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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
   

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  :  สงนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลือก) 
  

3. ประเภทกิจกรรม  
 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

 
4. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนดจัดการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี 47 โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด
กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เขารวมการแขงขัน ซ่ึงมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนา
นิสิตนักศึกษา และบุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใหโอกาสผูอ่ืน มีระเบียบวินัย 
รูจักปฏิบัติตามกติกา และกฏเกณฑตางๆ อยางบริสุทธิ์ใจ โดยกําหนดจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลือก) ระหวางวันท่ี 11 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย จังหวัดเลย  นั้น 
 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงไดจัดทําโครงการสงนักศึกษาเขา
รวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลือก) นั้นเพ่ือจัดสงนักศึกษาท่ีเปนแทน
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 2 ชนิดกีฬา จํานวนนักกีฬา 16 คน ระหวางวันท่ี 10 - 16 พฤศจิกายน 
2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย   
 
 

5. วัตถุประสงคของโครงการ  
5.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย รูจักให

โอกาสผูอ่ืน มีระเบียบวินัย รูจักปฏิบัติตามกติกา และกฏเกณฑตางๆ มีความอดทน รูจักอดกลั้น รูจักควบคุม
ตนเอง และมีความสามัคคี รูจักแกปญหาอยางสันติเสียสละสวนตนเพ่ือสวนตนเพ่ือสวนรวม 
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5.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและสุขภาพใหกับนักศึกษา 
5.3 เพ่ือรวมการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง  

ประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ 
 ระหวางวันท่ี 11 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย   
 

7. ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ท่ีใชจริง) 
     7.1 งบประมาณ ท่ีตั้งไว   ๑20,00๐  บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

7.1.1 คาใชสอย                        78,632 บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยงไปราชการผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน และพนักงานขับรถยนต  
  (วันท่ี 10 - 16 พ.ย. 2562) (7 วัน x 240 บาท x 5 คน)                   8,400  บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา (วันท่ี 10 - 16 พ.ย. 2562) (7 วัน x 180 บาท x 16 คน) 

                                    20,160 บาท 
- คาเชาท่ีพัก (วันท่ี 10 - 15 พ.ย. 2562) (10 หอง x 500 บาท x 6 คืน) 
                        30,000 บาท 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง                         5,000  บาท 
  
- คาชดเชยรถยนตสวนบุคคล (จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไป มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเลย) (608 กม. x 4 บาท x 1 เท่ียว x 1 คัน)    2,432 บาท 
- คาสมัครเขารวมการแขงขัน                      10,000 บาท 
- คาธรรมเนียมนักกีฬาและเจาหนาท่ีท่ีเขารวมการแขงขัน  
  (จํานวน 22 คน x 120 บาท)                 2,640 บาท 
 

7.2.2 คาวัสดุ                       41,300 บาท 
- ลูกวอลเลยบอล (2 ลูก x 900 บาท)               1,800 บาท 
- ชุดแขงขันนักกีฬาวอลเลยบอล (24 ชุด x 600 บาท)                     14,400 บาท 
- ชุดแขงขันนักกีฬาเปตอง (8 ชุด x 650 บาท)              5,200 บาท 
- เสื้อกีฬาผูจัดการทีม ผูฝกสอน ผูชวยผูฝกสอน (6 ตัว x 250 บาท)            1,500 บาท 
- เสื้อวอรม (จํานวน 23 ตัว x 800 บาท)                      18,400 บาท 

    รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันเการอยสามสิบสองบาทถวน) 119,932 บาท 
 

8. กระบวนการดําเนินงาน 
       8.1 การวางแผนการดําเนินการ P (PLAN) 

- ประชุมวางแผนการดําเนินงาน  
- ศึกษาขอมูลและวางแผนการดําเนินงานเบื้องตน  
- เขียนโครงการ และเสนอขออนุมัติ  
- เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการเพ่ือมอบหมายงานรับผิดชอบ 

 8.2 การดําเนินงานตามแผน D (DO) 
- ฝกซอมนักกีฬาเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47            

(รอบคัดเลือก) 
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- นํานักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลือก)  
 8.3  การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน C (CHECK) 

- สรุปผลการดําเนินงานและผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
(รอบคัดเลือก)  

 8.4 การปรับปรุงแกไขงานใหดีข้ึน A (Action)          
..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและผลผลิตของโครงการ 
 .  กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ   (ใหระบุกลุมเปาหมาย และจํานวนใหชัดเจน) 

