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ตวับ่งช้ีท่ี 1.7  กิจกรรมนักศึกษำระดบัปริญญำตรี (สกอ.ที ่1.5) 

ชนิดของตวับ่งช้ี  กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี  
สถาบนัอุดมศกึษาต้องส่งเสรมิใหม้กีารจดักจิกรรมนักศกึษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ

ครบถว้น กจิกรรมนกัศกึษา หมายถงึ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีด่ าเนินการทัง้โดยสถาบนัและโดย
องค์กรนักศกึษา เป็นกจิกรรมที่ผู้เขา้ร่วมจะมโีอกาสได้รบัการพฒันาสตปัิญญา สงัคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจรยิธรรมสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ  
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ  
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จดัท ำแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำในภำพรวมของสถำบนัโดยให้นักศึกษำ

มีส่วนร่วมในกำรจดัท ำแผนและกำรจดักิจกรรม  
 กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-1) ในภาพรวมของมหาวทิยาลยั โดยคณะกรรมการ
พฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประกอบไปด้วยรองอธกิารบด ีรองคณบดงีานพฒันา
นกัศกึษาจาก 6 คณะ ประธานสภานกัศกึษา นายกองคก์ารนกัศกึษา นายกสโมสรนกัศกึษาจาก 
6 คณะ พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  มหีวัหน้า
งานพฒันานักศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์ และบุคลากรทีป่ฏบิตังิานพฒันานักศกึษา กองกจิการ
นักศกึษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งได้ออกเป็นค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-2) แต่งตัง้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 
2562 โดยกระบวนการจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562 นัน้ มงีาน
พฒันานักศกึษาและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ์เป็นผู้ประสานงานหลกั และไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-1-3) แต่งตัง้เมื่อ
วนัที ่28 มนีาคม 2562 และไดน้ าเสนอแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562  
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ในคราวประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  ครัง้ที่ 
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5/2562 วนัศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมบวัหลวง ชัน้ 1 โรงแรมทิ
นิด ีโฮเตล็ แอท บางกอก กอลฟ์คลบั จงัหวดัปทุมธานี (มกส.1.7-1-4) 
 
2. ในแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำให้ด ำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปน้ีให้

ครบถ้วน 
    - กจิกรรมสง่เสรมิคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีก่ าหนดโดยสถาบนั 
    - กจิกรรมกฬีา หรอืการสง่เสรมิสุขภาพ 
    - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ หรอืรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
    - กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 
    - กจิกรรมสง่เสรมิศลิปะและวฒันธรรม 

 งานพฒันานักศึกษา มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม
พฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (มกส.1.6-2-1) ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประกอบดว้ยโครงการ จ านวน 25 โครงการ จ าแนกตามประเภทกจิกรรม 5 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

ด้ำนท่ี 1 กิจกรรมส่งเสริมคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคท่ี์ก ำหนดโดยสถำบนั ได้แก่ 
โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-2)  
โครงการเปิดโลกกจิกรรม ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-3)  
โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-4)  
โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าและบุคลากรพฒันานกัศกึษา  (มกส.1.7-2-5)  
โครงการบ่มเพาะผูน้ านกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-6)  
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิ่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษ”  

(มกส.1.7-2-7)  
โครงการ  Ksu  Freshy  Star  Contest  2019  (มกส.1.7-2-8)  
โครงการเลอืกตัง้ผูน้ าและสมาชกิองคก์รกจิกรรมนกัศกึษา (มกส.1.7-2-9) 

ด้ำนท่ี 2 กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
โครงการแข่งขนั Walks Run Fun KSU ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครัง้ที่1     ปีการศึกษา 

2562  (มกส.1.7-2-10) 
โครงการอบรมให้ความรู้โทษ  พษิภยัของยาเสพตดิ และรณรงค์ป้องกนัปัญหายาเสพ

ตดิ  (มกส.1.7-2-11) 
โครงการศกึษาดูงานด้านการป้องกนั แก้ไข และบ าบดัฟ้ืนฟูปัญหายาเสพตดิ  ประจ าปี 

2562  (มกส.1.7-2-12) 
โครงการสง่เสรมิกจิกรรม TO BE NUMBER ONE  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-13)  
โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน “เมฆพยพัหมอกเกมส ์ครัง้ที ่4”  (มกส.1.7-2-14)  
โครงการแข่งขนักีฬามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 47 (รอบคดัเลอืก)  (มกส.

