเรียนคํามวง 
     

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวอัจฉภรณ เจริญสุข คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
     นางสาววสุธีธิดา  สุพร  คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
     นางสาวชฎาวรรณ พหลเทพ คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 
  

 รางวัลชมเชย    นายวิศรุต  ปองได  คณะศิลปศาสตร 
     นายสถาพร  หาศิริ  คณะศิลปศาสตร 
     นายวีระศักดิ์  พรมพันหาว คณะศิลปศาสตร 
 

 รางวัลชมเชย    นางสาวนันทภัค  นาธงชัย  โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม 
     นางสาวอิสริยา  แกวปก  โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม 
     เด็กหญิงปนัดดา นามบุดดี  โรงเรียนฆองชัยวิทยาคม 
 

๒. การแขงขันประดิษฐธุง 
รางวัลชนะเลิศ    สามเณร จักรพันธ โมระพัฒน โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดกลาง 

     สามเณร มิลทดา หมอยา  โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดกลาง 
     สารเณร พงศธร สาลีอาจ  โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดกลาง 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นายธนกร  ธะวาติ  โรงเรียนคํามวง 
     นางสาวพิยดา พิณรัตน  โรงเรียนคํามวง 
     นายอนุชิต กอนดินจี่  โรงเรียนคํามวง 
 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวชาลิณี  สายสุรีย  โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 
     นายพงศกร ไกยสิงห  โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 
     นางสาวธรัญญา เครือศรี  โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร 
 

 รางวัลชมเชย    สามเณร ธีรศักดิ์ คนซ่ือ  สํานักศาสนศึกษาวัดอนุเขตตาราม 4 
     สามเณร มีโชค วันจงคํา  สํานักศาสนศึกษาวัดอนุเขตตาราม 4 
     สามเณร สุริยจักร คางงูเหลือม สํานักศาสนศึกษาวัดอนุเขตตาราม 4 
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การแขงขันประดิษฐธุง (ตอ) 
 รางวัลชมเชย    นางสาวสุวิภา  ผลพูล  คณะศิลปศาสตร 
     นางสาวปนัดดา ทรัพยพงษ คณะศิลปศาสตร 
     นางสาวจิตรสินี สิมสา  คณะศิลปศาสตร 
 

๓. การแขงขันทําขนมจากขาวเหนียวเขาวง 
 รางวัลชนะเลิศ    นายพันธิน  พัฒนา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นางสาวเปมิกา ชะตะวงศ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นางสาวรัตนาพร ศรีวงศแสง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวศิริลักษณ  สมภาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นางสาววิจิตรา ณะตะวัน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นางสาวอัญชลี ภารสะอาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นางสาวทิพยวิมล  ชิณะวิ  คณะศิลปศาสตร 
     นางสาวธีรารัตตา นาสมตรอง คณะศิลปะศาสตร 
     นางสาวเจนจิรา ภูวิจิตร  คณะศิลปะศาสตร 
 

  รางวัลชมเชย    นายรณชยั  โนนทิง  คณะบริหารศาสตร 
     นายวีระชัย มูลอินทร  คณะบริหารศาสตร 
 

  รางวัลชมเชย    นางสาวนันทิยา  อุดรศรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นายนฤเบศร บุญบรรลุ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     นายสมพาณิชย ศรีประจัก  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๔. การแขงขันรองเพลงลูกทุง 
 รางวัลชนะเลิศ     นายบารมี  รสหอม  โรงเรียนคํามวง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นางสาวกนกวรรณ  นันทรัพย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายจักรินทร ศรีลําไพร  โรงเรียนบานนาคูพัฒนา (กรป.กลางอุปถัมภ) 
  รางวัลชมเชย    นางสาววราภรณ  มูลสนาม คณะศิลปศาสตร  
  รางวัลชมเชย    นางสาวสุพัตรา ลาจอย  คณะบริหารศาสตร 
 

๕. การแขงขันเดี่ยวพิณ 
    รางวัลชนะเลิศ    นายอดิศักดิ์  ภูมิศรีแกว  วิทยาลัยนาฏกาฬสินธุ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นายวีระชัย  นระแสน  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายไชยา  วะละคํา  คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
  รางวัลชมเชย    นายนเรศ  ปรุงเรณู  คณะศิลปศาสตร 
  รางวัลชมเชย    นายธนรัตน พลกลา  โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร   
 

๖. การแขงขันเดี่ยวโปงลาง 
 รางวัลชนะเลิศ     นายปฎิพัทธิ์  ประเสริฐสังข โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  นายเดชา  กลูแผน  โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  นายศักรินทร  ชวาลวงศธวัช โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
  รางวัลชมเชย    นายพงคภัค  ภูพิทอง  โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 
  รางวัลชมเชย    นายเศรษฐพล  ทวีโครต  โรงเรียนกุฉินารายณ 
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พรอมท้ังดําเนินการจัดการประกวดวงดนตรีลูกทุงระดับมัธยมศึกษา เพ่ือใหเกิดการอนุรักษ เกิดการสืบสาน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมและเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและ
เปนการเชิญชวนนักเรียนนักศึกษามาสมัครเรียนใหมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเผยแพรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ  
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ โดยการแสดงดานศิลปะและวัฒนธรรม ของนักศึกษาท้ัง 

6 คณะของมหาวิทยาลัย ซ่ึงนักศึกษาไดเรียนรูและฝกทักษะ ฝกซอมการแสดง และไดนําเสนอการแสดงโดยการสมัคร
เขาประกวดการแขงขันความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม โดยถือไดวานักศึกษาท้ัง 6 คณะ ไดทําการเผยแพร
ความสามารถท่ีไดอนุรักษ และสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 
10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........250,000......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........250,000......บาท 
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     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..............0.00.....บาท 
( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) ไดอนุรักษ สืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 
2) ไดเผยแพรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ 

 
12. ปญหา อุปสรรค  

บางคณะจัดการแขงขันแลวไมมีนักศึกษาลงสมัครประกวดแขงขัน ทําใหไมไดรางวัลการประกวด 

 

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 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 
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