
แบบรายงานผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 

ชมรม...................................... 

วัตถุประสงคการจัดตั้งชมรม (แนบเอกสารอางอิง ถามี)................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

1. ผลการดําเนินโครงการตามแผนงานท่ีกําหนด 
 

โครงการตามแผนงาน
ประจําปการศึกษา 2562 

โครงการท่ีดําเนินงาน
แลวเสร็จตามแผน 

โครงการท่ียังดําเนินงาน 
ไมแลวเสร็จตามแผนงาน 

โครงการท่ีไมได
ดําเนินงานตามแผนงาน 

 
             ............ โครงการ 

 
.............. โครงการ 

 
.............. โครงการ 

 

 
.............. โครงการ 

 
 

2. เปาหมายการดําเนินงานของชมรม           
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

3. ประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

4. ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

5. ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

6. ขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน 
................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
  
 
 

 
                (........................................................) 

ประธานชมรม                                     อาจารยที่ปรึกษาชมรม



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 
 

เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1. มาตรฐานดานการวางแผน (P) มี () ไมมี (×)  

1) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคขององคกรนิสิต และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

  
 

2) มีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 

   

2. มาตรฐานดานการปฏิบัติตามแผน (D)    
1) มีการระบุขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ อยางชัดเจนทุกโครงการ    
2) มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม และงบประมาณที่ใชจริงในทุกโครงการ 

   

3) มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ     
4) มีการวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในการ
จัดทําโครงการคร้ังตอไป 

   

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)    
1)มีการรายงานการดําเนินโครงการและคาใชจาย(กนส.2) ภายในเวลาที่กําหนด    
4. มาตรฐานดานการพัฒนาปรับปรุง (A)    
1) มีการจัดทําแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการดําเนินงานโครงการ    
5. มาตรฐาน 5 ส.    
1) มีการดําเนินงานอยางนอย 3 ส. แรก(สะอาด สะดวก สะสาง) จากมาตรฐาน 5 ส.    
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ    
1) มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได    
2) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพยของชมรม    

 
 
 



แบบรายงานแผนและผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 
(ช่ือองคกรกิจกรรมนิสิต) 

 

ท่ี 
โครงการ/
กิจกรรม 

แผน/ผล วันท่ีจัดโครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ 
ผลการ

ดําเนินงาน 

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

    
 แผน         

  
 ผล         

 

 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2562 
ชมรม......................................... 

 
เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

1. มาตรฐานดานการวางแผน (P) มี () ไมมี (×)  
1) แผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคขององคกรนิสิต และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

  
 

2) มีการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย กําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
งบประมาณ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ครบทุกโครงการ 

  แบบรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (กนส.2) 

2. มาตรฐานดานการปฏิบัติตามแผน (D)    
1) มีการระบุขั้นตอนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ อยางชัดเจนทุกโครงการ   แบบขออนุมัติจัดทําโครงการและ

เบิกเงินบํารุงกิจกรรมนิสิต (กนส.1) 
2) มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน เชน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ประเภทของ
ผูเขารวมกิจกรรม และงบประมาณที่ใชจริงในทุกโครงการ 

  แบบรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (กนส.2) ทุกโครงการ 

3) มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ    แบบรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (กนส.2) มีการวัดผลโดย
ใชแบบประเมิน 

4) มีการวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในการ
จัดทําโครงการคร้ังตอไป 

  แบบรายงานผลการดําเนิน
โครงการ (กนส.2)  

3. มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินผล (C)    
1)มีการรายงานการดําเนินโครงการและคาใชจาย(กนส.2) ภายในเวลาที่กําหนด    
4. มาตรฐานดานการพัฒนาปรับปรุง (A)    
1) มีการจัดทําแนวทาง/โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพจากผลการดําเนินงานโครงการ   รายงานการประชุมหลังการจัด

กิจกรรม 
5. มาตรฐาน 5 ส.    
1) มีการดําเนินงานอยางนอย 3 ส. แรก(สะอาด สะดวก สะสาง) จากมาตรฐาน 5 ส.    
6. มาตรฐานการเงินงบประมาณ    

ตัวอยาง 



เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1) มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได    
2) มีการจัดทํารายงานทางการเงิน และสินทรัพยของชมรม   สมุดบันทึกรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานแผนและผลการดําเนินงานองคกรกิจกรรมนิสิต ประจําปการศึกษา 2562 
(ช่ือองคกรกิจกรรมนิสิต) 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม แผน/ผล วันท่ีจัดโครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย งบประมาณ ผลการดําเนินงาน 
1 โครงการปองกันภัยใกลตัว แผน 15 ธ.ค.62 1.ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนในระดับมากขึ้นไป 

คาเฉลี่ย >4.00 
 
รอยละ 80 
 

50,000 บรรล ุ

ผล 20 ธ.ค.62 1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2.ผูเขารวมโครงการไดรับ
ประโยชนในระดับมากขึ้นไป 

คาเฉลี่ย 4.12 
 
รอยละ 82 
 

45,000 

2 โครงการปลูกผักในบานไรสารพิษ แผน  15 ม.ค.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดในระดับ
มาก 

รอยละ 80 
รอยละ 80 

30,000 ไมบรรล ุ

ผล 15 ม.ค.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ระดับความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชไดในระดับ
มาก 

รอยละ 80 
รอยละ 75 

30,000 

3 โครงการปนรักใหนอง แผน 20 ก.พ.63 1.จํานวนผูเขารวมโครงการ 
2.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
 

20,000 - อยูระหวางดําเนินงาน 
- ไมไดจัดโครงการ 
เน่ืองจากโรงเรียนใน
พ้ืนที่จัดกิจกรรมนํ้าทวม ผล     

 
 
 

ตัวอยาง 