1.7-2-15)  
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โครงการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 47 (รอบมหกรรม)  (มกส.
1.7-2-16)  

โครงการตรวจสุขภาพนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-17) 
ด้ำนท่ี 3. กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ หรือรกัษำส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกจติส านึกรูร้กัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-
18)  

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที ่9  
(มกส.1.7-2-19)  

โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร  
(มกส.1.7-2-20)  

โครงการ KSU อาสา ครัง้ที ่1 (มกส.1.7-2-21)  
ด้ำนท่ี 4. กิจกรรมเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม 

โครงการสานสมัพนัธน้์องพีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ประจ าปีการศกึษา 2562  (มกส.1.7-2-22)  
โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา  2562 (มกส.1.7-2-23) 

ด้ำนท่ี 5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
โครงการท าบุญหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา  ประจ าปี 2562 (มกส.1.7-2-24)  
โครงการพธิไีหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2562 (มกส.1.7-2-25)  
โครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมของผูน้ านกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์(มกส.

1.7-2-26) 
 
3. จดักิจกรรมให้ควำมรู้และทกัษะกำรประกนัคณุภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

กองกจิการนักศกึษา ได้จดักจิกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 เมื่อ
วนัที ่12 มถิุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พืน้ทีใ่นเมอืง และ 
พืน้ทีน่ามน โดยจดัใหม้กีารอบรมใหค้วามรู้ “บทบาทของนักศกึษากบัการส่งเสรมิและสนับสนุน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา”  โดยนางสุชาดา สุรางคก์ุล ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการ
งานบรหิาร ธุรการ งานประกนัคุณภาพการศกึษา และงานวทิยบรกิารและเทคโนโลยกีารศกึษา  
ส านกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 

 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์องกิจกรรม
และน ำผลกำรประเมินมำปรบัปรงุกำรด ำเนินงำนครัง้ต่อไป 

กองกจิการนักศกึษา ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ โดยมกีาร
ติดตามและประเมนิผลตามตวัชี้วดัของโครงการว่าส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรอืไม่   จากสรุป
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ (มกส. 1.7-4-1) เพื่อให้เป็นภาพรวมของการจัด
กจิกรรม ซึง่บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ดงัรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดักจิกรรม
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พฒันานักศกึษา  ปีการศกึษา 2562 (มกส. 1.7-4-2)  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรสั Covid-19 จงึไม่สามารถจดักจิกรรมไดต้ามแผนฯ จงึจดัท าบนัทกึขอ้ความ
ขออนุญาตไม่จดัโครงการ จ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการพฒันาศกัยภาพผู้น าและ
บุคลากรพฒันานกัศกึษา และโครงการบ่มเพาะผูน้ านกัศกึษา ปีการศกึษา 2562  

โดยจากการประเมนิในปีการศึกษา 2561 พบว่าโครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะ
การประกนัคุณภาพการศกึษาแก่นักศกึษาในสถาบนั ปีการศกึษา 2561 นักศกึษาและบุคลากร
งานพฒันานักศกึษาใหข้อ้เสนอแนะคอื กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการมเีฉพาะผูน้ านักศกึษา
และบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีด่า้นงานพฒันานักศกึษา (หลกัฐาน : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาในสถาบัน ปี
การศึกษา 2561) และในปีการศึกษา 2562 ได้ปรับปรุงดังนี้ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง 
“บทบาทของนักศึกษากบัการส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา” 
โดยจดัอบรมให้ความรู้แก่นักศกึษาในโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 ซึ่ง
นักศกึษาใหม่จะได้รบัความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และสามารถ
น าความรู้มาปรบัใช้ในการเรยีน การท ากจิกรรมพฒันานักศกึษา รวมถงึการเข้าร่วมกิจกรรม
พฒันานักศึกษา ซึ่งเดิมโครงการอบรมให้ความรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาในสถาบนั ปีการศึกษา 2561 มนีักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ รวมทัง้สิ้น
จ านวน 80 คน ประกอบด้วย องค์การนักศกึษา จ านวน 10 คน  ตวัแทนสโมสรนักศกึษาและ
นักศกึษาคณะละ 10 คน รวมจ านวน 60 คน และบุคลากร จ านวน 10 คน  และในปีการศกึษา 
2562 มนีักศึกษาใหม่เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากบัการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษา” จ านวนทัง้สิน้ 895 คน 
 
