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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................ 
    ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 4 : ๑๕ กรกฎาคม 2562    
    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  
การถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน เปนประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอมาแตโบราณ  ในอดีตนั้นความเจริญทาง

เทคโนโลยีนั้นยังไมมีใหเห็นเหมือนดังเชนปจจุบัน  การดําเนินชีวิตตองอาศัยธรรมชาติเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งแสง
สวางก็ตองอาศัยแสงสวางจากดวงอาทิตย  การหุงหาอาหารก็อาศัยเศษไมเปนเชื้อเพลิงประกอบการปรุงอาหาร
รับประทาน  ในยามคํ่าคืนก็กอหรือสุมไฟใหเกิดแสงสวาง เพ่ือปองกันสัตวราย   เพ่ือใชควันไลแมลงตาง ๆ  เพ่ือใหเกิด
ความอบอุนแกคนและสัตว และนอกจากนี้ก็เพ่ือท่ีจะไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวก  

ไฟหรือเชื้อเพลิงเปนสวนประกอบหนึ่งของการดําเนินกิจกรรมชีวิต  ในอดีตยามคํ่าคืนท่ีพระภิกษุสามเณรจะ
สวดมนตหรือทองตํารับตํารา  ก็ตองอาศัยแสงสวางจากคบ  ตะเกียง และเทียนไข  ซ่ึงสิ่งดังกลาว คอนขางท่ีจะหา
คอนขางยากและลําบาก   ชาวบานจึงพรอมใจกันไรเรี่ยข้ีผึ้งจากผูมีจิตศรัทธามาหลอเปนเทียนและนําไปถวาย
พระสงฆท่ีจําพรรษาท่ีวัดนั้น ๆ และก็มีความเชื่อวาการถวายเทียนพรรษาเปนการใหแสงสวาง   ซ่ึงจะมีอานิสงคใหแก
ผูถวายมีภูมิปญญาท่ีเฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน ตลอดจนสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น ๆ  ไดอยาง
นาอัศจรรยอันเนื่องมาจากไดใหแสงสวางแกพระสงฆ 

สําหรับผาอาบน้ําฝนนั้น  แตเดิมไดมีพุทธบัญญัติใหพระภิกษุสงฆมีผาไดเพียง 3 ผืน  คือไตรจีวร ไดแกสบง 
จีวร และสังฆาฏิ ในชวงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุก ๆ ป จะเปนฤดูฝน ซ่ึงจะทําใหพระสงฆไมไดรับ
ความสะดวกในการอาบน้ํา  เพราะมีผาเพียงผืนเดียว   ดังนั้นนางวิสาขาจึงกราบทูลตอพระพุทธเจาเพ่ือขอพร 8 
ประการ  เพ่ือขอถวายสิ่งของตาง ๆ แกพระภิกษุ และพร 8 ประการนี้ก็มีผาอาบน้ําฝนรวมอยูดวย ซ่ึงพระสัมมาสัม
พุทธเจาเห็นเหตุอันควร จึงทรงอนุญาตตามท่ีขอพร ดวยเหตุนี้การถวายผาอาบน้ําฝนในวันเขาพรรษาจึงปฏิบัติสืบตอ
กันมาตั้งแตครั้งพุทธกาล 
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ในวาระใกลชวงเวลาเขาพรรษาประจําป 2562 นี้  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับชุมชนดงปอ ชุมชนหาด
ลําดวน ชุมชนหัวคู และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  จึงไดจัดทําโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา เพ่ือให
คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณีท่ีงดงามของไทย 

 

6. วัตถุประสงค 
  ๖.1 เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษประเพณีเขาพรรษา 

    ๖.2 เพ่ือปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินใหแกนักศึกษา 

       ๖.3 เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดี สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน  
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
(แผน) 

การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 84.2 

 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินการ 
(P_Plan) 

 

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

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   

- รวมจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียนเขาพรรษารวมกับชุมชนดงปอ 
- นํานักศึกษาและบุคลากรถวายเทียนพรรษาและผาอาบนํ้าฝน 

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 
  จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ข้ึนในวันจันทรท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. 2562     
ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 215 คน จากเปาหมาย 
จํานวน 100 คน 
 

 
ผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษประเพณีเขาพรรษา 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจัดกิจกรรมสงเสริม สืบสาน 

และอนุรักษประเพณีเขาพรรษา ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
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วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินใหแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ นักศึกษาไดตระหนักถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณี

ท่ีงดงามของไทย โดยแตละคณะไดสงตัวแทนนักศึกษารวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ําฝน 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดี สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกัน
กับชุมชน 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ รวมจัดขบวนแหเทียนพรรษากับชุมชนดงปอ ชุมชนหาด
ลําดวน ชุมชนหัวคู และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
  

 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 

10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........๕๐,๐๐๐......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........๕๐,๐๐๐......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน................ - ...........บาท 
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( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
  ๑๑.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดสงเสริม สืบสาน และอนุรักษประเพณีเขาพรรษา 
 1๑.2 นักศึกษาไดรับการปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
 1๑.3 นักศึกษาและบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน 
 
12. ปญหา อุปสรรค  

- 

 

13. แนวทางแกไข 
- 
  

๑4. ผูรายงาน นายวิทธวัฒน  ฤทธิ์รุง  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท 0-๙๓๐๙-๖๔๘๓-๖ โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : nengneng.soung@gmail.com 
 

๑5. รายงาน ณ วันท่ี 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

 

 


