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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
******************************
1. ชื่อหนวยงาน : กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
2. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา
3. วันที่ดําเนินงานโครงการ
ไตรมาสที่ 1 : ระบุ (วัน/เดือน)........................
 ไตรมาสที่ 3 : ระบุ (วัน/เดือน)........................
สถานะโครงการ  ยังไมสิ้นสุดโครงการ

 ไตรมาสที่ 2 : ระบุ (วัน/เดือน)........................
 ไตรมาสที่ 4 : ระบุ (วัน/เดือน) ๑ สิงหาคม 2562
 สิ้นสุดโครงการแลว

4. แผนงานและความสอดคลอง
4.1 แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.3 แผนปฏิบัติการดานการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ประเด็นที่ 4 : การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมายที่ 2 : พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 27 : เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย (green university)
5. หลักการและเหตุผล
อาชีพการทํานาเปนอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ไดรับการสืบทอดสูลูกหลานมาเปนเวลานานจวบจน
ปจจุบัน ในอดีตชาวนาภาคอีสานมีประเพณีชวยกันปกดําทํานา เนื่องจากในแตละหมูบานมีกําลังคนไมมากนัก แตละ
คนจะรูจักมักคุนกันเปนอยางดี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ชวยเหลือกันไดก็จะพยายามรวมมือกัน จึงเกิดประเพณี "การ
ลงแขก" กลาวไดวา ในบริบทของสังคมไทยนั้น “การลงแขก” เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาความรวมมือแบบ
เสริมพลังกัน รวมทั้งเปนพื้นฐานวิธีรวมกลุมเรียนรูเพื่อสรางสวนรวมดวยกันในรูปแบบตางๆของชุมชนทุกระดับ และ
เปนทุนทางสังคมอยางหนึ่งที่บงชี้ความเขมแข็งของสังคมได
ปจจุบันประเพณีการลงแขกไดเลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อทดแทน
แรงงานมนุ ษ ย ม ากขึ้ น ทํ า ให ป ระเพณี ดั ง กล าวค อ ยๆ หายไป ดั ง นั้น โครงการอนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมและทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การลงแขกดํานา จึงมีความสําคัญตอการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนคนรุนใหมใหเห็นความสําคัญของ
การทํานาตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเปนแนวทางที่สําคัญในการลดตนทุนการผลิตที่แสดงการรวม
แรงรวมใจเคารพนับถือคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนวัฒนธรรมอันล้ําคาของบรรพบุรุษ การลงแขกดํานาจึงถือเปน
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นอันดีงามของชาวนาไทยที่ควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหคงอยูและ
สืบสานตอไป
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ที่รวมอนุรักษและสืบสานประเพณีที่
สําคัญ มีคุณคา และเปนเอกลักษณหนึ่งชาติ รวมถึงเปนวันที่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยจะไดพบปะและได
ปฏิบัติงานรวมกัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จึงไดจัดโครงการอนุรักษและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดํานา ขึ้นเพื่อใหนักศึกษา บุคลากรไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสานที่
ดําเนินสืบเนื่องมาตั้งแตบรรพบุรุษ นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่สอดแทรกการเรียนการสอนของนักศึกษา
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6. วัตถุประสงค
6.1 เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรษุ
6.2 เพื่อกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรที่เขารวมกิจกรรม
6.3 เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม
7. ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่กําหนดไมนอยกวา
เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา

เปาหมาย
(แผน)

การดําเนินงาน (ผล)

รอยละ 80
รอยละ 75
รอยละ 75

๑๐๐.๐๐
90.6๐
๑๐๐.๐๐

รอยละ 80

๑๐๐.๐๐

8. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดําเนินการ
(P_Plan)
กิจกรรมที่ 2 การดําเนินงานตามแผน (D_Do)

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C_Check)

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจาก
ผลการติดตาม (A_Action)

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ เพื่อนําเสนอ
แผนปฏิบัติงานโครงการ
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจาง
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
- เตรียมแปลงกลาและหวานกลาสําหรับใชในโครงการฯ
- ถอนกลาเพื่อใชในโครงการฯ
- เตรียมแปลงเพื่อใชสําหรับดําเนินโครงการฯ
- เตรียมพื้นที่สําหรับจัดงาน และดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว
- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตาม
แผนงานที่วางไวตามมติที่ประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณที่เปนอุปสรรคหรือปญหาใน
การปฏิบัตจิ ริง
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ
- ประชุมเพื่อนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข
แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ
- ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 3 เลม

ผลการดําเนินการ
ไดดําเนินการจัด กิจกรรมโครงการอนุ รักษ และทํ านุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรมการลงแขกดํานาในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ
ผลการดํ า เนิ น งานบรรลุต ามวัต ถุป ระสงคขอ ที่ ๑ คื อ กลุ มงานศิ ล ปวั ฒ นธรรม กอง
กิจการนักศึกษาไดดําเนินการกิจกรรมลงแขกดํานาและการปกกกแฮก โดยไดเชิญพราหมณมาทําพิธีปกกกแฮกกอน
การปกดํานา เพื่อเปนศิริมงคลกับตนขาวกอนการปกดํา นอกจากนี้พรามหมณไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการทําพิธี
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ดังกลาว และกลาวถึงความสําคัญของการลงแขกของชาวนาในอดีตวามีความสําคัญตอวิถีชีวิตและสังคมอยางไร โดยมี
จํานวนผูที่เขารวมโครงการทั้งสิ้น ๒๖๕ คน ประกอบดวยคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จํานวน
๑๐๐ คน และนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ จํานวน ๑๖๕ คน
กิจกรรม

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อกอใหเกิดความรักและสามัคคีในกลุมของนักศึกษา คณาจารย และบุคลกรที่เขารวม

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอที่ ๒ คือ การดําเนินโครงการลงแขกดํานา ซึ่ง
เปนการรวมแรงรวมใจระหวางหลายหนวยงานในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม ทําใหเกิดความรวมมือ
สมัครสมานสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธไมตรีของบุคลากรและนักศึกษาตางคณะฯ และหนวยงาน โดยเห็นไดจาก
การรวมมือของบุคลากรและนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รวมแรงรวมใจดําเนินกิจกรรมการลงแขกดํานาจนแลวเสร็จ
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธไมตรีที่ดีตอกันมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอที่ 3 คือ การรวมแรงรวมใจดําเนินงานกิจกรรม
ลงแขกดํานาของนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ สะทอนใหเห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม และจากผล
การประเมินความพึงพอใจที่ชี้ใหเห็นวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ตองการใหจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การลงแขกดํานา อยางตอเนื่องทุกป สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีตออาชีพเกษตรกรรม
9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ที่สื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ)
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10. งบประมาณ
๑0.๑ งบประมาณที่ไดรับ จํานวน..........๕0,000.00......บาท
๑0.๒ งบประมาณที่ใช
จํานวน..........๕๐,000.00......บาท
๑0.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน......................0.00......บาท
( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ)
11. ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
1๑.1 นักศึกษา บุคลากร และคณาจารยไดอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษ
1๑.2 นักศึกษา บุคลกร และคณาจารยที่เขารวมกิจกรรมเกิดความรักและสามัคคี
1๑.3 นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกรรม
12. ปญหา อุปสรรค
13. แนวทางแกไข
๑4. ผูรายงาน นายอิทธิพล ขึมภูเขียว ตําแหนง อาจารย
โทรศัพท 083 732 7235 E–mail : Ittipon49@hotmail.com
๑5. รายงาน ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