5. ประเมินควำมส ำเรจ็ตำมวตัถปุระสงคข์องแผนกำรจดักิจกรรมพฒันำนักศึกษำ 
 มีการประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนพฒันานักศึกษา ในการประชุม
คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ครัง้ที ่1/2563 ประจ าเดอืนเมษายน 2563 
วนัที่ 3 เมษายน 2563 โดยมกีารน าเสนอขอ้มูลสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจดั
กิจกรรมพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2562  (มกส 1.7-5-1) และผลประเมนิความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2562   (มกส 1.7-5-2) ทัง้นี้ 
ซึง่ปรากฏผลการประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องแผนฯ ดงันี้  
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วตัถปุระสงค ์ ตวัช้ีวดั ผลกำรประเมิน 

1) เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนใหม้กีาร
จดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 
ครบ 5 ดา้น 

มกีารด าเนินการกจิกรรม
พฒันานกัศกึษา ครบ 5 
ดา้น  ส าเรจ็ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 

ผ่าน 
(ม ี25 โครงการ ด าเนินการ
แลว้เสรจ็ 23 โครงการ คดิ
เป็น รอ้ยละ 92.00) 

2) นกัศกึษาทีม่สีว่นร่วมในการ
จดัท าแผนและจดักจิกรรม
พฒันานกัศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกีารด าเนินการจดัท า
แผนพฒันานกัศกึษาและ
จดักจิกรรมนกัศกึษา โดย
ใหน้กัศกึษามสีว่นร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่าน 
มกีารด าเนินการจดัท า
แผนการจดักจิกรรม
นกัศกึษา โดยใหน้กัศกึษามี
สว่นร่วม 
    1.1 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการจดัท า
แผนการจดักจิกรรมพฒันา
นกัศกึษา 
   ซึง่ในค าสัง่ นกัศกึษามี
สว่นร่วม ประกอบดว้ย 
   - ประธานสภานกัศกึษา 
  - นายกองคก์ารนกัศกึษา 
   - นายกสโมสรนกัศกึษา
ทุกคณะ 
    1.2 ค าสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการพฒันา
นกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ์ 

3.เพือ่สง่เสรมินกัศกึษามคีวามรู้
และทกัษะการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 

จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละ
ทกัษะการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแก่นกัศกึษา
ภายในสถาบนั 

กองกจิการนกัศกึษา ไดจ้ดั
กจิกรรมปฐมนิเทศ
นกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 
2562 เมื่อวนัที ่12 
มถิุนายน 2562 ณ 
หอประชุมอเนกประสงค ์
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
พืน้ทีใ่นเมอืง และ พืน้ที่
นามน โดยจดัใหม้กีาร
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อบรมใหค้วามรู ้“บทบาท
ของนกัศกึษากบัการ
สง่เสรมิและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา”  โดยนางสุชาดา 
สุรางคก์ุล ต าแหน่ง รอง
ผูอ้ านวยการงานบรหิาร 
ธุรการ งานประกนัคุณภาพ
การศกึษา และงานวทิย
บรกิารและเทคโนโลยี
การศกึษา  ส านกัสง่เสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน 

