
บทสรุปผูบริหาร 

  รายงานสรุปประเมินผล โครงการสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบ

ระดับเงิน ปท่ี 3 ประจําป 2562 ฉบับนี้  เปนผลการดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 

เดือนกุมภาพันธพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน 

โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือ 

 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดมีเวทีแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม  

 2. เพ่ือเผยแพรชื่อเสียงและภาพพจนท่ีดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุในระดับชาติ   

 3. เพ่ือเสริมสรางความรู ความสามัคคีภายในหมูคณะ และทักษะการเปนผูนําแกนักศึกษา 

 4. เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 

  สรุปผลการดําเนินงานและผลประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE มอน้ําดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

กลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน ปท่ี 3 ประจําป 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและ

นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทํารายงานสรุป  เพ่ือเปนขอมูลแก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนําไปใชและเปนประโยชนในการเรียนการสอน, การวิจัย , 

บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และในโอกาสนี้ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตรและ

นวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ใครขอขอบคุณผูท่ีมีสวนรวมในการจัดทําโครงการครั้งนี้ทุกทาน ท่ีไดให

ความรวมมือเปนอยางดี 

 

 

 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

    โครงการ TO BE NUMBER ONE มอน้ําดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

กลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน ปท่ี 3 ประจาํป 2562 

 

  



 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

หนวยงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ําดํา 

- คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  คาบํารุงกีฬานักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.  ชื่อโครงการ   สงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

2. ประเภทโครงการ   (…/….)   โครงการใหม     (…….)   โครงการตอเน่ือง 

3.  สอดคลองกับแผนงาน ผลผลติ/โครงการ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอใด   

 (เลือกได 1 ผลผลิต/โครงการ เทาน้ัน)) 

3.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ         

4. สอดคลองกับ(ราง)ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธมหาวิทยาลัยฯขอใด (เลือกจากสวนทายของแบบฟอรม) 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ บนฐานความรูดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/

นวัตกรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน อยางเช่ียวชาญ 

4.1.1 กลยุทธ ท่ี 1.3 : พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑติท่ีมีทักษะเปนเลิศ เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงวิชาการ มีคณุธรรม 

จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

5.  โครงการนี้สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) ขอใด  

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

        (......) องคประกอบท่ี 1. การกํากับมาตรฐาน     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 2. บัณฑิต      ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 3. นักศึกษา     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 4. อาจารย      ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผูเรียน  ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 

        (......) องคประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 2. การวิจัย      ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน 

        () องคประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 2. การวิจัย      ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 3. การบริการวิชาการ    ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

        (......) องคประกอบท่ี 5. การบริหารจัดการ     ตัวบงช้ีท่ี........................................... 

 



6.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอนํ้าดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ    

 

 7.   สถานท่ีดําเนนิงานโครงการ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน 

 

 8. กําหนดการจัดโครงการ วันท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

 

9.  หลักการและเหตุผล 

เน่ืองดวยชมรม TO BE NUMBER ONE มอนํ้าดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมท่ีเอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตรท่ี  2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด จนมีความเขมแข็ง และบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดนําผลการดําเนินงานเขาประกวดในระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป 25๖๑ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ผลปรากฏวา TO BE NUMBER ONE มอนํ้าดํา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดรับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ เปนตัวแทนเขาแขงขันในระดับประเทศ ประจําป 25๖๑ และไดรับรางวัล
ชนะเลิศ เปนกลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเงิน ประจําป 256๒ 

 ดวยเหตุน้ี ชมรม TO BE NUMBER ONE มอนํ้าดํา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ จึงไดเดินทางไปเขารวมการประกวดผลงาน ประจําป 
256๒ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน ในวันท่ี ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการน้ีคณะกรรมการ

ชมรม ฯ ตองไปนําเสนอผลการดําเนินงาน ตลอดจนแสดงความสามารถในดานศิลปวัฒนธรรม การใชเวลาวางใหเปนประโยชน การ

แสดงออก อยางถูกตองและเหมาะสม ภายใตกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอันจะนําช่ือเสียงมาสู

มหาวิทยาลัย และนําเยาวชนไทยใหหางไกลจากยาเสพติอยางถาวร 

 

10. วัตถุประสงค 

 10.1 เพ่ือใหนักศึกษาไดมเีวทีแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม  

 10.2 เพ่ือเผยแพรช่ือเสียงและภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุในระดับชาติ   

 10.3 เพ่ือเสรมิสรางความรู ความสามัคคภีายในหมูคณะ และทักษะการเปนผูนําแกนักศึกษา 

 10.4 เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

 

11.   กิจกรรมการดําเนินงาน     

    11.1 การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)   

  แตงตั้งคณะกรรมการ ขออนุมัติโครงการ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการ 

 11.2 การดําเนินงานตามแผน (D_Do)  

 ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

 11.3 การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน (C_Check)  

 แบบสอบถาม การสังเกต ภาพถาย 

 11.4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผลการติดตาม  (A_Action) (กรณีเปนโครงการตอเน่ือง)   

  - 

12.  กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ    

     12.1 นักศึกษา จํานวน 25 คน  

     12.2 คณาจารย จํานวน 3 คน 

  รวมผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น     จํานวน 28 คน  

 

13.  ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิตโครงการ  

13.1 เชิงปริมาณ 

   - จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการ (คน/หนวยงาน) จํานวน 28 คน  



13.2 เชิงคุณภาพ (รอยละ)    

     - รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80  

13.3 เชิงเวลา (รอยละ) 

 - รอยละของโครงการแลวเสรจ็ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 

13.4 เชิงคาใชจาย (บาท) 

     - ไมขอเบิกเงินงบประมาณ 

 

14. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)   แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน) และตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต  

 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  

(ใสลูกศรในชวงเวลา  

ปฏิบัติงาน)             แผนการใชจาย 

               งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)        

     (ใสจํานวนเงินในชวงเวลา

ปฏิบัติงาน) 

 

ป พ.ศ. 2562 

 

ป พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการดําเนินการ (P)    (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

2.การดําเนินการจัดโครงการ(D)(แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

3.การติดตาม ประเมินผล (C)  (แผนงาน)             

(แผนการเบิกจายเงิน)             

4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล 

  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

            

 

 

15. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) (ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

15.1 นักศึกษามีความภาคภูมิใจ เห็นคณุคาในตนเอง รักสถาบันการศึกษา 

15.2 มหาวิทยาลยักาฬสินธุมีช่ือเสียงในการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE เปนท่ียอมรับระดับชาต ิ

15.3 นักศึกษาเกิดวามรู ความสามัคคภีายในหมูคณะ และทักษะการเปนผูนําแกนักศึกษา



5 
 

ภาคผนวก 

( เอกสารอื่นๆ ) 
 

 
ภาพ : ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ําดํามารวมใหกําลังใจกับชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจํา

จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 



6 
 

ภาพ : รวมถายภาพกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 

 
ภาพ : ขนอุปกรณเพ่ือนําไปซอมการนําเสนอผลการดําเนินงานของชมรม 

 

 
ภาพ : เกียรติบัตรการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจาํป 2562 

 



7 
 

 
ภาพ : รวมใหกําลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตําบลนิคม ดินแดนไดโนเสาร 

 

 
ภาพ : รวมซอมใหกําลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม 

 


