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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
   

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

1. ช่ือหนวยงาน : งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ  กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47   
                      (รอบมหกรรม) 
 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

 

4. หลักการและเหตุผล  
 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีการจัดการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ไดจัดข้ึนเปนครั้งท่ี 47 โดยมีมหาวิทยาลัย และสถานบันอุดมศึกษา ในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา และ
บุคลากรใหมีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูจักใหโอกาสผูอ่ืน มีระเบียบวินัย รูจักปฏิบัติตามกติกา 
และกฏเกณฑตางๆ อยางบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงได
จัดทําโครงการสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม) 
ประจําปการศึกษา 2562 ระหวางวันท่ี 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย รูจักให
โอกาสผูอ่ืน มีระเบียบวินัย รูจักปฏิบัติตามกติกา และกฏเกณฑตางๆ มีความอดทน รูจักอดกลั้น รูจักควบคุม
ตนเอง และมีความสามัคคี รูจักแกปญหาอยางสันติเสียสละสวนตนเพ่ือสวนตนเพ่ือสวนรวม 
 5.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและสุขภาพใหกับนักศึกษา 
 5.3 เพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม) ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
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6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย (แผน) การดําเนินงาน (ผล) 

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอย

กวา 

รอยละ 75 รอยละ 95 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไมนอยกวา 

รอยละ 75 รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนินงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 100 รอยละ 100 
 

7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 

เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม) ประจาํปการศึกษา 2562 
ระหวางวันท่ี 10 – 19 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี

การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
(รอบมหกรรม) THE SUN GAMES 2020 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต จังหวัดปทุมธานี ทําการแขงขันท้ังสิ้น 37 ชนิดกีฬา 
6 ชนิดกีฬาสาธิต 411 เหรียญทอง ผลการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 ท่ีมีจํานวนเหรียญ
ทองรวมสูงสุด 3 อันดับ ดังนี ้
     อันดับท่ี 1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
    111 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง 
    อันดับท่ี 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
    67 เหรียญทอง 50 เหรียญเงิน 59 เหรียญทองแดง 
    อันดับท่ี 3  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    45 เหรียญทอง 57 เหรียญเงิน 61 เหรียญทองแดง 
 โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดสงชนิดกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 5 ชนิดกีฬา ประกอบไปดวย  
1. กีฬากรีฑา ชายและหญิง 2 คน  
2. กีฬาเปตอง ชายและหญิง 4 คน  
3. กีฬาแบดมินตัน ชายและหญิง 4 คน  
4. กีฬาเทนนิส ชาย 1 คน        
5. กีฬาปนจักสีลัต ชาย 4 คน  
 ซ่ึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุไมไดรับเหรียญรางวัลในการ
แขงขันในครั้งนี้ 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ  
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9. งบประมาณ 
      9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ  จํานวน............ 180,454…….....บาท 
      9.๒ งบประมาณท่ีใช  จํานวน............ 179,714…….....บาท 
      9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.......................740...........บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษามีสมรรถภาพและสุขภาพท่ีดี มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย รูจักใหโอกาสผูอ่ืน มี
ระเบียบวินัย รูจักปฏิบัติตามกติกา และกฏเกณฑตางๆ มีความอดทน รูจักอดกลั้น รูจักควบคุมตนเอง และมี
ความสามัคคี รูจักแกปญหาอยางสันติเสียสละสวนตนเพ่ือสวนตนเพ่ือสวนรวม 
 10.2 นักศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬาและสุขภาพ 
 10.3 นักศึกษาไดรวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 (รอบมหกรรม)       
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
11. ปญหา อุปสรรค  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

12. แนวทางแกไข 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

๑3. ผูรายงาน...สิบเอกธีรวัฒน...หอมกลิ่น.....................ตาํแหนง....นักพัฒนาการกีฬา....................................... 
     โทรศัพท...091 - 8373323......................โทรสาร....................E–mail :…tonjudo.ksu@gmail.com. 
 

๑4. รายงาน ณ วันท่ี .....31.... เดือน ....มีนาคม...พ.ศ. ....2563........ 
-------------------------------------- 

 


