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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

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

1. ช่ือหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : สืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจําป 2563 
 

3. วันท่ีดําเนินงานโครงการ     
    ไตรมาสท่ี 1 :  21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563       ไตรมาสท่ี 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................ 
    ไตรมาสท่ี 3 :  ระบุ (วัน/เดือน)........................     ไตรมาสท่ี 4 :    
    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  
จากสถานการณปจจุบันประเทศกําลังใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนคนดี มีคุณธรรม  

จริยธรรม เสียสละและทํางาน เพ่ือสังคมและสวนรวม  โดยการสนับสนุนใหมีการพัฒนาในแตละพ้ืนท่ีอยางกวางขวาง  
โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน รัฐบาลสนับสนุนใหไดรับการศึกษาสูงสุด  เพ่ือใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข  จน
กลายเปนกําลังสําคัญของครอบครัว หรือสังคมในทองถ่ินนั้นๆ  ดังนั้น ในทุกทองถ่ินทุกหนวยงานจึงมีโครงงานอบรม
ใหความรูความเขาใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีของไทยให
เด็กและเยาวชนไดสืบทอดตอไป  

ภารกิจหลักท่ีสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  คือ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และถือ
เปนองคประกอบหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงยังตองมีการปรับปรุงและพัฒนาแผน โครงการและ
กิจกรรมใหภารกิจมีความสมบรูณมากยิ่งข้ึน และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนี้ สมควรใหทุกหนวยงานท้ัง
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา หนวยงานภายนอกและประชาชนในชุมชนตางๆไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯลฯ ท่ีเกิดข้ึนตามชวงเวลาสิบสองเดือนของ
แตละป “ฮีตสิบสอง” เชน ประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาในเดือนสิบสองนี้คือ ประเพณีการทอดกฐิน ซ่ึงเปนการทําบุญ
กุศลท่ียิ่งใหญของชาวพุทธ ควรอนุรักษและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

6. วัตถุประสงค 
 6.1 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาไดเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

 6.2 เพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจ 
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7. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด 
 เปาหมาย ผลดําเนินการ 

รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไม

นอยกวา  
80 400 

คน 75 375 คน 
100 500 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา  

75 % 84.6 % 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดาํเนินการแลว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอย
กวา 

75 3/4 วัน 100 1 วัน 

เชิง
คาใชจาย 

เบิกจายงบประมาณดําเนินงาน
โครงการไมนอยกวา 

80 15,000 บาท 100 15,000 บาท 

 

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการดําเนินการ 
(P_Plan) 

 

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

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงานตามแผน  (D_Do)  - จัดกิจกรรมโดยองคการนักศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C_Check) 

      

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรอืเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาใน
การปฏิบัตจิริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ  

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก
ผลการติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  
แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   
- ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 เลม 

 

ผลการดําเนินการ 
  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจําป 2563 ข้ึนในวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดโพธิ์ชัยวนา
ราม ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 375 คน บุคลากร จํานวน 
100 คน จากเปาหมาย จํานวน 500 คน 
 

ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาไดเสียสละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชน

ของสวนรวม 
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี ๑ คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยองคการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๓ ข้ึนในวันท่ี 21 ตุลาคม  
2563 โดยการจัดกิจกรรมในลักษณะการรับบริจาคเงินจากบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน และเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหบุคลากรและนักศึกษาไดเสียสละ
ประโยชนสวนตัวหรือเงินทองเพ่ือประโยชนของสวนรวมในการทํานุบํารุงศาสนา ไดรับยอดบริจาคท้ังสิ้นรวม 
303,062 บาท (สามแสนสามพันหกสิบสองบาทถวน) ซ่ึงมีรศ.จิระพันธ หวยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ นําคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และชุมชน เปนกิจกรรมท่ีไปรวมกับชุมชนบาน
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หัวงัว ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงไดตั้งกองกฐิน ณ ลานหนาศาลปูตา บานหัวงัว แหองคกฐิน
รอบหมูบานหัวงัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต และนําองคกฐินทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ชัยวนาราม บานหัวงัว  
 

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหบุคลากรและนักศึกษาไดเรียนรู
และเขาใจ 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ บุคลากรและนักศึกษาไดซึมซับ เรียนรูและเขาใจใน
กระบวนการ ข้ันตอนของการดําเนินงานตางๆ ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมกับชุมชนในลักษณะของงานบุญประเพณี
บุญกฐินใหไดยึดถือปฏิบัติ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีชวยหลอหลอม ขัดเกลาใหทุกคนเปนคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีงดงาม มี
ใจท่ีมีความเมตตา กรุณาและเอ้ือเฟอเผื่อแผแกสวนรวมดวย สงผลในภาพรวมใหเกิดสังคมมีความสันติสุข  

 
 

9. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
 

  

  

  
 
10. งบประมาณ 
     ๑0.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........15,๐๐๐......บาท 
     ๑0.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........0.00...........บาท 
     ๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน..............................บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
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11. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 11.1 บคุลากรและนักศึกษาไดเสียสละประโยชนสวนตวัเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

 11.2 ประเพณีบุญกฐินอันดีงามของทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบสาน ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาได
เรียนรูและเขาใจในความสําคัญของการมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสาน 
 

12. ปญหา อุปสรรค  
- 

13. แนวทางแกไข 
- 
  

๑4. ส่ิงท่ีทานพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ 
ไดความสนุก ไดบุญไดไปชวยชาวบาน, พอใจในการไดสืบสานประเพณีบุญกฐิน, โรงทานกวยเตี๋ยวอรอย, ได

ทําบุญ, การทํางานและสามัคคี 
 
15. ผูรายงาน นายเดชา บุงอุทุม  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     โทรศัพท 0-๙๓๐๙-๖๔๘๓-๖ โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : nengneng.soung@gmail.com 
 

๑6. รายงาน ณ วันท่ี 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 

 
 

 


