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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

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

1. ชื่อหน่วยงาน : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

3. วันที่ด าเนินงานโครงการ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
4. สถานที่ด าเนินงานโครงการ : หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ในเมือง และหอประชุมอเนกประสงค์ พ้ืนที่นามน 

5. แผนงานและความสอดคล้อง  
 5.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

   5.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
5.3.1 ประเด็นที่  แผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5.3.2 เป้าหมายที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
5.3.3 ตัวชี้วัดที่ 3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านตามเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่อนักศึกษา 

ทั้งหมดท่ีเข้าระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
6. หลักการและเหตุผล  

สิ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น หัวใจส าคัญก็มาจากครู อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์และมีความรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้ด้วยการปฏิบัติของครูอาจารย์นั้นเอง นักศึกษาจึงได้รับการ
อบรมสั่งสอน ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์และการลงมือท าปฏิบัติจริงนั้นด้วยความรู้ที่จริงแท้ประกอบกับ
มหาวิทยาลัย แห่งนี้ได้มีนโยบายที่ส าคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ ในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ  

โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย นั้นก็คือประเพณีการไหว้ครู ประเพณีการไหว้ครูถือ
เป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพ เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชา
ความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีครู จึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มี แพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือ
ความรู้จากบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ซึ่งเรา เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน 
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื่ อการเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้
ความส าคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วย เพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ 
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เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้ว ย
ตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ ได้และที่ส าคัญคน ไทยยังคงให้ความส าคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์
เพราะศิษย์ที่ประสบความส าเร็จได้ ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้ก าเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิด สติปัญญาสู่ทางสว่าง 
ให้กับชีวิตนั้นเอง  

 ประเพณีการไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ การไหว้ครูคือ การที่ศิษย์แสดงความ
เคารพ ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอด
มรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ (สุมิตร เทพวงษ์, 2548 : 2) จากความหมายดังกล่าว การ
ไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความส าคัญกับ
คุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็น การแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณ
นั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการ การไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึง
บุคคลที่เราได้รับความรู้มาเพ่ือแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความส าคัญกับ
ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นเวลาช้านาน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจึงได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพ่ือให้นักศึกษา ทุก
ระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อม ต่อครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชา
ให้แก่นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ต่อไปในอนาคต
สืบไป 

7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 

 7.2 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

 7.3 เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
 

8. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(แผน) 

การด าเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 85 

 

9. กิจกรรมและผลการด าเนินการ  

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการด าเนินการ 
(P_Plan) 

 

 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จดัซื้อจัดจา้ง  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   
 

- ด ำเนินงำนโครงกำร ตำมมก ำหนดกำรดังนี ้
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.      -  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมพิธีเข้าแถวลงทะเบียน  

          -  ผู้แทนนักศึกษาถือพานน าพานดอกไม้ พาน

ธูปเทียน เข้านั่งประจ าทีต่ามผังที่ก าหนด 
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กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

๐๙.๐๐ น. -  คณาจารยเ์ข้านั่งประจ าที่บริเวณพิธีการที่ก าหนด 

๐๙.๓๐ น.   -  ประธานในพิธี (อธิการบดี) เข้าสู่บริเวณพิธี/ประธาน

ในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรตันตรยั 

-  พิธีสวดมนต์ สวดบทไหว้ครู กลา่วค าปฏิญาณตนของ

นักศึกษา  

    -  ผู้แทนนักศึกษากล่าวน าสวดมนต์ 

  -  ผู้แทนนักศึกษากล่าวน าบทสวดไหว้คร ู

  -  ผู้แทนนักศึกษาน ากล่าวค าปฏญิาณตน 

๑๐.๐๐ น.           -  ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา น าพาน

ดอกไม้ พานธูปเทียน มอบแด่                                   

ประธานในพิธี และคณาจารย ์

๑๐.๔๕ น. -  ประธานในพิธีประกอบพิธีเจิมอปุกรณ์ เครื่องมือ 

ต าราเรียน 

๑๑.๐๐ น.           - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

  -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ (เสร็จพิธี) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C_Check) 

      

- ก ากับและติดตาม พร้อมกบัตรวจสอบการด าเนินงานให้ด าเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการด าเนินงานโครงการ 

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาใน
การปฏิบัตจิริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการ  
 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก
ผลการติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพื่อน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/์
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
แก้ไข/จัดท าข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 
 

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ  
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11. งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 31,000 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้  
 ค่าตอบแทน      จ านวนเงิน  8,800  บาท  
 ค่าใช้สอย  จ านวนเงิน      22,200  บาท  
 รวมทั้งสิ้น (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)    31,000 บาท 
 โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ที่จัดสรรให้กับองค์การนักศึกษา      
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   

 

12. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
12.1 เกิดความเครารพศรัทธากับครู-อาจารย์ และนักศึกษามีความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทิตาต่อ

คร-ูอาจารย์ 
      12.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดโดยกิจกรรมไหว้ครูของ
นักศึกษา 
      12.3 การประดิษฐ์พานไหว้ครูของนักศึกษาได้มีการใช้ความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้ท างานใน
รูปแบบประชาธิปไตยในกลุ่มสาขาวิชา 
 
13. ปัญหา อุปสรรค  

- 

14. แนวทางแก้ไข 
- 


