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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................      ไตรมาสท่ี 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................ 
     ไตรมาสท่ี 3 : 5 มิถุนายน 2562               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  
พิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสาน รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีเขาสูสังคมรับเอาแบบปฏิบัติท่ี

หลากหลายเขามาผสมผสานในการดําเนินชีวิตประเพณีจึงเรียกไดวาเปน วิถีแหงการดําเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะ
ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลตอประเพณีอีสานมากท่ีสุด วัดวาอารามตางๆ ในภาคอีสานสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาท่ีมีตอสังคมไทย และชี้ใหเห็นวาชาวอีสานใหความสําคัญในการบํารุงพุทธศาสนาดวยศิลปกรรมท่ีงดงามเพ่ือใช
ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแตโบราณกาล โดยคําวา "ประเพณี" นั้นมีความหมายวา ความประพฤติท่ีคนสวนใหญ ยึดถือ
เปนแบบแผน และไดทําการปฏิบัติสืบตอกันมา จนเปนตนแบบท่ีจะใหคนรุนตอๆ ไปไดประพฤติปฏิบัติตามกันตอไป 

พืชนานาชนิดในชนบทอีสานถูกนํามาเก่ียวของกับการทําพิธีกรรมหรือขนบธรรมเนียม การเกิด การแก การ
เจ็บ การตาย และตลอดจนท่ีเก่ียวกับฮีตสองครองสิบสี่ หรือประเพณีตางๆ ลวนแลวแตมีมาจากความเชื่อของบรรพ
บุรุษท่ีมาความเปนมายาวนาน และไดยึดถือปฏิบัติกันมารุนแลวรุนเลา ซ่ึงไดแอบซอนกุศโลบายหลายอยางไวภายในท่ี
สงผลดีตอหลายๆ ดานของการดํารงชีวิต โดยภาพรวมแลวแตเปนการอนุรักษใหพันธุพืชใหคงอยูถึงรุนตอๆ ไปใหไดใช
ประโยชน เชน เปนยารักษาโรค ใชทําวัสดุอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือตางๆ ใชสรางท่ีอยูอาศัย ประกอบในพิธีกรรม
ความเชื่อ สิ่งเหลานับวันยิ่งจะลดนอยถอยลงเพราะการตัดไมทําลายปาหรือการหยุดใช และหันไปใช ยาหรือวัสดุ
อุปกรณสมัยใหมท่ีใชงายสะดวกรวดเร็ว 

ในเหตุผลนี้คณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงการจะสูญเสียพันธุกรรมพืช
นานาชนิดท่ีจะลมหายตายจากไปและหายากข้ึนทุกวัน เพ่ือใหชนรุนหลังไดเรียนรูและนําใชประโยชนจากพันธุพืชท่ี
เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมตาง จึงไดดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน ข้ึนใน
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ระหวางวันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณรอบศาลปูตาพญาหม่ืนตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุพ้ืนท่ีนามน ตําบล
สงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

 

6. วัตถุประสงค 
1) เพ่ืออนุรักษและรวบรวมขอมูลพันธุพืชพันธุกรรมพืชท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสาน 
2) เพ่ือสรางความรวมมือสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 
3) เพ่ือจัดกิจกรรมเลี้ยงปูตาพญาหม่ืนตื้อ 

 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
(แผน) 

การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 รอยละ 100 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 85.2 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 96 
 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินการ 
(P_Plan) 

 

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

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   
 

- กิจกรรมศึกษารวบรวมขอมูลพันธุพืช 

- กิจกรรมรับบริจาคพันธุพืชและจัดจางหาพันธุพืช 

- กิจกรรมปลูกพืช ณ บริเวณรอบศาลปูตาพญาหมื่นตื้อ 

- กิจกรรมติดตั้งวัสดุอุปกรณบํารุงรดนํ้าพันธุพืช 

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 
  จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษพันธุพืชในพิธีกรรมและประเพณีอีสาน ข้ึนในวันพุธท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ ศาลปูตาพญาหม่ืนตื้อ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ืออนุรักษและรวบรวมขอมูลพันธุพืชพันธุกรรมพืชท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและประเพณี

ของชาวอีสาน  
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ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ กลุมงานศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา ได
ดําเนินกิจกรรมเวทีเสวนา ปูตากับการอนุรักษพืชพันธุท่ียั่งยืน โดยไดเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถซ่ึงเปน
ปราชญชาวบานท่ีมีประสบการณการในการใชพืชประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามพิธีกรรมและประเพณีของคนอีสาน 
ไดแก นายดาวเรือง  ชินคีรี  ปราชญ และนายสมาน พรมรักษ มีชาวบานท่ัวไป เขารวมกิจกรรมโครงการท้ังสิ้น 130 
คน และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 268 คน รวมท้ังสิ้น 398 คน รับฟงการใชประโยชน พรอมท้ังไดรวมกัน
ปฏิบัติการสํารวจและจดบันทึกพันธุพืชในพ้ืนท่ีอนุรักษ, ติดปายพันธุไมหายากในพ้ืนท่ีอนุรักษ และการปลูกพันธุไมหา
ยากในพ้ืนท่ีรอบศาลปูตาฯ เพ่ือเปนการอนุรักษพืชท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและประเพณีและรวบรวมไวท่ีบริเวณรอบ
ศาลปูตาพญาหม่ืนตื้อ 
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือสรางความรวมมือสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ ผลจากการดําเนินกิจกรรมโครงการทําใหเกิดความ
รวมมือสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยจะเห็นไดจากการใหความ
รวมมือของชาวบานท่ีมีความเสียสละมีจิตอาสาไดแก การนําเครื่องเสียง นักดนตรี เครื่องดนตรี และศิลปหมอลํา
มารวมทําการแสดงเพ่ือบวงสรวงตอปูตาพญาหม่ืนตื้อ ทําใหเกิดความสัมพันธไมตรีท่ีดีตอกันมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือจัดกิจกรรมเลี้ยงปูตาพญาหม่ืนตื้อ 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ ไดดําเนินกิจกรรมพิธีข้ึนศาลปูตาหลังใหมกอน และพิธี

เลี้ยงปูตาพญาหม่ืนตื้อ (เลี่ยงลง) โดยขาจ้ําหรือเฒาจ้ํา คือ นายดาวเรือง  ชินคีรี ณ ศาลปูตาพญาหม่ืนตื้อหลังใหม ท่ี
ทําการสรางข้ึนมาใหม ซ่ึงสรางข้ึนมาขางกันกับศาลปูตาหลังเกาท่ีชํารุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา และถูกลายดวย
ปลวกเพราะทําดวยไม จากแรงศรัทธาของบุคลากร นักศึกษาตลอดจนชาวบาน ไดรวมกันบริจาคเงินเพ่ือเปนทุนทรัพย
ในการกอสรางศาลปูตาพญาหม่ืนตื้อหลังใหมจนแลวเสร็จเรียบรอย ทําพิธีเลี้ยงปูตาพญาหม่ืนตื้อในวันพุธท่ี 5 
มิถุนายน 2562 ไดรับความรวมมือจากบุคลากรและชาวบานนําอาหารหวานคาวและผลไมมาเขารวมเปนเครื่องเซน
ไหว  

 
9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........100,000......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........96,000......บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..............4,000.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) เกิดการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสานใหคงอยูและใชประโยชนได 

2) เกิดเครือขายความรวมมือสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

3) มีฐานขอมูลพันธุพืชท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสาน 1 ฐานขอมูล 
 

12. ปญหา อุปสรรค  
- 

 

13. แนวทางแกไข 
- 
  

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

๑5. รายงาน ณ วันท่ี 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

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

plan@ksu.ac.th 

 

mailto:kalasin_plan@yahoo.com

