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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................ 
     ไตรมาสท่ี 3 : ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 4 : ระบุ (วัน/เดือน) ๑ สิงหาคม 2562   
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. แผนงานและความสอดคลอง  
 4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

 ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 : การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
   4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

 ประเด็นท่ี  4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 เปาหมายท่ี 2 : พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง   
 ตัวชี้วัด 27 : เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในมหาวิทยาลัย (green university)   

 

5. หลักการและเหตุผล  
อาชีพการทํานาเปนอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ท่ีไดรับการสืบทอดสูลูกหลานมาเปนเวลานานจวบจน

ปจจุบัน   ในอดีตชาวนาภาคอีสานมีประเพณีชวยกันปกดําทํานา เนื่องจากในแตละหมูบานมีกําลังคนไมมากนัก แตละ
คนจะรูจักมักคุนกันเปนอยางดี เม่ือมีงานหรือกิจกรรมท่ีชวยเหลือกันไดก็จะพยายามรวมมือกัน จึงเกิดประเพณี "การ
ลงแขก" กลาวไดวา ในบริบทของสังคมไทยนั้น  “การลงแขก” เปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือแบบ
เสริมพลังกัน รวมท้ังเปนพ้ืนฐานวิธีรวมกลุมเรียนรูเพ่ือสรางสวนรวมดวยกันในรูปแบบตางๆของชุมชนทุกระดับ และ
เปนทุนทางสังคมอยางหนึ่งท่ีบงชี้ความเขมแข็งของสังคมได   

ปจจุบันประเพณีการลงแขกไดเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือทดแทน
แรงงานมนุษยมากข้ึน ทําใหประเพณีดังกลาวคอยๆ หายไป ดังนั้นโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การลงแขกดํานา จึงมีความสําคัญตอการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนคนรุนใหมใหเห็นความสําคัญของ
การทํานาตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเปนแนวทางท่ีสําคัญในการลดตนทุนการผลิตท่ีแสดงการรวม
แรงรวมใจเคารพนับถือคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมอันล้ําคาของบรรพบุรุษ การลงแขกดํานาจึงถือเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงามของชาวนาไทยท่ีควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหคงอยูและ
สืบสานตอไป 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ท่ีรวมอนุรักษและสืบสานประเพณีท่ี
สําคัญ มีคุณคา และเปนเอกลักษณหนึ่งชาติ รวมถึงเปนวันท่ีนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยจะไดพบปะและได
ปฏิบัติงานรวมกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จึงไดจัดโครงการอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา ข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา บุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสานท่ี
ดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมท่ีสอดแทรกการเรียนการสอนของนักศึกษา 
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6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรษุ 
 6.2 เพ่ือกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรท่ีเขารวมกิจกรรม 
 6.3 เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม 
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
(แผน) 

การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 ๑๐๐.๐๐ 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 90.6๐ 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 ๑๐๐.๐๐ 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 ๑๐๐.๐๐ 
 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินการ 
(P_Plan) 

 

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

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   
 

- เตรียมแปลงกลาและหวานกลาสําหรับใชในโครงการฯ 

- ถอนกลาเพ่ือใชในโครงการฯ 

- เตรียมแปลงเพ่ือใชสําหรับดําเนินโครงการฯ 

- เตรียมพ้ืนท่ีสําหรับจัดงาน และดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว 
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 
  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานาในวันพฤหัสบดี  
ท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอ ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ 

 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ คือ กลุมงานศิลปวัฒนธรรม กอง
กิจการนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมลงแขกดํานาและการปกกกแฮก โดยไดเชิญพราหมณมาทําพิธีปกกกแฮกกอน
การปกดํานา เพ่ือเปนศิริมงคลกับตนขาวกอนการปกดํา นอกจากนี้พรามหมณไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการทําพิธี
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ดังกลาว และกลาวถึงความสําคัญของการลงแขกของชาวนาในอดีตวามีความสําคัญตอวิถีชีวิตและสังคมอยางไร โดยมี
จํานวนผูท่ีเขารวมโครงการท้ังสิ้น ๒๖๕ คน ประกอบดวยคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จํานวน 
๑๐๐ คน และนักศึกษาท้ัง ๖ คณะ จํานวน ๑๖๕ คน  
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรท่ีเขารวม
กิจกรรม 

   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี ๒ คือ การดําเนินโครงการลงแขกดํานา ซ่ึง
เปนการรวมแรงรวมใจระหวางหลายหนวยงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ทําใหเกิดความรวมมือ
สมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีของบุคลากรและนักศึกษาตางคณะฯ และหนวยงาน โดยเห็นไดจาก
การรวมมือของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รวมแรงรวมใจดําเนินกิจกรรมการลงแขกดํานาจนแลวเสร็จ 
ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธไมตรีท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม 
   ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ การรวมแรงรวมใจดําเนินงานกิจกรรม

ลงแขกดํานาของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ สะทอนใหเห็นถึงการมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม และจากผล
การประเมินความพึงพอใจท่ีชี้ใหเห็นวา นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการฯ ตองการใหจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
การลงแขกดํานา อยางตอเนื่องทุกป สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีตออาชีพเกษตรกรรม 

 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........๕0,000.00......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........๕๐,000.00......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน......................0.00......บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1๑.1 นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยไดอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ 
1๑.2 นักศึกษา บุคลกร และคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความรักและสามัคคี 
1๑.3 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม 

 

12. ปญหา อุปสรรค  
- 

 

13. แนวทางแกไข 
- 
  

๑4. ผูรายงาน นายอิทธิพล ขึมภูเขียว ตําแหนง อาจารย 
     โทรศัพท 083 732 7235 E–mail : Ittipon49@hotmail.com 
 

๑5. รายงาน ณ วันท่ี ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

 

 


