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สรุปผลการดําเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2562   

 
 
 

 

 
 
 

10 -11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ณ หอประชุมอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
มิถุนายน 2562 

คํานํา 
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 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีจําเปนในการปรับตัวของนักศึกษา งานบริการ

และสวัสดิการนักศึกษาไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซ่ึงปจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแลวหลายประเทศกําลัง

เขาสูการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงเปนท้ังโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดาน

หนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการสรางองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางจิตสํานึก จึงนับเปนโอกาส

สําคัญในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   
 ถานักศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงมีความรูและปฏิบัติตน
ไดอยางถูกตองเม่ือมีโรคภัยไขเจ็บ ยอมสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ถานักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว ยอมสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จึงไดริเริ่มจัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2562  นี้ข้ึน โดยไดดําเนินการจัดข้ึน  ณ 
หอประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดผลดังการรายงานสรุปเลมนี้  
  

 
 

                  จัดทําโดย 
นางสาวชุติปภา  โคกลือชา 

                    นักวิชาการศึกษา 
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สวนที่ 1 บทนํา 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศกึษา 2562 

 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

   มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ถานักศึกษามี
ความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงมีความรูและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเม่ือมี
โรคภัยไขเจ็บ ยอมสามารถดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ การเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ถานักศึกษามีขวัญและกําลังใจในการดําเนินชีวิตท่ีดีแลว ยอมสามารถเรียนไดอยางมี 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางตอเนื่อง 
 2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเม่ือมีโรคภัยไขเจ็บ 
 3.  เพ่ือใหนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยใหแข็งแรงและสรางขวัญและ
กําลังใจท่ีดีในการดําเนินชีวิตของนักศึกษา 
 
1.3 ความสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 1. สอดคลองกับ แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.2 สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิต
บัณฑิตใหมีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ บนฐานความรูดานวิทยาศาสตร/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน 
อยางเชี่ยวชาญ กลยุทธท่ี 3 : พัฒนากระบวนการ การเรียนการสอนใหสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงและการ
แขงขัน 
 3. สอดคลองกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 3. 
นักศึกษา ระดบัคณะ องคประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต และ ระดับสถาบัน องคประกอบท่ี 1. การผลิตบัณฑิต  
 

1.4 ชอบเขตโครงการ 
 1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  - กองกิจการนักศึกษานัก งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
 2. สถานท่ีดําเนินงานโครงการ   
  - หอประชุมอเนกประสงค  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 3. กําหนดการจัดโครงการ  
  -  2 วัน  ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  (พ้ืนท่ีในเมือง) และในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 
(พ้ืนท่ีนามน) 
 4. กลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ    
  - จํานวนนักศึกษาใหม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ   
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5. ตัวชีว้ัดโครงการ (ใหระบุใหชัดเจน) 

  -  เชิงปริมาณ  จํานวนผูเขารวมโครงการ  900 คน ประกอบดวย 
   -  นักศึกษาใหมผูเขารวมโครงการ 900 คน 
 เชิงคุณภาพ (รอยละ)    
  นักศึกษาเขารวมโครงการมากมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 80 
 เชิงเวลา (รอยละ) 
  รอยละของโครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ 80 
 เชิงคาใชจาย (บาท) 
  งบประมาณท่ีใช  งบประมาณคาตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย  จํานวน  180,000  บาท  
(หนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถวน) 

1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษาใหมไดรับการตรวจสุขภาพประจําปอยางตอเนื่อง  นักศึกษามีความรูและปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองเม่ือมีโรคภัยไขเจ็บและตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง  ในการดําเนินชีวิตของ

นักศึกษา 
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สวนที่ 2 การดําเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2562 

 

2.1 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใชจายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเปาหมายผลผลิต 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
 
แผนการใชจาย 
 งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)  

 
ป พ.ศ. 2561 

 
ป พ.ศ. 2562 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนการดําเนินการ  
(P) (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจายเงิน)             
2.การดําเนินการจัดโครงการ 
(D) (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจายเงิน)             
3.การติดตาม ประเมินผล  
(C)  (แผนงาน) 