 
6. น ำผลกำรประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรบัปรุงกำรจดักิจกรรมเพื่อพฒันำนักศึกษำ
 ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี 2563 
ครัง้ที่ 1/2563 (มกส 1.5-6-1) มีข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศกึษา ปีการศกึษา 2562 คอื (1) ควรด าเนินการจดัท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศึกษา 
ปีการศกึษา 2563 ให้แล้วเสรจ็ในต้นปีการศกึษา 2563 และ (2) ควรให้นักศกึษามสี่วนร่วมใน
การท าแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษามากขึน้  โดยผ่านกจิกรรมประชุม ผ่านความคดิเหน็
จากผูน้ านกัศกึษา ในการสะทอ้นปัญหา ขอ้บกพร่องต่างๆ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ตามสมควร 
    ดงันัน้ ในวนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ บุคลากรงานพัฒนานักศึกษาสังกัดส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
คณะ จงึไดด้ าเนินการระดมความคิดดา้นการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
พิจารณาจากการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
วิเคราะห์จากปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมของปีที่ผ่านมา และสภาวะปัจจุบัน จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั Covid-19 มาตรการป้องกนัต่างๆ ห้ามมกีาร
รวมตวักนัในหมู่คนจ านวนมาก การรกัษาระยะห่างทางสงัคม การสวมหน้ากากอนามยั การลา้ง
มือด้วยเจลแอลกอฮอล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จากการ
ประชุมระดมความคดิเหน็ดงักล่าว ได้น าขอ้มูลไปปรบัปรุงการจดักจิกรรม เพื่อพัฒนานักศกึษา
และน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปออกแบบการจดักจิกรรมในแผนการจดักจิกรรมพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 
2563 ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา (ระบบออนไลน์) เช่น กิจกรรมพฒันานักศึกษาใหม่ 
กจิกรรมเตรยีมความพร้อมนักศกึษาใหม่  กจิกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ กจิกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมนักศกึษาใหม่ กจิกรรมเปิดโลกกจิกรรม กจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพนักศึกษา 
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กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพนัปีหลวง 
เป็นตน้ 
 โดยจากการประเมนิผลความส าเรจ็การจดักจิกรรมตามแผนพฒันานกัศกึษา ปีการศกึษา 
2561 พบว่า การจดัท าแผนพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มกีารปรบัปรุงข้อมูลเพิ่มเติม
บางสว่น เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารงานจากงานพฒันานกัศกึษา เป็น กอง
กจิการนักศกึษา และมขีอ้เสนอแนะ คอื ควรด าเนินการจดัท าแผนพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 
2562 ให้แล้วเสรจ็ในต้นปีการศกึษา 2562 และควรให้นักศกึษามสี่วนร่วมในการท าแผนพฒันา
นักศึกษามากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมประชุม ผ่านความคดิเห็นจากผู้น านักศึกษาในการสะท้อน
ปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ตามสมควร และในปีการศกึษา 2562 ได้มกีารเพิม่
รูปแบบกจิกรรม/โครงการตามแผนพฒันานักศกึษา ปีการศกึษา 2561 ให้สอดรบักบัเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ตวับ่งชีท้ี ่1.6 ทกัษะศตวรรษที ่21 (3R7C) และทกัษะการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ โดยเชญิวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์มาถ่ายทอดการเรยีนรู ้การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
และการปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (หลักฐาน : รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 )  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

 (✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

2 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 
รำยกำรหลกัฐำน   https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237& 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-1-1 แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-3 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-1-4 สรุปมตยิ่อการประชุมสภามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ครัง้ที ่5/2562 

https://dsa.ksu.ac.th/?option=Detail&id=237&
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435461_12.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435489_13.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598512060_11.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598435515_14.pdf
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.7-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ครัง้ที ่2/2562 วนัศุกรท์ี ่22 มนีาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมฟ้า
แดดสงยาง ชัน้ 5  อาคาร 15 พืน้ทีใ่นเมอืง 

มกส.1.7-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ครัง้ที ่5/2562 วนัศุกรท์ี ่30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม
สภามหาวทิยาลยั ชัน้ 2 อาคารบรกิารการศกึษาและบรกิารกลาง พืน้ที่
นามน 

มกส.1.7-2-1  แผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-2-2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ 2562    
มกส.1.7-2-3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเปิดโลกกจิกรรม 2562    
มกส.1.7-2-4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา  2562  
มกส.1.7-2-5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิว่นตวั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ”    
มกส.1.7-2-6  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  KSU  Freshy  Star  Contest  2019    
มกส.1.7-2-7   รายงานผลการด าเนินงานโครงการเลอืกตัง้ผูน้ าและสมาชกิองคก์รกจิกรรม

นกัศกึษา  
มกส.1.7-2-8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนั Walks Run Fun KSU ชมมอ เพือ่

