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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
****************************** 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
 

2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

3. ประเภทกิจกรรม  
 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บำเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  
 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม  
 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะเปิดทำการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  

เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่  ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี  และ
ปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  และ ปริญญาตรี 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  ทั้งภาคปกติและสมทบ   กองกิจการ
นักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 6 คณะ จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น ในแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณโ์รค 
COVID-19  เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียน โดยมีการปฐมนิเทศในระบบออนไลน์เรื่องระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  งาน
กิจกรรมนักศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การใช้บริการศูนย์วิทยบริการ  หอพักสวัสดิการนักศึกษา 
รวมถึงการเรียนรู้  การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น เพื่อให้
นักศึกษารับทราบข้อมูลดังกล่าวและสามารถนำมาปรับใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

5.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่
สำคัญต่อนักศึกษาใหม่ 

5.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

5.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงาน  
เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
858 คน ร้อยละ 

92.96 
864 คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 100 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กำหนดไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณดำเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 139,950 ร้อยละ 100 139,950 
 
7. กิจกรรม และ ผลการดำเนินการ  
 

กิจกรรม ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการดำเนินการ 
(P_Plan) 
 

 - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง  
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามแผน  
(D_Do)  
   
 

- ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256๓ 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา) ในห้วงเดือน 
มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

- บรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัว
เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

- บรรยายเรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา   

- บรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของแผนกงานส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

- บรรยายเรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของแผนกงานวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 

- บทบาทหน้าที่ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

- บรรยายเรื่อง  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) /
กรอ. และสวัสดิการนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน (C_Check) 
      

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไป
ตามแผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรค์หรือ
ปัญหาในการปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  
 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข
จากผลการติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค์/
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
แก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   
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 ผลการดำเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 256๓ (รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารกิจการ
นักศึกษา) ในห้วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
        

ผลการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และการ

จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ นักศึกษาใหม่รู ้จักวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย จากผลแบบทดสอบออนไลน์ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่สำคัญต่อนักศึกษาใหม่ 

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ นักศึกษาได้ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้
ทราบข้อมูลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ จากการชมวีดีทัศน์รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารกิจการ
นักศึกษา 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพื่อเพ่ิม
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  คือ นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อปฏิบัติในการปรับตัวเพื่อเพ่ิม
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21จากผลแบบทดสอบออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ข้อที ่ 4 เพื ่อให้นักศึกษาได้ทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4  คือ นักศึกษาใหม่ได้ทราบบทบาทของตัวเองในการส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากผลแบบทดสอบออนไลน์ 
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8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

 
 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน  217,661.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จำนวน  217,661.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน     0.00      บาท 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาทราบระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา และการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 10.2 นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่สำคัญต่อนักศึกษา
ใหม่ 
 10.3 นักศึกษาทราบการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 10.4 นักศึกษาทราบบทบาทของนักศึกษากับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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11. ปัญหา อุปสรรค  

เนื่องจากการจัดโครงการอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องปรับรูปแบบให้เป็น
แบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จึงส่งผลให้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงแรกมีจำนวน
น้อยไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  และพบว่านักศึกษาใหม่เข้าระบบบริหารกิจการนักศึกษาไม่ได้เนื่องจากนักศึกษาใหม่
ยังไม่เคยเข้าระบบ 

12. แนวทางแก้ไข 
 1. ปรับขยายเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบแก้ไขปัญหาการเข้าระบบฯ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ไลน์ออฟฟิต
เชียลงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

 
  

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

๑4. รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


