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แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 
ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563 
****************************** 

 

1. ช่ือโครงการ   ปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

2. องคกร/หนวยงานผูรับผิดชอบ  งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 
 

3. ประเภทกิจกรรม  
 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจรยิธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

4. หลักการและเหตุผล  
  ปาไมเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญยิ่งของประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมแต

ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีผานมา ทําใหมีความตองการใชท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรของประชาชนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จึงไดมีการบุกรุกทําลายปาอยางรุนแรงทําใหพ้ืนท่ีปาไมลดลงเปน

จํานวนมาก สงผลเสียหายตอประเทศเปนอยางมากในหลายๆ ดาน ท้ังในเรื่องการขาดแคลนไมใชสอยภายในประเทศ 

และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทําใหเกิดภาวะโลกรอนและภัยพิบัติตางๆซ่ึงเปนปญหาท่ีนานาประเทศตระหนักและมี

การรณรงคอยางกวางขวาง ดังนั้น จึงจําเปนตองฟนฟูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมใหกลับคืนมาดังเดิม 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  จึงไดจัดโครงการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการปลูก
ปาเพ่ือเปนการสนองพระราชดําริในเรื่องการอนุรักษ และการปลูกปาไมทดแทน โดยปลูกฝงใหนักศึกษา และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รักตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
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5. วัตถุประสงค 
 5.1  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
          5.2  เพ่ือปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนราชสักการะในโอกาสมหามงคลนี้ 
          5.3  เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมปลูกฝงใหนักศึกษา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย รักตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม 
 
6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 530 คน รอยละ 90 480 คน 
เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 96.4 
เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 1 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 2,700 รอยละ 100 2,700 

 
7. กิจกรรม และ ผลการดําเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดําเนินงาน / ความกาวหนาการดําเนนิงาน 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการ
ดําเนินการ (P_Plan) 

- นําเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซ้ือจัดจาง  
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2 การดําเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
(C_Check) 

- กํากับและติดตาม พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานใหดําเนินไปตามแผนงานท่ีวาง
ไวตามมติท่ีประชุมกรรมการดําเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณท่ีเปนอุปสรรคหรือปญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมท่ี 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แกไขจากผลการ
ติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน; ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/แนว
ทางแกไข  
- แกไข/จัดทําขอมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 ผลการดําเนินการ 
จัดกิจกรรมโครงการข้ึนในวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  ณ บริเวณสวนปา อาคารท่ีพักนักศึกษาครูรัก (ษ) ถ่ิน นักศึกษาชาย  

    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ้ืนท่ีนามน 

       ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 

 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กองกิจการ

นักศึกษา ไดดําเนินกิจกรรมโครงการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษา
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ไดแสดงความเคารพนอบนอม และความกตัญูกตเวทิตา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนราชสักการะในโอกาสมหามงคลนี้ 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ นักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ
โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 1  โดยการท่ีนักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพนอบนอมดวยการปลูกปาเพ่ือเปนการสนอง
พระราชดําริในเรื่องการอนุรักษ และการปลูกปาไมทดแทน 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมปลูกฝงใหนักศึกษา และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย รักตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม   

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3  คือ โดยมีบุคลากร คณาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาไดมี
สวนรวมในกิจกรรม “ปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม”  โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะ รวมปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ  
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9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน..........2,700......บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช จํานวน..........2,700......บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน.............0.00.....บาท 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
1) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุไดจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
2) นักศึกษาไดปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนราชสักการะในโอกาสมหามงคล 
3) เกิดการปลูกจิตสํานึกรูรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมปลูกฝงใหนักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย รักตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม 
 

11. ปญหา อุปสรรค  
- กิจกรรมจัดในชวงหนาฝน ทําใหนักศึกษาเขารวมนอย การเดินทางไมสะดวกและลําบาก 
 

12. แนวทางแกไข 
 - ควรจัดกิจกรรมกอนชวงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 

 
  

๑3. ผูรายงาน  นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน    ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
     โทรศัพท 0-8176-9945-3 โทรสาร 0-4360-2050 E–mail : ksu_dsd@hotmail.com 
 
 

๑4. รายงาน ณ วันท่ี 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