- ผูจักการทีม/ผูฝกสอนนักกีฬา/ผูชวยผูฝกสอนนักกีฬา/เจาหนาท่ีประสานงาน/พนักงานขับรถยนต
         จํานวน         7 คน 

- นักกีฬา       จํานวน          16 คน 
            รวม         23 คน 

 ผลการแขงขัน การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบคัดเลือก) ระหวางวันท่ี 
11 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สงชนิดกีฬา
แขงการแขงขัน 2 ชนิด กีฬา ประกอบดวย 
  
  กีฬาวอลเลยบอล ชาย                                                 
  (1) ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ   ขจรปญญาไพศาล ผูจัดการทีม 
  (2) นายปนพงศ    งามมาก   ผูฝกสอน 
  (3) นายธนัญชัย    เฉลิมสุข   ผูชวยผูฝกสอน 
  (4) นายอุดมการณ  สุปญบุตร  นักกีฬา 
  (5) นายสิริกร   ไผโสภา   นักกีฬา 
  (6) นายพัสสน   ยลวงค   นักกีฬา 
  (7) นายอธิศักดิ์   จันทะนาม  นักกีฬา 
  (8) นายทัศนัย   สุรํานาจ   นักกีฬา 
  (9) นายจิตตพิสุทธิ์  โฉมไธสง  นักกีฬา 
  (10) นายณรงคเดช  พรมคําบุตร  นักกีฬา 
  (11) นายปรเมท   อรัญรุตน  นักกีฬา 
  (12) นายไชยวัฒน  บัวปา   นักกีฬา 
  (13) นายภุสพงษ  วงคสังกาศ  นักกีฬา 
  (14) นายสุรศักดิ์   สารีวงษ   นักกีฬา 
  (15) นายนันทวัฒน  จามนอยพรม  นักกีฬา 
   

  กีฬาเปตอง ชาย - หญิง 
  (1) นางสาวธิดาวรรณ    ยนตชัย   ผูจัดการทีม 
  (2) นายปรีชา     ทับสมบัติ  ผูฝกสอน 
  (3) สิบเอกคชพงษ    หอมกลิ่น  ผูชวยผูฝกสอน 
  (4) นายอรชุน   พันธุการ   นักกีฬา 
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  (5) นายราชพร   พาโนมัย   นักกีฬา 
  (6) นางสาวสุธาลินี  โงชาฤทธิ์  นักกีฬา 
  (7) นางสาวชาริศา  โพธิ์ขาว   นักกีฬา 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สงชนิดกีฬาเขารวมแขงการแขงขัน 2 ชนิด ผลการแขงขันดังนี้ 
  1. กีฬาเปตอง  
   ประเภทชายคู และหญิงคู ผานเขาไปแขงขันในรอบมหกรรม 
   ประเภทชายเดี่ยว มือ 1 ผานเขาไปแขงขันในรอบมหกรรม 
   ประเภทชายเดี่ยว มือ 2 และ ประเภทหญิงเดี่ยว มือ 1 และ มือ 2 ไมผานเขาไป
แขงขันในรอบมหกรรม 
  2. กีฬาวอลเลยบอล ชาย ไมผานเขาไปแขงขันในรอบมหกรรม  
 

 สรุปผลชนิดกีฬาท่ีผานไปเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้ ง ท่ี 47          
(รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ไดแก กีฬาเปตอง ประเภทชายคู หญิงคู และประเภท
ชายเดี่ยว มือ 1  
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ภาพกิจกรรม 
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10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค) 
 10.1 นักศึกษามีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย รูจักใหโอกาสผูอ่ืน มี
ระเบียบวินัย รูจักปฏิบัติตามกติกา และกฏเกณฑตางๆ มีความอดทน รูจักอดกลั้น รูจักควบคุมตนเอง และมี
ความสามัคคี รูจักแกปญหาอยางสันติเสียสละสวนตนเพ่ือสวนตนเพ่ือสวนรวม 
 10.2 นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและสุขภาพ 
 10.3 นักศึกษาไดรวมการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 

๑1. ผูรายงาน  สิบเอกคชพงษ   หอมกลิ่น    ตําแหนง  นักพัฒนาการกีฬา 
     โทรศัพท  091 – 837 3323  โทรสาร  043 - 813070  E–mail : tonjudo.ksu@gmail.com 
 

๑2. รายงาน ณ วันท่ี ...18.. เดือน ..พฤศจิกายน...พ.ศ. ....2562... 
-------------------------------------- 