            

(แผนการเบิกจายเงิน)             
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แกไขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

            

 

2.2 งบประมาณ  
  งบประมาณคาตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย  จํานวน  180,000  บาท  
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2.3 กําหนดการดําเนินโครงการ 
กําหนดการ 

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2562   

วันพฤหัสบดีท่ี  11 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  (พ้ืนท่ีนามน) 

 

วันท่ี  11 มิถุนายน  2562  ณ  หองประชุมอเนกประสงค 

เวลา   08.30 - 11.00 น.  เริ่มตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม          

1. คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา 

2. คณะศิลปศาสตร 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

       รายละเอียดในการตรวจสุขภาพ 

1. ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย มีการตรวจ ดังนี้ ชั่งน้ําหนัก, วัดสวนสูง, วัดความดันโลหิต, วัด

ชีพจร และใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

2. เอ็กเรยทรวงอก  

3. ตรวจหาความสมบูรณของเม็ดเลือด 

4. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี 

5. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ (สารแอมเฟตามีน) 

6. ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง 
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กําหนดการ 

โครงการตรวจสุขภาพนกัศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา  2562   

วันพุธท่ี  10 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ณ หองประชุมอเนกประสงค มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  (พ้ืนท่ีในเมือง) 

 

วันท่ี  10 มิถุนายน  2562  ณ  หองประชุมอเนกประสงค 

เวลา   08.30 - 11.00 น.  เริ่มตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม          

1. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. คณะบริหารศาสตร 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

       รายละเอียดในการตรวจสุขภาพ 

1. ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย มีการตรวจ ดังนี้ ชั่งน้ําหนัก, วัดสวนสูง, วัดความดันโลหิต, วัด

ชีพจร และใหคําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

2. เอ็กเรยทรวงอก  

3. ตรวจหาความสมบูรณของเม็ดเลือด 

4. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี 

5. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ (สารแอมเฟตามีน) 

6. ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง 
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สวนที่ 3 ผลดําเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2562 

 
3.1 กิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2562 มีภาพกิจกรรมดังนี้ 

 
 1. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม   ประจําปการศึกษา  2562     
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สวนที่ 4 สรุปผลดําเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2562 

 
4.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2562 

 

หัวขอประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(5 คะแนน) 
ระดับ 

.ความพึงพอใจ 
1. มีความตระหนักในการเขาตรวจสุขภาพของนักศึกษาใหม เพ่ิมข้ึน 4.54 ดีมาก 
๒. สามารถนําผลตรวจสุขภาพไปใชเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน เพ่ิมข้ึน 4.80 ดีมาก 
3. มีความรูหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธกัน ในการตรวจสุขภาพ และ
สามารถนําไปเปนขอมูลในการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ิมข้ึน 

4.62 ดีมาก 

4. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะหปญหาและการแกไขปญหาได 
เพ่ิมข้ึน 

4.44 ดีมาก 

5. สามารถนําผลตรวจมาวิเคราะหในดานตาง เพ่ิมข้ึน 4.84 ดีมาก 
6. มีความรับผิดชอบตอท้ังงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมข้ึน 4.68 ดีมาก 
7. สามารถเสนอแนวทางในการแกไขปญหาได สรุปประเด็น อยางสรางสรรค
เพ่ิมข้ึน 

4.40 ดีมาก 

รวม 4.62 ดีมาก 
 

4.2 สรุปผลการดําเนินงานจากการสนทนารวมกับนักศึกษา 
 จากการสอบถาม และพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้ 
 1. นักศึกษามีความตระหนักในการเขารวมโครงการกิจกรรมนี้ 
 2. กิจกรรมมีประโยชนกับนักศึกษาเปนอยางมากทําใหนักศึกษาไดประโยชนการเขารวมตรวจสุขภาพ 
 3. ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อีก 
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