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แบบสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

1. ช่ือโครงการ   เลือกตั้งผูนําและสมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา 

 

2. องคกร/หนวยงานผูรับผิดชอบ    สภานักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

 สงเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  

  หลักการสําคัญของการอุดมศึกษาหรือเปาหมายหลักของการอุดศึกษาในปจจุบัน จึงเปนหลักการให

การศึกษาท่ีเนน “ความเปนเลิศทางวิชาการ โดยคํานึงถึงความสัมพันธกับความตองการและสภาพความเปนจริงของ

สังคม” คือ เนนความสัมพันธระหวางการแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ และความสามารถในการใชวิชาการเพ่ือ

สนองความตองการของสังคมดวย จึงมีปรัชญาหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ 

คือ 1. เพ่ือเปนกําลังคน (Manpower) หมายถึง การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองในดานมาตรฐานวิชาการ และ

มาตรฐานวิชาชีพท่ีตอบสนองตอความตองการสังคมซ่ึงก็คือการผลิต ผูประกอบวิชาชีพท่ีดีนั่นเอง 2. เพ่ือความเปนคน 

(Manhood) หมายถึง ความเปนคนดีและความเปนพลเมืองดี การจัดการอุดศึกษาเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย 2 ประการ

ขางตนนี้  จําเปนจะตองมุงเนนท้ังในเรื่องการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา และกิจกรรมตามหลักสูตรควบคูกัน

ไป ท้ังนี้เพราะกิจรรมตามหลักสูตรจะชวยเสริมสรางความรูท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ สวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หรือนอกหลักสูตรนั้นจะเปนสวนสําคัญ  และสวนจําเปนในการพัฒนาคุณสมบัติ ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพ และ

สมรรถภาพในดานตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในตัวนิสิตนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากกิจกรรมการศึกษาตามหลักสูตรในชั้นเรียน 

อันจะทําใหสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณท้ังดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ 
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 งานสภานักศึกษา และงานองคการบริหารนักศึกษา จึงเปนหนวยงานหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของนักศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาของอุดมศึกษา ในการนี้จึงจําเปนท่ีจะตองมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการองคการการบริหารนักศึกษาเพ่ือดําเนินงานกิจกรรมของทางสถาบัน 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหไดมาซ่ึงองคกรกิจกรรมนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวย 

 กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 

 5.2 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยแกนักศึกษา 

 5.3 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนผูกลาแสดงออกในทางท่ีดี มีความมุงม่ัน องอาจ แตสุภาพ

 ออนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง 

  

  6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 3,000 คน รอยละ 42 1,271 คน 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 86 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 20,000 รอยละ 100 20,000 

 

7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินงาน     

การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แตงตั้งคณะกรรมการ 

- ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การวางแผนการดําเนินการ 

(D_Do) 

- จัดกิจกรรมโดยสภานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พ้ืนท่ี

ในเมือง และพ้ืนท่ีนามน) 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงาน (C_Check)   

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนิน

ไปตามแผนงานท่ี วางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงาน

โครงการ 

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรค

หรือปญหาในการ ปฏิบัติจริง 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
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กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

โครงการ 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล

การติดตาม  (A_Action)     

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผล

การ   

-  ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

 

 ผลการดําเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563  ณ อาคากิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

พ้ืนท่ีนามน และอาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง 

 

       ผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคขอท่ี  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหไดมาซ่ึงองคกรกิจกรรมนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คืองานสภานักศึกษา  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งผูนํา

และสมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา ในวันท่ี  22  เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ  อาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีนามน) 

และอาคารกิจการนักศึกษา (พ้ืนท่ีในเมือง) โดยมีนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นป ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว  

เพ่ือใชสิทธออกเสียงเลือกนักศึกษาตัวแทนของมหาวิทยาลัย  และมีสวนรวมในการไดมาซ่ึงผูนํานักศึกษา ตัวแทน

