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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
****************************** 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 

 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  

เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม  

 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
สิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น หัวใจสำคัญก็มาจากครู อาจารย์ที่มี

ประสบการณ์และมีความรู้ เข้าใจถึงสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้ด้วยการปฏิบัติของครูอาจารย์นั้นเอง นักศึกษาจึงได้รับการ
อบรมสั ่งสอน ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์และการลงมือทำปฏิบัติจริงนั ้นด้วยความรู ้ที ่จริงแท้ประกอบกับ
มหาวิทยาลัย แห่งนี้ได้มีนโยบายที่สำคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับกิจกรรมนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลัยต้องสร้างให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ ในอนาคต โดยการพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติ  

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 นี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัย นั้นก็คือประเพณีการไหว้ครู ประเพณีการไหว้ครูถือ
เป็นเอกลักษณ์ทางประเพณีอันดีงามของชาวไทย ที่ศิษย์ให้ความเคารพ เทิดทูนคุณครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดสรรพวิชา
ความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และปรารถนาดีครู จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ มีคุณค่าต่อประเทศชาติ
เพราะในอดีตกาล หนังสือหรือสื่อการเรียนการสอน ยังไม่มี แพร่หลายดังนั้นความรู้จากแหล่งเดียวที่ศิษย์จะได้รับคือ
ความรู ้จากบุคคลผู้ที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ  ซึ ่งเรา เรียกว่า “ครู” ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไปจวบจนปัจจุบัน 
เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้น หนังสือ หรือสื ่อการเรียนการสอนมีแพร่หลายแล้วก็ตาม คนไทยยังคงให้
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ความสำคัญกับครูอยู่จนถึงปัจจุบันด้วย เพราะเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจากบุคคล เป็นความรู้ที่เป็นทักษะเฉพาะ 
เป็นเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการสั่งสมความรู้  ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่ไม่สามารถถ่ายทอดด้วย
ตัวหนังสือหรือสื่อใดๆ ได้และที่สำคัญคน ไทยยังคงให้ความสำคัญกับครูจนเปรียบครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์
เพราะศิษย์ที่ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเพราะมีแม่เป็นผู้ให้กำเนิด มีครูเป็นผู้ให้ความรู้ความคิด สติปัญญาสู่ทางสว่าง 
ให้กับชีวิตนั้นเอง  

 ประเพณีการไหว้ครูจึงยังคงสืบทอดต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ การไหว้ครูคือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ 
ยอมรับนับถือเป็นครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทาง
วิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตนรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ (สุมิตร เทพวงษ์ , 2548 : 2) จากความหมายดังกล่าว การไหว้ครูจึง
เป็นเสมือนการแสดงความกตัญญู กตเวทิตาคุณ ต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรม
ข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็น การแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็น
ผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต หากเปรียบเสมือนการอ้างอิงทางวิชาการ การไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการอ้างอิงถึงบุคคลที่เรา
ได้รับความรู้มาเพื่อแสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนไทยได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สิน
ทางปัญญามาเป็นเวลาช้านาน จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว กลุ ่มงานพัฒนานักศึกษาจึงได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญของครู-อาจารย์และมุ่งมั่นที่รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ดีไว้เพื่อให้นักศึกษา ทุก
ระดับชั้นของมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีความนอบน้อม ต่อครู -อาจารย์ที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชา
ให้แก่นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ต่อไปในอนาคต
สืบไป 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
 
 6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงาน  
เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 500 คน ร้อยละ 90 1,336 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนดไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณดำเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 40,000 ร้อยละ 94.24 40,000 
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7. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้าการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดำเนินการ (P_Plan) 

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดำเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
(C_Check) 

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางแก้ไข  
- แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 
 ผลการดำเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ทั้งสองพ้ืนที่ 
ผลการดำเนินงาน 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ตัวแทนนักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และ

ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ นักศึกษาได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูด้วยความคิดสร้างสรร
และสวยงาม เพ่ือส่งเข้าประกวด 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
   

  

  
 

 
 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน  40,000.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จำนวน  40,000.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน           0.00  บาท 
 

 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 เกิดความเคารพศรัทธากับครู-อาจารย์ และนักศึกษามีความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-
อาจารย์ 
     10.2 ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยได้รับการอนุรักษ์ และสืบทอดโดยกิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา 
     10.3 การประดิษฐ์พานไหว้ครูของนักศึกษาได้มีการใช้ความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์ นักศึกษาได้ทำงานใน
รูปแบบประชาธิปไตยในกลุ่มสาขาวิชา 



- 5 - 
 

11. ปัญหา อุปสรรค  
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเกิดโรคระบาด COVID-19  
 

12. แนวทางแก้ไข 
 ลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และจัดรูปแบบกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
  

๑3. ผู้รายงาน  นางสาวกนกวรรณ  นันทรัพย์  ตำแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 
  

๑4. รายงาน ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 256๓ 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


