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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2562 
   

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

1. ช่ือหนวยงาน :  องคการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 
2. ช่ือโครงการ :  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
    พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ประจําปพุทธศักราช 2562 “วันแมแหงชาติ” 
 
 

3. ประเภทกิจกรรม  
 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจริยธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

 

4. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง  ประจําปพุทธศักราช 2562 องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จึงกําหนดจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความ

จงรักภักดีและถวายพระพร รวมท้ังเปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหกับนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ  ในวันศุกรท่ี ๙ สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน และ

หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง 

 
 

5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือใหนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี ไดแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช 2562 
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 6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 1,200 คน รอยละ  1,025 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 92 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 10,000 รอยละ 100 10,000 

 
7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินงาน     
การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)  

- ขออนุมัติโครงการ  
- แตงตั้งคณะกรรมการ 
- ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การวางแผนการดําเนินการ 
(D_Do) 

- จัดกิจกรรมโดยองคการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
(พ้ืนท่ีในเมือง และพ้ืนท่ีนามน) 

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 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2  ณ หอประชุมอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
พ้ืนท่ีนามน และหอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีในเมือง 

 
       ผลการดําเนินงาน 
 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือใหนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี ไดแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร เนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําป
พุทธศักราช 2562 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 
กองกิจการนักศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง  ประจําปพุทธศักราช 2562 “วันแมแหงชาติ” 
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  โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร เนื่องในวันเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง  โดยมีผูบริหาร  คณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา รวมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนาม และใหตัวแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย  ผูบริหารคณะ  
ผูอํานวยการสํานัก  ตัวแทนองคกรกิจกรรมนักศึกษา ประกอบดวย สภานักศึกษา  องคการนักศึกษา  สโมสรนักศึกษา 
ถวายพานพุมทอง พานพุมเงิน  

 

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 6 ภาพ) 
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9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........10,000......บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........10,000......บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดจัดกิจกรรม เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร เนื่องในวัน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 

11. ปญหา อุปสรรค  
-  
 

12. แนวทางแกไข 
- ควรปรับเพ่ิมงบประมาณโครงการใหเหมาะสม 
 
  

๑3. ผูรายงาน องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
     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 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


