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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สืบสานประเพณีบุญบายศรีสูขวัญขาวคูณลาน 
 

 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :   ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสท่ี 2 : 6 เดือน กุมภาพันธ 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  
"ปราสาทขาว" ศิลปะแหงศรัทธาสามัคคีของชุมชนหมูบานตอน จังหวัดกาฬสินธุ ใน"ประเพณีบุญบายศรีสู

ขวัญขาวคูณลาน สืบสานตํานานพระแมโพสพ ซ่ึงจัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธของทุกป ณ วัดเศวตวันวนาราม หมูบาน
ตอน ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

สําหรับ "ปราสาทขาว" ถือเปนศิลปะท่ีเกิดจากแรงศรัทธาของชาวบาน สรางข้ึนเพ่ือประเพณีบุญบายศรีสู
ขวัญขาวคูณลาน หรือ บุญคูณลาน ตามความเชื่อโบราณฮีตสิบสอง คองสิบสี่ของชาวอีสาน โดยจะประกอบพิธีหลัง
ฤดูกาลเก็บเก่ียว เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของพระแมโพสพและแสดงออกถึงความกตัญูตอแผนดินท่ีใหผลผลิตเพ่ือการยัง
ชีพ และเพ่ือใหเกิดความเปนสิริมงคลแกชีวิตและการเพาะปลูก ตลอดจนเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

ปราสาทขาว ในประเพณีบุญบายศรีสูขวัญขาวคูณลาน มีจุดเริ่มตนการสรางในป พ.ศ. 2537 โดยขณะนั้น 
เม่ือถึงชวงเวลาประกอบพิธีบุญคูณลานชาวบานสวนใหญยังนวดขาวไมเสร็จ จึงนํามัดขาวท่ียังไมแยกเมล็ดขาวออก
จากฟางมาถวายวัดจนเกิดเปนแนวคิดในการนํามัดรวงขาวดังกลาว มาสรางเปนปราสาทขาว และพัฒนารูปแบบมาจน
มีขนาดใหญและสวยงามอลังการเชนปจจุบัน 

ในชวงเดือนกุมภาพันธของป 2563 นี้  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกับชุมชนชาวบานตอน และวัฒนธรรม
จังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดทําโครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมปราสาทขาว  เพ่ือใหคณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาได
ตระหนักถึงคุณคา และรวมสืบสานประเพณีท่ีงดงามของไทย 
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6. วัตถุประสงค 
๖.๑ เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมบุญคูณลาน 

 ๖.๒ เพ่ือปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินใหแกนักศึกษา 

 ๖.๓ เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดี สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน  
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 100 คน รอยละ 101 101 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 93.4 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 40,000 รอยละ 100 50,000 

 
8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการ
ดําเนินการ (P_Plan) 

- นําเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซ้ือจัดจาง  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(C_Check) 

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาใน
การปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ 

การปรับปรุง/พัฒนา/แกไข
จากผลการติดตาม  
(A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข  
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
ผลการดําเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการข้ึนระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖3  ณ ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมผูไท
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และวัดเศวตวันวนาราม ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ 
      ผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมบุญคูณลาน 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา 
ไดดําเนินกิจกรรมโครงการท่ีเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรกัษศิลปวัฒนธรรมปราสาทขาว โดยการจัดใหมีกิจกรรม
รับอนุโมทนาขาวเปลือกและเงิน เพ่ือรวมสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมปราสาทขาวของวัดเศวตวันวนา
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ราม ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ จากบุคลากรและประชาชนท่ัวไป โดยต้ังจุดรับบริจาคขาวเปลือกถนน
ขางอาคารกิจการนักศึกษา ฝงติดกับศูนยเรียนรูศิลปวัฒนธรรมผูไท ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 และนําถวายรวม ณ 
วัดเศวตวันวนาราม ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 

 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินใหแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ

โดยเฉพาะนักศึกษาวงโปงลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซ่ึงไดรับการปลูกฝงคานิยมทางขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมของทองถ่ินโดยการท่ีมีใจรักและเสียสละเวลา ถือวามีจิตอาสาและมีจิตใจท่ีดีงามท่ีไดรวมบรรเลงดนตรีและ
รวมฟอนรําเปนการแสดงมหรสพสมโภชขาวเปลือกท่ีไดรับบริจาค ณ ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมผูไท มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือเปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดี สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดทํากิจกรรมรวมกัน
กับชุมชน  

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ โดยมีบุคลากร คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาไดมี
สวนรวมในกิจกรรม “สืบสานประเพณีบุญบายศรีสูขวัญขาวคูณลาน”  โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเหนือ
ชาวบานบานตอน จังหวัดกาฬสินธุ นําขาวเปลือกท่ีไดรับบริจาคจํานวน 600 กิโลกรัม และเงินจํานวน 11,040 
บาท ไปถวาย ณ วัดเศวตวันวนาราม หมูบานตอน ตําบลเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........50,000......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........50,000......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดสงเสริม สืบสาน และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมปราสาทขาว 
2) นักศึกษาไดรับการปลูกฝงขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
3) เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุกับชุมชน 

 
12. ปญหา อุปสรรค  

-  
 

13. แนวทางแกไข 
- ควรปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการใหเหมาะสม 
  

๑4. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท 0-6247-9974-1 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : Decha.bo@ksu.ac.th 
 

๑5. รายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 

 
ท้ังน้ี หลังเสร็จสิ้นการดําเนินงานขอความอนุเคราะหสงท่ีกองนโยบายและแผน ทาง E-mail : kalasin_plan@yahoo.com และ 

plan@ksu.ac.th 
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