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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
****************************** 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2563 

 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  องค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  

เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม  

 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
เนื ่องด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื ่อพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงพายาเสพติดติด ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิร ิว ัฒนาพรรณวดี ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื ้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง 

และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนมีความเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้นำผลการดำเนินงานเข้าประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 

2563ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ผลปรากฏว่า TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ประจำปี 2563 และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เป็นกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  

ระดับประเทศ(รอบพื้นท่ี) ประจำปี 2563 
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเตรียมกิจกรรม ตลอดจนศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในการรับคณะกรรมการ

ตรวจเยี่ยมระดับประเทศ รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้แจ้งกำหนดการที่จะประเมินในวันที่ 20 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและบรรลุวัตถุประสงค์  

อันจะนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย และนำเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติอย่างถาวร   
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 5.2 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในระดับชาติ   

 5.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา 

      5.4 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  

 
7. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการดำเนินงาน / ความก้าวหน้าการดำเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ดำเนินการ (P_Plan) 

- นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ดำเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
(C_Check) 

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางแก้ไข  
- แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 
 ผลการดำเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที ่ ๒๐ 
กรกฎาคม 256๓  ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่นามน และวันที่ 13 – 17 เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ เมืองทอง
ธานี   

 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงาน  
เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 50 คน ร้อยละ 90 50 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนดไมน่้อยกว่า 

ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 5 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณดำเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 75,000 ร้อยละ 100 75,000 
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ผลการดำเนินงาน 

  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำได้เข้าร่วมการ

ประกวดชม TO BE NUMBER ONE 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในระดับชาติ   

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ ได้นำเสนอ

ผลงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษา 
 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ นักศึกษาได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันและ

เกิดความสามัคคีกับเพ่ือนต่างคณะ 
วัตถุประสงค์ข้อที่  4 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 คือ นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรมทำให้ห่างไกลยา
เสพติด 

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน  75,000.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จำนวน  75,000.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน           0.00  บาท 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

10.1 นักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
10.2 ไดเ้ผยแพร่ชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในระดับชาติ   
10.3 นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความสามัคคีภายในหมู่คณะ และทักษะการเป็นผู้นำ 
10.4 ไดจ้ัดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

11. ปัญหา อุปสรรค  
 

- 

12. แนวทางแก้ไข 
 - 
  

๑3. ผู้รายงาน  นายวัสพล ไชยผา  ตำแหน่ง ประธาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ 
  

๑4. รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


