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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
****************************** 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 1 

 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ   บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  

 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  

 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับปัญหาในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และอ่ืนๆ ประชาชนไทยส่วนใหญ่แข่งขันเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดในสังคมโดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจน
หลงลืมวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ าใจไมตรีต่อกัน ผู้คนใจร้อนมากข้ึนสังเกตได้จากปัญหา
ที่เกิดขึ้นอยู่รายวันตามสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เองที่ก าลังส่งผ่านถึงเยาวชนที่ก าลังจะเติบโตมาเป็น
ผู้ใหญ่อย่างไม่รู้ตัว เยาวชนหลายคนไม่มีจิตอาสา บ้างก็แล้งน้ าใจไม่แบ่งปันแต่กลับเห็นแก่ตัวมากขึ้น บ้างก็คิดว่าสิ่งที่
ผิดเป็นสิ่งที่ถูก ด้วยเหตุนี้การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีด้านจิตอาสาให้กับเยาวชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่อาจช่วยสร้างความ
งดงามให้เกิดข้ึนในสังคม 

ชมรมนักศึกษา คือ องค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มารวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์สังคม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งชมรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากองค์การนักศึกษา โดยองค์การนักศึกษา มุ่งเน้นการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับ
โรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น และเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาแต่ละชมรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษากับชุมชนซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ว่า “สร้างคนดี มีงานท า ชี้น าสังคม” 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชมรม และระหว่างนักศึกษากับชุมชน 
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 120 คน ร้อยละ 100 120 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 86  
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณด าเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 35,000 ร้อยละ 100 35,000 
 
7. กิจกรรม และ ผลการด าเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ด าเนินการ (P_Plan) 

- น าเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
(C_Check) 

- ก ากับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการด าเนินงานให้ด าเนินไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการด าเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางแก้ไข  
- แก้ไข/จัดท าข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 
 ผลการด าเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  ณ ถนนสายบุญไดโนโรด อ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
       ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการ

จัดกิจกรรมโครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 1 โดยการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาจาก
บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และองค์กรกิจกรรม ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม
ทุกชมรม  ในการออกแบบกิจกรรมและการส ารวจสถานที่ รวมถึงประสานงานกับชุมชน เพ่ือให้การจัดกิจกรร มจิต
อาสาในครั้งนี้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชมรม และระหว่างนักศึกษากับชุมชน 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ตัวแทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา และชมรมทุกชมรม ได้ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ระหว่างองค์กรกิจกรรมแต่ละองค์กรกิจกรรมได้
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในการท างานร่วมกัน เกิดความสามัคคีความสัมพันธ์อันดี  รวมถึงนักศึกษาได้มี
ส่วนร่วมในการท างานกับชุมชนในการออกแบบรอยเท้าไดโนเสาร์และออกแบบธุง ส าหรับประดับถนนสายบุญไดโน
โรด ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน  

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

  

 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน  35,000.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จ านวน  35,000.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จ านวน    1,500.00  บาท 
 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
 10.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละชมรม และระหว่างนักศึกษากับชุมชน 
 
11. ปัญหา อุปสรรค  

- ตามก าหนดการจัดโครงการนี้เดิมคือเดือนมกราคม และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเกิด
โรคระบาด COVID-19 แต่สถานการณ์ยังไม่ร้ายแรงและยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดออกมา จึงต้องเลื่อนไปจัดเดือน
กุมภาพันธ์ โดยดูสถานการณ์และแนวทางการควบคุมโรคของรัฐบาลด้วย ท าให้การน านักศึกษาไปร่วมโครงการมี
จ านวนจ ากัดพ้ืนที่ละ 60 คนเท่านั้น แตน่ักศึกษามีความต้องการที่จะไปท ากิจกรรมจิตอาสาจ านวนมาก  

 

12. แนวทางแก้ไข 
 - ต้องปรับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด และควบคุมจ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม  

 
  

๑3. ผู้รายงาน  นายธนวัฒน์ชัย เชิดชู  ต าแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมวิชาการ องค์การนักศึกษา 
  

๑4. รายงาน ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


