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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

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

1. ชื่อโครงการ   โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  
 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ถือเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการ

ปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหา
ลัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องในรั้วมหาลัยถือเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความผูกพันและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พ่ีน้อง ให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน 
โดยอาศัยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาได้ ดังนั้น องค์การนักศึกษา สภา
นักศึกษา และสโมสรทั้ง 6 คณะ จึงได้ร่วมด าเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาเกดิความรักและความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 
6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 1,000 คน ร้อยละ 100 848 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 84.80 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณด าเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

109,000 ร้อยละ 
97.07 

105,800 
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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 ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ้ืนที่
นามน 
       ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การจัดกิจกรรมนี้มีการจัดฐานกิจกรรม ทั้งหมด 8 ฐาน 

โดยรุ่นพี่ให้ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและน ามาใช้ในการจัดสันทนาการให้แก่รุ่นน้อง เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความ
รักและความภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ คือ  การจัดกจิกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ได้จัดกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างองค์กรกิจกรรม ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ อันก่อเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ  การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ได้มีการจัดฐานกิจกรรมสอดแทรกข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการแต่งการ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาพึงมี เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และใช้ในการเรียน การเข้าสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิต จิตใจที่ดี ในระหว่างศึกษาใน
รั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

  

 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน   109,000.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จ านวน   105,800.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จ านวน       3,200.00  บาท 
 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย  
 10.2 เกิดความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
 10.3 นักศึกษาได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
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11. ปัญหา อุปสรรค  

- การรวมนักศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายนักศึกษาจ านวนมาก โดยการจ้าง
รถรับส่งนักศึกษาท าให้มีการใช้งบประมาณในการจ้างรถเป็นจ านวนมาก และการจัดกิจกรรมค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน
เนื่องจากต้องรอรถรับส่งนักศึกษาให้ครบพร้อมเพรียงกัน ท าให้เวลาในการจัดกิจกรรมคลาดเคลื่อนจากก าหนดการไป
มาก 

 

12. แนวทางแก้ไข 
 - ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา สถานที่ เวลา ความปลอดภัย 
สถานภาพของนักศึกษา รวมถึงการใช้งบประมาณท่ีคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ  
  
๑3. ผู้รายงาน  นางสาวนวรัตน์ พะละสุข   ต าแหน่ง ประธานฝ่ายกิจกรรมวิชาการ  องค์การนักศึกษา 
 

๑4. รายงาน ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

 


