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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

 

1. ช่ือหนวยงาน : งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. ช่ือโครงการ  : อนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     

     ไตรมาสท่ี 1 :  ระบุ  วันท่ี  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  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 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 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  

 อาชีพเกษตรกรรม (ปลูกขาว) เปนอาชีพหลักท่ีอยูคูสังคมไทยเรามาชานานแลว ซ่ึงชาวนาไดรับการยกยอง

วาเปนกระดูกสันหลังของชาติ ในการทํานานั้นตองทําอยาพิถีพิถันและการเอาใจใสเปนอยางมากตั้งแตเพราะปลูกถึง

เก็บเก่ียวผลผลิต โดยเฉพาะการเก่ียวขาวนั้นเปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการเก็บเก่ียวผลผลิต  ในอดีตชาวนาภาคอีสานมี

ประเพณีชวยกันเก่ียวขาว เนื่องจากในแตละหมูบานมีกําลังคนไมมากนัก แตละคนจะรูจักมักคุนกันเปนอยางดี เม่ือมี

งานหรือกิจกรรมท่ีชวยเหลือกันไดก็จะพยายามรวมมือกัน จึงเกิดประเพณี "ลงแขกเก่ียวขาว"  

 ปจจุบันประเพณีการลงแขกไดเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือทดแทน

แรงงานมนุษยมากข้ึน ทําใหประเพณีดังกลาวคอยๆ หายไป ดังนั้นโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การลงแขกเก่ียวขาวจึงมีความสําคัญตอการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนคนรุนใหมใหเห็นความสําคัญ

ของการทํานาตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเปนแนวทางท่ีสําคัญในการลดตนทุนการผลิตท่ีแสดงการ

รวมแรงรวมใจเคารพนับถือคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงเปนวัฒนธรรมอันล้ําคาของบรรพบุรุษ การลงแขกเก่ียวขาว
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และทําขวัญขาวจึงถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงามของชาวนาไทยท่ีควรไดรับการสงเสริม

และสนับสนุนใหคงอยูและสืบสานตอไป 

 นอกจากนี้กิจกรรมทําขวัญขาวเปนพิธีกรรมดั้งเดิมในภูมิภาคท่ีมีการปลูกขาวของประเทศไทย การทําขวัญ

ขาวจะทําในชวงขาวตั้งทองและตอนขนขาวข้ึนยุงแลว ในพิธีจะมีการรองหรือสวดบททําขวัญขาว ซ่ึงในแตละทองถ่ิน

เรียกแตกตางกันไป ภาคเหนือเรียกวา คําสูขวัญขาว ภาคกลางและภาคใตเรียกวา บททําขวัญขาว ซ่ึงแตละถ่ินมี

ลักษณะท่ีคลายกันและแตกตางกัน สวนท่ีคลายคลึงกันคือ สวนท่ีกลาวเชิญขวัญหรือเรียกขวัญ สวนนี้จะเปนสวนท่ี

เรียกขวัญแมโพสพ และอีกสวนคือ สวนท่ีเปนการขอพรหรือการขอรองแมโพสพ สวนนี้เปนสวนท่ีแสดงถึงความ

ปรารถนาของชาวนาท่ีตองการใหขวัญขาวหรือแมโพสพ ดลบันดาลในสิ่งท่ีเขาตองการ สวนเนื้อหาท่ีแตกตางกันไป

บางในแตละทองถ่ิน เปนสิ่งท่ีมีเฉพาะในทองถ่ินนั้นๆ เชน ชื่อพันธุขาวพ้ืนเมืองหรือตํานานเก่ียวกับขาวหรือแมโพสพ

ท่ีเปนเรื่องเลาท่ีรับรูกันในทองถ่ินนั้นๆ การทําขวัญขาวถือเปนกลไกในการชวยลดหรือบรรเทาความเครียดใหกับ

ชาวนา เนื่องจากการทํานาในแตละครั้ง ตองลงทุนลงแรงจํานวนมาก ชาวนาจึงเกิดความไมม่ันใจและรูสึกไมม่ันคง

ทางจิตใจ วา การทํานาจะประสบความสําเร็จหรือไม จึงตองอาศัยการทําขวัญขาวเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับ

ตนเอง 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ท่ีรวมอนุรักษและสืบสานประเพณี

ท่ีสําคัญ มีคุณคา และเปนเอกลักษณหนึ่งชาติ รวมถึงเปนวันท่ีนักศึกษา บุคลากร และคณาจารยจะไดพบปะและได

ปฏิบัติงานรวมกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงไดจัดโครงการอนุรักษและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว ข้ึนเพ่ือใหนักศึกษา บุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี

ของชาวอีสานท่ีดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมท่ีสอดแทรกการเรียนการสอนของ

นักศึกษา 

 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ 

6.2 เพ่ือกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรท่ีเขารวมกิจกรรม 

6.3 เพ่ือใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม 
 

7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

(แผน) 
การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 100 (160 คน) 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 84.8 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 

100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 100 
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8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  

กจิกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 

        จัดกิจกรรมแขกเก่ียวขาว

และทําขวัญขาว 

งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวขาวและ

ทําขวัญขาว ข้ึนในวันท่ี 28 เดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

 รองศาสตราจารยจิระพันธ หวยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ นําผูบริหาร อาจารย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ รวมกัน

เขารวมกิจกรรมลงแขกเก่ียวขาวและทําขวัญขาว เพ่ืออนุรักษ สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีลงแขกเก่ียวขาว สรางความรัก ความสามัคคี ให

นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะการลงแขก

เก่ียวขาวถือเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ินอันดีงามของ

ชาวนาไทย ท่ีควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหคงอยูและสืบสานตอไป 

ณ แผนกนาขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ มีผูรวมกิจกรรมดังกลาว 160 

คน 

 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 

     10.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน............40,000.............บาท 

     10.2 งบประมาณท่ีใช  จํานวน............40,000.............บาท 

     10.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.....................................บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 

 

11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

11.1 นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยไดอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ 

11.2 นักศึกษา บุคลกร และคณาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมเกิดความรักและสามัคคี 

11.3 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเกษตรกรรม 
 

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 
 

15. รายงาน ณ วันท่ี     13    เดือน   ธันวาคม    พ.ศ. 2562 
 

-------------------------------------- 

ท้ั ง นี้  ห ลั ง เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง านขอคว ามอนุ เ ค ร า ะห ส ง ท่ี ก อ งน โ ยบ ายและแผน  ท า ง  E-mail 

: kalasin_plan@yahoo.com และ plan@ksu.ac.th 
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