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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
****************************** 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  

 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  

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

4. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะเปิดท าการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562  

เพ่ือเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่  ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  และ
ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  และ ปริญญาตรี 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  ทั้งภาคปกติและพิเศษ กองกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับงานพัฒนานักศึกษาคณะทั้ง 6 คณะ จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ข้ึน ในวันที่  12  มิถุนายน  
2562  เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน โดยมีการปฐมนิเทศในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  งานกิจกรรมนักศึกษา งาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  องค์กรกิจกรรมนักศึกษา  หอพักสวัสดิการนักศึกษา 
การเรียนรู้  การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการอบรมให้
ความรู้ “บทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือให้
นักศึกษารับทราบข้อมูลดังกล่าวและสามารถน ามาปรับใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ  

 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ทีเ่กี่ยวข้องกับนักศึกษา และการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่
ส าคัญต่อนักศึกษาใหม่ 
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5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
5.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
895 คน ร้อยละ 

92.96 
832 คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 87 ( ค่าเฉลี่ย 4.91) 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณด าเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 139,950 ร้อยละ 100 139,950 
 
7. กิจกรรม และ ผลการด าเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการด าเนินการ 
(P_Plan) 
 

 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จดัซื้อจัดจา้ง  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานตามแผน  (D_Do)  
   
 

- ด าเนินงานโครงการ 
- บรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพื่อเพิ่ม

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดย วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน 

- บรรยายเรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

- บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าท่ีของแผนกงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

- บรรยายเรื่อง  บทบาทและหนา้ที่ของแผนกงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

- บทบาทหน้าท่ีของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 

- บรรยายเรื่อง  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /กรอ. และ
สวัสดิการนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C_Check) 
      

- ก ากับและติดตาม พร้อมกบัตรวจสอบการด าเนินงานให้ด าเนินไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการด าเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรค์หรือปัญหาใน
การปฏิบัตจิริง 

- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมโครงการ  
 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจาก
ผลการตดิตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพื่อน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/์
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
แก้ไข/จัดท าข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   
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 ผลการด าเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์  พ้ืนที่นามนและพ้ืนที่ในเมือง 

 
       ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการ
นักศึกษา ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โดยก าหนดให้ความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมเริ่มจากการกล่าว
ต้อนรับและบรรยายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาโดยท่านอธิการบดีฯ และบุคลากรงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  ให้ความรู้แก่นักศึกษาตามหัวข้องานของแต่ละด้าน รวมถึงนักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้า
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะได้รับคู่มือนักศึกษาซึ่งมีข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไว้
ศึกษาข้อมูล เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลและน ากลับไปใช้ในการใช้ชีวิตในระหว่างก าลังศึกษาได ้
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ส าคัญต่อนักศึกษาใหม่ 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ นักศึกษาได้ชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยและได้รับ
คู่มือนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะได้ทราบข้อมูลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ จากการชมวีดีทัศน์และดูคู่มือ
ประกอบ รวมถึงในวันจัดกิจกรรมนักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวแทนรุ่นพ่ี และบุคลากรหน่วยงานต่างๆ 
ของทีเ่กี่ยวข้องนักศึกษาใหม ่ซึ่งจะมาต้อนรับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  คือ นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ และ
การปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดย วิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร. วีระพงษ์ 
ประสงค์จีน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียน ชีวิตประจ าวัน และการท ากิจกรรมได้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  คือ นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับ
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา” โดยนางสุชาดา สุรางค์กุล ต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการงานบริหาร ธุรการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนและการท ากิจกรรมได้ 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

  

 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน  139,950.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จ านวน  139,950.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จ านวน     0.00      บาท 
 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 10.2 นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ส าคัญต่อนักศึกษา
ใหม่ 
 10.3 นักศึกษาทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 10.4 นักศึกษาทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. ปัญหา อุปสรรค  

- การจัดกจิกรรมแยกเป็น 2 พื้นที่เพราะมหาวิทยาลัยมี 2 พื้นที่ จึงไม่สามารถรวมนักศึกษาจัดพร้อมกันได้ใน
วันเดียวเนื่องจากต้องเคลื่อนย้ายนักศึกษาจ านวนมากและต้องมีค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งเพ่ิมขึ้น  ในบางคณะที่มี
นักศึกษาทั้ง 2 พ้ืนที่ ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ท าให้นักศึกษายังคงได้พบกับอาจารย์และบุคลากรของคณะไม่ทั่วถึง  

 

12. แนวทางแก้ไข 
 - ต้องปรับเวลาการจัดกิจกรรม การบรรยายให้มีความเหมาะสมกับการเดินทางของอธิการบดี ผู้บริหารและ
วิทยากร และต้องจัดบริการรถส าหรับรับส่งนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์บางส่วนที่อยู่พื้นที่ในเมืองซึ่งมีจ านวนไม่มากให้
เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่นามน เพ่ือจะได้มีโอกาสพบกับอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพ่ีของคณะได้อย่างทั่วถึง 

 
  

๑3. ผู้รายงาน  นางโชติกา  ขันธิรัตน์    ต าแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
     โทรศัพท์ 0-6362-6935-6 โทรสาร 0-4381-3070 E–mail : stdksu@hotmail.com 
 
 

๑4. รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