องคกรนักศึกษา ท่ีจะเขามาทําหนาท่ี เพ่ือนักศึกษาของท้ังมหาวิทยาลัย  

วัตถุประสงคขอท่ี 2  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ  งานสภานักศึกษา ไดจัดกิจกรรมเลือกตั้งผูนําและ

สมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา โดยการมีสวนรวมของทีมสภานักศึกษา  ตัวแทนสโมสรคณะ  ทําหนาท่ีเปนท้ัง

คณะกรรมการเลือกตั้งกลาง  และทําหนาท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งประจําคณะ  และใหความรู แนวปฏิบัติในการ

เลือกต้ังกับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย และทําใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการ และมีสวนรวมในการไดมาซ่ึงผูนํา

นักศึกษา 

 วัตถุประสงคขอท่ี 3  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเปนผูกลาแสดงออกในทางท่ีดี มีความมุงม่ัน 

องอาจ แตสุภาพออนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง 

     ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ  งานสภานักศึกษา  ไดจัดกิจกรรมเลือกตั้งผูนําและ

สมาชิกองคกรกิจกรรมนักศึกษา  โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกสาขา ทุกคณะ  ท่ีรวมตัวกันเปนกลุม  เขารับการ

สมัครเพ่ือทําหนาท่ีองคการบริหารนักศึกษา (สวนกลาง)  รวมตัวกันเขาสมัครเพ่ือทําหนาท่ีสโมสรนักศึกษาคณะ 

แสดงออกถึง ผูกลาแสดงออกในทางท่ีดี มีความมุงม่ัน  ท่ีจะพัฒนางาน และกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับเพ่ือนๆ 

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 

 1. จากจํานวนท่ีมีผูมาใชสิทธิ์นอย เนื่องจากผูเขารวมกิจกรรมเลือกตั้งผูนํานักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาชั้น

ปท่ี 1 และ ชั้นปท่ี 2 สวนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 มีนักศึกษาท่ีออกสังเกตการณสอน และออกฝกสอน ควรจัดใหมี

การเลือกตั้งสําหรับกลุมนักศึกษาท่ีออกสังเกตการสอนและออกฝกสอนในชวงของวันหยุดราชการ  

    2. ขาดการประชาสัมพันธไมตอเนื่อง เชน การประชาสัมพันธตัวแทนผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 3. ผูลงสมัครรับเลือกตั้งท้ังองคการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มีจํานวนนอย สงผลใหขาดความนาสนใจ

ในกิจกรรม 

 

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

     10.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........20,000......บาท 

     10.2 งบประมาณท่ีใช  จํานวน..........20,000......บาท 

     10.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 

 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

 10.1  มีองคกรกิจกรรมนักศึกษาเกิดข้ึนโดยสมบูรณ  ซ่ึงไดแก คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา บรรลุ

วัตถุประสงคของระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560 

 10.2  นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมประชาธิปไตยแกนักศึกษา 

 10.3  เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยเฉพาะผูเปนตัวแทนนักศึกษามีภาวการณเปนผูนํา และ

นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรมก็ไดฝกความเปนผูตามท่ีดีใหแกนักศึกษา 

 

11. ปญหา อุปสรรค  

-  
 

12. แนวทางแกไข 

- ควรปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการใหเหมาะสม เชน การประชาสัมพันธผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 

- จัดใหมีการเลือกตั้งสําหรับกลุมนักศึกษาท่ีออกสังเกตการสอน และนักศึกษาท่ีออกฝกสอน ในชวงของ

วันหยุดราชการ เพ่ือใหนักศึกษากลุมดังกลาว ไดมีสวนรวมกับการไดมาซ่ึงผูนํานักศึกษาของแตละองคกร 

 

13. ผูรายงาน นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

     โทรศัพท 0-8176-9945-3 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : ksu_dsd@hotmail.com 

 
 

14. รายงาน ณ วันท่ี 14 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 

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