สุขภาพ ครัง้ที1่  ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-2-9 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมใหค้วามรูโ้ทษ  พษิภยัของยาเสพตดิ 

และรณรงคป้์องกนัปัญหายาเสพตดิ   
มกส.1.7-2-10 รายงานผลการด าเนินงานโครงการศกึษาดงูานดา้นการป้องกนั แกไ้ข และบ าบดั

ฟ้ืนฟูปัญหายาเสพตดิ ประจ าปี 2562   
มกส.1.7-2-11 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิกจิกรรม TO BE NUMBER ONE    
มกส.1.7-2-12 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีาภายใน “เมฆพยพัหมอกเกมสค์รัง้ที ่4”   
มกส.1.7-2-13 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 

(รอบคดัเลอืก)    
มกส.1.7-2-14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่47 

(รอบมหกรรม)   
มกส.1.7-2-15 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนกัศกึษาใหม่ 2562  
มกส.1.7-2-16  รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกจติส านึกรูร้กัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434183_16.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433150_2.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433371_3.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434141_15.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599027403_15.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598515994_6.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433843_13.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433439_7.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433919_14.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433073_1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599027439_16.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433648_10.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433597_9.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/FO80b5ds5o820180913134657.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434233_17.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433481_8.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433759_11.pdf
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มกส.1.7-2-17 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนิีนาถ ในรชักาลที ่9   

มกส.1.7-2-18 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ 
บดนิทรเทพยวรางกูร    

มกส.1.7-2-19 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ KSU อาสา ครัง้ที ่1  
มกส.1.7-2-20  รายงานผลการด าเนินงานโครงการสานสมัพนัธน้์องพีม่หาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ประจ าปี

การศกึษา 2562   
มกส.1.7-2-21 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรม นกัศกึษาใหม ่ปี

การศกึษา  2562  
มกส.1.7-2-22 รายงานผลการด าเนินงานโครงการท าบุญหอพกัสวสัดกิารนกัศกึษา   
มกส.1.7-2-23 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพธิไีหวค้ร ู  
มกส.1.7-2-24 รายงานผลการด าเนินงานโครงการแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมของผูน้ านกัศกึษา 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 
มกส.1.7-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2562 

เมื่อวนัที ่12 มถิุนายน 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์พืน้ทีใ่นเมอืง และ พืน้ทีน่ามน 

มกส.1.7-4-1  รายงานสรุปผลการจดักจิกรรมโครงการ    (แยกรายโครงการ 23 โครงการ) 
มกส.1.7-4-2  แบบสรุปผลการประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  

ปีการศกึษา 2562  
มกส.1.7-4-3     ส าเนาหนงัสอืขออนุญาตยกเลกิการจดัโครงการ 

มกส.1.7-5-1 แบบสรุปผลการประเมนิความส าเรจ็ของแผนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา  
ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.7-5-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563    วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-5-3 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437052_1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434342_20.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598516168_21.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437233_55.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434269_18.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434401_22.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434548_25.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434504_24.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434305_19.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/RRKD9z4TUQd20180919204615.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585612_illustration%20meeting.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598437128_44.pdf
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/KQqpt6qExBk20180914095414.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598434451_23.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599039892_ksu1.pdf
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มกส.1.7-5-4 หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563   วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. ประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-5-5 เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ 2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. 
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
ชุดที ่1  ชุดที ่2  ชุดที ่3  ชุดที ่4  ชุดที ่5 

มกส.1.7-6-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-2 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-3 หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  
2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น.ประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ 

มกส.1.7-6-4 เอกสารประกอบ การประชุมคณะกรรมการพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยั
กาฬสนิธุ ์ 2563 ครัง้ที ่1/2563 วนัศุกรท์ี ่3  เมษายน  2563  เวลา 14.00 น. 
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ชุดที ่1  ชุดที ่2  ชุดที ่3  ชุดที ่4  ชุดที ่5 

 
ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นกจิการนกัศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นายจรยุทธ ภูกิง่หนิ  
2. นางโชตกิา ขนัธริตัน์ 
3. สบิเอกธรีวฒัน์ หอมกลิน่ 

 
 
 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1599040123_ksu1.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585699_illustration%20meeting.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585653_Notice%20of%20Meeting.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598585742_Notice%20of%20Meeting.pdf

