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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563 

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

1. ช่ือโครงการ   พัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา  ประจําปการศึกษา 2563 

 

2. องคกร/หนวยงานผูรับผิดชอบ  สภานักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจรยิธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

4. หลักการและเหตุผล  

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจ  ท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะผูนําองคกรนักศึกษา ซ่ึงประกอบดวย สภานักศึกษา องคการ

นักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ และชมรม ท่ีทํางานดานการพัฒนานักศึกษาท่ีสรางคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย 

การท่ีผูนํานักศึกษา ไดกาวเขามาเปนผูนําในการทํากิจกรรมนักศึกษานั้น นับไดวาเปนผูมีความเสียสละ พรอมท่ีจะ

ไดรับการพัฒนาในทุกดาน เชน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การบริหารจัดการ ภาวะผูนําและภาวะผูตาม รวมถึงการ

ปรับตัวในภาวะกดดันตางๆ  เพ่ือใหการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสูการเปนบัณฑิตท่ีเปนคนเกง  คนดี และมี

ความสุข  ประกอบดวยการเปนผูซ่ึงคิดเปน ทําเปน  และแกปญหาเปน  

 ดังนั้นงานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ จึงเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา โดยหวังวา

โครงการดังกลาวจะชวยสนับสนุนแนวทางการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
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สามารถนํามาปรับใชในการดําเนินงานดานการวางแผนงานการจัดกิจกรรมตามข้ันตอน PDCA วงจรการบริหารงานท่ี

มีคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือเสริมสรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

2. เพ่ือเสริมสรางโลกทัศนของผูนํานักศึกษา ใหเปนผูท่ีรอบรู  คิดการณไกลและเขาใจปรากฏการณปจจุบัน

ในทางสังคม  โดยสามารถจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรตอบสนองตอความตองการของตนเองและสังคมไดภายใตกรอบ

การประกันคุณภาพอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือใหผูนํานักศึกษา มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและสะทอนผลดานการจัดกิจกรรมดานพัฒนา

นักศึกษา 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูนํานักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับ

เครือขาย และจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2564 

  

  6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  

เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 65 คน รอยละ 100 65 คน 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 100 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 30,000 รอยละ 100 30,000 

 

7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 การดําเนินงาน     

การวางแผนการดําเนินการ (P_Plan)  

- ขออนุมัติโครงการ  

- แตงตั้งคณะกรรมการ 

- ประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การวางแผนการดําเนินการ 

(D_Do) 

- จัดกิจกรรมโดยสภานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (พ้ืนท่ี

ในเมือง และพ้ืนท่ีนามน) 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และประเมินผลการ

ดําเนินงาน (C_Check)   

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนิน

ไปตามแผนงานท่ี วางไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงาน
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กิจกรรม ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

โครงการ 

- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรค

หรือปญหาในการ ปฏิบัติจริง 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม

โครงการ 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล

การติดตาม  (A_Action)     

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผล

การ   

-  ดําเนินงาน สงเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

 

 ผลการดําเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 1 – 2 เมษายน  พ.ศ. 2564   

 

       ผลการดําเนินงาน 

 1.  เพ่ือเสริมสรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 ผลการดําเนินงาน  เสริมสรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพผานการบรรยายของวิทยากร สรางความเขาใจใน

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  สรางความเขาใจใหกับผูนํานักศึกษาในอัตลักษณของ

นักศึกษา “อดทน สูงาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ” เพ่ือเปนตัวแทนในการสื่อสาร สงตอรุนนองตอไป 

 2. เพ่ือเสริมสรางโลกทัศนของผูนํานักศึกษา ใหเปนผูท่ีรอบรู  คิดการณไกลและเขาใจปรากฏการณปจจุบัน

ในทางสังคม  โดยสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตอบสนองตอความตองการของตนเองและสังคมไดภายใตกรอบ

การประกันคุณภาพอยางเหมาะสม 

 ผลการดําเนินงาน  นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ เขาใจรูปแบบการจัดกิจกรรมภายใตกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา และไดรวมกันออกแบบกิจกรรมรวมกัน 

 3. เพ่ือใหผูนํานักศึกษา มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและสะทอนผลดานการจัดกิจกรรมดานพัฒนา

นักศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน  ผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 2563 และผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 2564 ไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู ประสบการณในการดําเนินกิจกรรมในปท่ีผาน ไดสะทอนปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19  ขอจํากัดของการทํากิจกรรมของปท่ีผานมา เพ่ือใหผูนํานักศึกษา

รุนตอไป ไดนําไปปรับใช เพ่ือใหเกิดแนวทาง และรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองกับความตองการของนักศึกษา

มากท่ีสุด 

 4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนผูนํานักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับ

เครือขาย และจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2564 
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 ผลการดําเนินงาน ผูนํานักศึกษาทุกองคกร ประกอบดวย สภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 

ไดแบงกลุมรวมกันออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2564 จากปญหาท่ีผานมา  จากความ

ตองการท่ีอยากใหมีกิจกรรมใหมๆ ในรูปแบบท่ีผูนํานักศึกษาอยากใหมี เชน การแขงขันกีฬาสานสัมพันธผูนํานักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ  
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9. งบประมาณ 

     10.1 งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........30,000......บาท 

     10.2 งบประมาณท่ีใช  จํานวน..........30,000......บาท 

     10.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 

 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

 1.  ไดเสริมสรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

2. ไดเสริมสรางโลกทัศนของผูนํานักศึกษา ใหเปนผูท่ีรอบรู  คิดการณไกลและเขาใจปรากฏการณปจจุบัน

ในทางสังคม  โดยสามารถจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรตอบสนองตอความตองการของตนเองและสังคมไดภายใตกรอบ

การประกันคุณภาพอยางเหมาะสม 

3. ผูนํานักศึกษา มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณและสะทอนผลดานการจัดกิจกรรมดานพัฒนา

นักศึกษา 

4. ไดสงเสริมและสนับสนุนผูนํานักศึกษาในการพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับ

เครือขาย และจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2564 

 

11. ปญหา อุปสรรค  

-  
 

12. แนวทางแกไข 

-  

 

13. ผูรายงาน นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 

     โทรศัพท 0-8176-9945-3 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : ksu_dsd@hotmail.com 

 
 

14. รายงาน ณ วันท่ี 5 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 


