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

 
1. ช่ือโครงการ   โครงการ KSU อาสา ครั้งท่ี 2 

 
2. องคกร/หนวยงานผูรับผิดชอบ  องคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/สงเสริมสุขภาพ   บําเพ็ญประโยชน/รักษาสิ่งแวดลอม  

 เสริมสรางคุณธรรม และจรยิธรรม  ทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

4. หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับปญหาในหลายดานไมวาจะเปน ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และอ่ืนๆ ประชาชนไทยสวนใหญแขงขันเพ่ือใหตนเองอยูรอดในสังคมโดยมุงเนนท่ีผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับจน
หลงลืมวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตท่ีคอยชวยเหลือเก้ือกูลกัน มีน้ําใจไมตรีตอกัน ผูคนใจรอนมากข้ึนสังเกตไดจากปญหา
ท่ีเกิดข้ึนอยูรายวันตามสื่อออนไลนตางๆ ซ่ึงสถานการณเหลานี้เองท่ีกําลังสงผานถึงเยาวชนท่ีกําลังจะเติบโตมาเปน
ผูใหญอยางไมรูตัว เยาวชนหลายคนไมมีจิตอาสา บางก็แลงน้ําใจไมแบงปนแตกลับเห็นแกตัวมากข้ึน บางก็คิดวาสิ่งท่ี
ผิดเปนสิ่งท่ีถูก ดวยเหตุนี้การปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีดานจิตอาสาใหกับเยาวชนจึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีอาจชวยสรางความ
งดงามใหเกิดข้ึนในสังคม 

ชมรมนักศึกษา คือ องคกรหนึ่งของมหาวิทยาลัยท่ีมุงเนนใหนักศึกษาไดมารวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรมใน
รูปแบบตางๆ ท่ีสรางสรรคสังคม ไมวาจะเปน กิจกรรมคายบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตางๆ ซ่ึงการจัดตั้งชมรมตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ วาดวยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2560 โดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณจากองคการนักศึกษา โดยองคการนักศึกษา มุงเนนการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนใหกับ
โรงเรียนและชุมชนในทองถ่ิน และเกิดการมีสวนรวมระหวางนักศึกษาแตละชมรม รวมถึงการสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางนักศึกษากับชุมชนซ่ึงสอดคลองกับปณิธานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุท่ีวา “สรางคนดี มีงานทํา ชี้นําสังคม” 

 

5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหนักศึกษารูจักประยุกตใชความรูจากสาขาวิชาชีพ ท่ีตนเรียนในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองและปรับใช
ในการสรางประโยชนใหกับชุมชน และสงัคม 
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5.2 เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาแตละชมรม 
 

 6. ตัวช้ีวัด/เปาหมาย  

 
 
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 13 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนหนองสนมราษฎรอํานวย                

ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ        

ผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือใหนักศึกษารูจักประยุกตใชความรูจากสาขาวิชาชีพ ท่ีตนเรียนในการดําเนินชีวิตท่ี

ถูกตองและปรับใชในการสรางประโยชนใหกับชุมชน และสังคม 
 ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 คือ นักศึกษาไดประยุกตใชความรูจากสาขาวิชาชีพ ท่ีตน

เรียนมาปรับใชในการสรางสรางผลงานการทําสนามเด็กเลน BBL เชน การออกแบบภาพหรือกิจกรรม การเลือกใชสีท่ี
ทาสีภาพวาด  เทคนิคการผสมสี เทคนิคการจัดภูมิทัศน การตัดไมไผและออกแบบปาย เปนตน 

ตัวชี้วัด เปาหมาย การดําเนินงาน  
เชิงปริมาณ จํานวนกลุมเปาหมายของโครงการไมนอยกวา  รอยละ 80 50 คน รอยละ 90 50 คน 

เชิงคุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  รอยละ 75 รอยละ 100 

เชิงเวลา รอยละของโครงการดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดไมนอยกวา 
รอยละ 75 0.75 วัน รอยละ 100 2 วัน 

เชิงคาใชจาย เบิกจายงบประมาณดําเนนิงานโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 35,000 รอยละ 94.24 32,985 
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วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีจิต
สาธารณะ  

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 คือ องคการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดดําเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการ KSU อาสา ครั้งท่ี 2 โดยการสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาจาก
บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุและองคกรกิจกรรม ไดแก สภานักศึกษา องคการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรม
ทุกชมรม  ในการออกแบบกิจกรรมและการสํารวจสถานท่ี รวมถึงประสานงานกับชุมชน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมจิต
อาสาในครั้งนี้เกิดการมีสวนรวมจากทุกสวน เกิดการมีสวนรวมกับชุมชน 
 วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาแตละชมรม  

ผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 คือ ตัวแทนนักศึกษาจากสภานักศึกษา องคการนักศึกษา 
สโมสรนักศึกษา และชมรมทุกชมรม ไดทํากิจกรรมจิตอาสารวมกัน ระหวางองคกรกิจกรรมแตละองคกรกิจกรรมได
แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน เกิดความสามัคคีความสัมพันธอันดี  

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ  
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9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน  35,000.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช  จํานวน  32,985.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จํานวน    2,015.00  บาท 
 

( มีแผนใชงบประมาณคงแหลือ  สงคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 
 
 

10. ประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษารูจักประยุกตและปรับใชความรูจากสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียนในการดําเนินชีวิตและการสราง
ประโยชนใหกับชุมชน และสังคม 
 10.2 นักศึกษาไดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  มีความเสียสละ มีจิตอาสา และมีจิตสาธารณะ 
 10.3 เกิดความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาแตละชมรม 
11. ปญหา อุปสรรค  

- ตามกําหนดการจัดโครงการนี้เดิมคือเดือนกุมภาพันธ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยูในชวงระหวางการเกิด
โรคระบาด COVID-19 แตสถานการณยังไมรายแรงและยังไมมีมาตรการท่ีเขมงวดออกมา จึงตองเลื่อนไปจัดเดือน
มีนาคม โดยดูสถานการณและแนวทางการควบคุมโรคของรัฐบาลดวย ทําใหการนํานักศึกษาไปรวมโครงการมีจํานวน
จํากัดพ้ืนท่ีละ 25 คนเทานั้น แตนักศึกษามีความตองการท่ีจะไปทํากิจกรรมจิตอาสาจํานวนมาก  

 

12. แนวทางแกไข 
 - ควรปรับชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณโรคระบาด และควบคุมจํานวนนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม  

  

๑3. ผูรายงาน  นายสุวิทย  พลทะขันธุ  ตําแหนง อุปนายกคนท่ี1 องคการนักศึกษา 
  

๑4. รายงาน ณ วันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


