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ค าน า 
 

 การเตรียมตัวศึกษาต่อจะเป็นขั้นตอนให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีอยู่เสมอ โดยให้นักศึกษา
ด าเนินชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและห่างไกลจากสิ่งเสพติดเพ่ือสุขภาพอนามัยและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้เป็นอย่างดี ใน
การนี้ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดด าเนิน โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินงานโครงการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ผลดังการรายงานสรุปเล่มนี้  

 
  

ชุติปภา โคกลิชา 
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

                มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2563 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการตรวจสุขภาพพ้ืนฐาน เป็นการส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยและเป็นการค้นหา
ความผิดปกติเบื้องต้นก่อนเกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงของนักศึกษา 
 กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี จึงได้จัดให้มีโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงมีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อมี
โรคภัยไข้เจ็บ และป้องกันการเจ็บป่วยให้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญในสุขภาพย่อม
สามารถด าเนินชีวิตด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงและสร้างขวัญก าลังใจ
ที่ดีในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 
 
1.3 ความสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 1. สอดคล้องกับ แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิต
บัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ บนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อย่างเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 1. 
การผลิตบัณฑิต  
 
1.4 ชอบเขตโครงการ 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - กองกิจการนักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 2. สถานที่ด าเนินงานโครงการ   
  - ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 3. ก าหนดการจัดโครงการ  



2 
 

  - ภายในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ    
  - นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 5. ตัวชีว้ัดโครงการ (ให้ระบุให้ชัดเจน) 
  - เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  800 คน ประกอบด้วย 
   - นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 898 คน 
  - เชิงคุณภาพ (ร้อยละ)    
   - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมากมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 80 
  - เชิงเวลา (ร้อยละ)    
   - ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

- เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 
   - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 160,000 บาท 
 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 2. นักศึกษามีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ 
 3. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การด าเนินชีวิตของนักศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
การด าเนินงาน 

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2563 
 

2.1 แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)  และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต 
 

แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน)  
 

แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ(แผนเงิน:บาท)  

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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.วางแผนการด าเนินการ  
(P) (แผนงาน) 

      * *     

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             
2.การด าเนินการจัดโครงการ 
(D) (แผนงาน) 

        * *   

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)           160,000  
3.การติดตาม ประเมินผล  
(C)  (แผนงาน) 

         * *  

(แผนการเบิกจ่ายเงิน)             
4.การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผล 
  การติดตาม (A) (แผนงาน) 

          * * 

 
2.2 งบประมาณ  
 งบประมาณท้ังหมดในการด าเนินโครงการ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) แจกแจงรายละเอียดตาม
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ค่าใช้สอย 
 1.1 จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  (800คน X 200 บาท) 

160,000 
160,000 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 160,000 
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2.3 ก าหนดการโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
๐8.๓๐ - 16.0๐ น. เริ่มตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
     - คณะบริหารศาสตร์  
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
     - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
๐8.๓๐ - 16.0๐ น. เริ่มตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 
     - คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  
     - คณะศิลปศาสตร์  
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 รายละเอียดในการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 

1. ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์ มีการตรวจ ดังนี้ ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต วดัชีพจร 
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 

2. เอ็กเรย์ทรวงอก 
3. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
4. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี 
5. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (สารแอมเฟตามีน) 
6. ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง 
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ส่วนที่ 3 ผลด าเนินงาน 
ภาพถ่าย โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ส่วนที่ 4 สรุปผลด าเนินงาน 
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2563 

 
4.1 สรุปผลการด าเนินงานจากการแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากร่วมกิจกรรมโครงการ
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 การสรุปผลการด าเนินงานจากการแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากร่วมกิจกรรม
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์คะแนน ให้คะแนนตาม
ค่าเฉลี่ยเพ่ือใช้ก าหนดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 มีความต้องการมากที่สุด 
3.41 – 4.20 มีความต้องการมาก 
2.61 – 3.40 มีความต้องการปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีความต้องการน้อย 
1.00 – 1.80 มีความต้องการน้อยที่สุด 

 

หัวข้อประเด็นการประเมิน 
คะแนน 

(5 คะแนน) 
ระดับ 

.ความพึงพอใจ 
1. นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 4.36 มากที่สุด 
๒. นักศึกษามีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ 4.41 มากที่สุด 
3. นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง
และสร้างขวัญก าลังใจที่ดีในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา 

4.36 มากที่สุด 

4. นักศึกษาทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ  เพ่ิมขึ้น 4.56 มากที่สุด 
5. นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพได้รับค าแนะน าในการปฏิบัติตัวจากการ
ตรวจสุขภาพ เพ่ิมขึ้น 

4.84 มากที่สุด 

รวม 4.51 มากที่สุด 
 
4.2 สรุปผลการด าเนินงานจากการสนทนากับนักศึกษา 
 จากการสอบถาม และพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องผลการด าเนิน โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
  1. นักศึกษามีความรู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด าเนินกิจกรรมนี้ 
  2. กิจกรรมมีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมากท าให้นักศึกษาได้วิธีปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ 
  3. นักศึกษามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้อีก 
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