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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
 

2. ช่ือโครงการ  : สืบสานประเพณีลอยกระทง 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
     ไตรมาสท่ี 1 :  11 เดือน พฤศจิกายน 2562      ไตรมาสท่ี 2 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
     ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสท่ี 4 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
    สถานะโครงการ     ยังไมสิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแลว 
 

4. แผนงานและความสอดคลอง  
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
ดานการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
4.3.1 ประเด็นท่ี (ระบุ)  แผนปฏิบัติการดานท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
4.3.2 เปาหมายท่ี (ระบุ)  เปาหมายท่ี 1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
4.3.3 ตัวชี้วัด (ระบุ)  รอยละของจํานวนนักศึกษา หรือบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5. หลักการและเหตุผล  
ดวยภารกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ คือ การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และถือเปนองคประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงตองใหทุกหนวยงานท้ังผูบริหาร 
คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา หนวยงานภายนอกและประชาชนในชุมชนตางๆ ไดมีสวนรวมในการดําเนินการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลาสิบสองเดือนของแตละป  
“ฮีตสิบสอง” เชน ประเพณีลอยกระทง นั้น และเพ่ือเปนการขอขมาตอแมน้ําท่ีทําใหแมน้ําลําคลองสกปรก เนา
เหม็น อีกท้ังยังเชื่อวาเปนการไดสะเดาะเคราะหปลอยสิ่งท่ีไมดีออกจากตัว พรอมๆ กับการไดอธิษฐานขอใหสิ่ง
ท่ีดีๆ เกิดข้ึนในชีวิต สิ่งเหลานี้เปนภูมิปญญาท่ีบรรพชนไดสืบทอดกันมายาวนาน เปนการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมท่ีผูกโยงกับการใชชีวิตของกลุมชน และประเทศชาติมาตั้งแตสมัยอดีต เปนการสอนการใชชีวิตให
เคารพในสิ่งตางๆ ท่ีมนุษยไดใชประโยชนจากทรัพยากร และสิ่งแวดลอม   

เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดสืบทอดมรดกทางภูมิปญญาไทย ประเพณีไทย และเปนการ
สรางกิจกรรมกระตุนเตือนเรื่องการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํา และแหลงน้ําสูเยาวชน และผูเขารวมไดมีจิตสํานึก
ในเรื่องดังกลาว กองกิจการนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง และการปลูก
จิตสํานึกรักษแหลงน้ําใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

6. วัตถุประสงค 
     6.1 เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรไดมีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงและรวมประกวด
แขงขันในกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของจังหวัดกาฬสินธุ 
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     6.2 เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุกับชุมชนในการอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีลอยกระทง บูรณาการกับรายวิชา SC013 015 เทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอย  
     6.3 เพ่ือใหนักศึกษามีจิตสํานึกรับผิดชอบ และรวมกันดูแลรักษาธรรมชาติ แหลงน้ํา และสิ่งแวดลอม 

 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  85 คน 85 351 คน 351 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไม

นอยกวา 
75 85.60 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไมนอยกวา 

75 1 วัน 100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอย
กวา 

80 44,600 บาท 89.92 

 
8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
        จดักิจกรรมรวมประเพณี
ลอยกระทง โดย 
นํานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ท้ัง 2 พ้ืนท่ี เขา
กิจกรรมขบวนแหกระทง โดย
พ้ืนท่ีในเมืองเขารวมกิจกรรมของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สวนพ้ืนท่ี
นามนเขารวมกิจกรรมกับเทศบาล
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ข้ึนในวันท่ี 11 
เดือน พฤศจิกายน 2562 จัดกิจกรรมท้ัง 2 พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ดังนี้ 

 (1) พ้ืนท่ีในเมือง; งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี และงานพัฒนานักศึกษาของคณะไดนํา
นักศึกษาของท้ัง 3 คณะ ไดแก 1) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3) คณะบริหารศาสตร คณะ
รวมกับชุมชนดงปอ, ชุมชนหาดลําดวน และชุมชนหัวคู จัดขบวนแหกระทง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุแตละคนถือกระทงคนละ 1 อันรวมกับ
ชุมชนท้ัง 3 ชุมชน เขารวมกิจกรรมขบวนแหกระทง ณ สวนสาธารณะกุด
น้ํากิน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

 (2) พ้ืนท่ีนามน งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี พรอมกับคณะท้ัง 3 คณะ ไดแก 1) คณะ
ศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 2) คณะศิลปะศาสตร 3) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ ไดรวมนํานักศึกษาและบุคลากรรวมจัด
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจําป 2562 รวมกับเทศบาลตําบลสง
เปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  ณ หนองดินจี่ บานหนองนอย 
ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ โดยจัดทําเปนขบวนแห
กระทงยกัษพรอมดวยขบวนนาฏศิลปและดนตรี โดยท้ัง 2 พ้ืนท่ีมีนักศึกษา
เขารวมกิจกรรมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 351 คน 
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9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 
11. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........50,000......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........44,600......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.................400......บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
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12. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) นักศึกษาและบุคลากรไดรวมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

2) เกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุกับชุมชนดงปอในการอนุรักษ 
สืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือประกวดแขงขันในกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของจังหวัด
กาฬสินธุ 

3) นักศึกษามีจิตสํานึก รับผิดชอบ และรวมกันดูแลรักษาธรรมชาติแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม  
 

13. ปญหา อุปสรรค  
การประสานงานของหนวยงานภายนอก คือ เทศบาลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ กระชั้น

ชิดในการขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรมลอยกระทงประจําป จึงทําใหการดําเนินงานฉุกละหุก
และสงผลตอผลลัพธของการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

14. แนวทางแกไข 
ควรมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีอยูใกลเคียง โดยอาจจะขอทราบ

แผนปฏิบัติงานประจําปท่ีมีกิจกรรมท่ีอาจจะมีสวนเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 
  

๑5. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@gmail.com 
 

๑6. รายงาน ณ วันท่ี 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 
ท้ังน้ี หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานขอความอนุเคราะหสงท่ีกองนโยบายและแผน ทาง E-mail : kalasin_plan@yahoo.com และ 

plan@ksu.ac.th 
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