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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
   

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

1. ช่ือหนวยงาน :  องคการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 
2. ช่ือโครงการ :  จัดการแขงขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา 2562  
    “เมฆพยับหมอกเกมส ครั้งท่ี 4” 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

 
4. หลักการและเหตุผล  

ดวยองคการนักศึกษา พรอมดวยสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ได
เล็งเห็นความสําคัญของการแขงขันกีฬาจึงไดมีการจัดใหมีการแขงขันกีฬาเพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพรางกายให
แข็งแรง เปนการพัฒนาสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตลอดจนเปนการสงเสริมใหนักศึกษาทํางานเปนทีม 
เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน กับการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา
ประเภทตางๆ ซ่ึงจะมีผลใหนักศึกษามีพฤติกรรมท่ีหางไกลจากยาเสพติด อีกท้ังเปนแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬา
เพ่ือเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือใหนักศึกษาไดรูจักการมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย ไดมีกิจกรรมดานสุขภาพ และมี
โอกาสสรางกิจกรรมสัมพันธระหวางนักกีฬาอันนาจะเปนความสมานสามัคคี รวมท้ังเปนการแสดงออกในทางท่ีถูกตอง
และเหมาะสม  องคการนักศึกษา จึงไดจัดโครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ “เมฆพยับหมอกเกมส” 
ครั้งท่ี 4  ปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน 
 

 

5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือกอใหเกิดความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมูคณะ 
 5.2  เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
           5.3  เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพฤติกรรมหางไกลยาเสพติด  
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 6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 1,000 คน รอยละ 85 850 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 97.0 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 180,000 รอยละ 100 180,000 

 
7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินงาน     
การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)  

- ขออนุมัติโครงการ  
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การวางแผนการดําเนินการ 
(D_Do) 

- จัดกิจกรรมโดยองคการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
(พ้ืนท่ีนามน) 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน (C_Check)   

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนิน
ไปตามแผนงานท่ี วางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงาน
โครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรค
หรือปญหาในการ ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม
โครงการ 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรงุ/พัฒนา/แกไขจากผล
การติดตาม  (A_Action)    

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผล
การ   
-  ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

 
 ผลการดําเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
พ้ืนท่ีนามน  
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       ผลการดําเนินงาน 
 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือกอใหเกิดความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมูคณะ   
 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ องคการนักศึกษา  งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ กองกิจการนักศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการจัดการแขงขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําป
การศึกษา 2562 “เมฆพยับหมอกเกมส ครั้งท่ี 4” 

  โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความสนุกสนาน และความสามัคคีในหมูคณะ  โดยมีการแบงสีการ
แขงขัน โดยการรวมบุคลากรและนักศึกษาตางคณะ  แบงการแขงขันชนิดกีฬาท้ังชนิดกีฬาท่ีเปนสากล และมีการ
สอดแทรกกีฬาพ้ืนบาน เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน และเกิดความหลากหลาย  

วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษามีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม
 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ องคการนักศึกษา  งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา
สัมพันธ กองกิจการนักศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยการประชาสัมพันธดานการออกกําลังกายมาอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหนักศึกษามีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดานการออกกําลังกาย 

วัตถุประสงคขอท่ี 3  เพ่ือใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพฤติกรรมหางไกลยาเสพติด  
ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ การใชเวลาวางหลังเลิกเรียนในการออกกําลังกาย หรือ

การซอมเชียรในสนาม ทําใหเกิดแตกิจกรรมในดานบวก ท่ีชัดเจนคือการหางไกลจากอบายมุข และหางไกลยาเสพติด 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........180,000......บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช  จํานวน..........180,000......บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม เกิดความสนุกสนาน มีความสามัคคีในหมูคณะ   
 10.2 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม  มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม 
 10.3 นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและพฤติกรรมหางไกลยาเสพติด 
 
11. ปญหา อุปสรรค  

- การรับ สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ซ่ึงมีระยะทางการเดินทาง ไป-กลับ 80 กิโลเมตร งบประมาณคารถ
รับสงไมเพียงพอ ทําใหมีจํานวนนักศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมนอย 

 

12. แนวทางแกไข 
- ควรปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการใหเหมาะสม ดานคารถรับสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
 
  

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

๑4. รายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


