
ชื่อโครงการ      โครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ระหว่างถาปัด-ทันตะ-สัตวแพทย ์ประจ าปี 2556 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ปรึกษาโครงการ   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมโชต   ภู่ประเสริฐ       
ผู้จัดท าโครงการ            

นางสาวอรสา  จุลมา  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1. ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา 3 คณะ    จ านวน         3      คน  

2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คณะทันตแพทยศาสตร์   จ านวน       80       คน 

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน       80       คน 

      คณะสัตวแพทยศาสตร์   จ านวน        80      คน 

 3. นักศึกษาชั้นปีที่ 2- 4   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน        50      คน 

สถานทีป่ฏิบัติงาน 
 ศาลาพระราชทานปรญิญาบตัร (เดิม) และคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 วันท่ี  1  กันยายน 2556  เวลา 08.00 – 20.00 น. 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัต้องอยู่ห่างไกลบา้นและผู้ปกครอง    และยังมีหลายอย่างที่นักศึกษาน้องใหม่

ต้องเรียนรู้และปรับตัว รวมถึงการท าความรู้จัก   ไดส้ร้างมิตรภาพกบัเพื่อนและนักศึกษา  รุ่นพี่ต่างคณะร่วมมหาวิทยาลัย

เดียวกัน    โดยการจัดกิจกรรมร้องเพลง การฝึกความพร้อม ความสามัคคีกันระหว่างคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  คณะทันต

แพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2556 ซึ่ง  จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาทั้ง 3 คณะ มุ่งหวังให้น้องใหม่ ทั้ง 3  

คณะ  ได้รู้จักกันไดร้ับความอบอุ่นและประทับ ใจ   อันจะน าไปสูค่วามสามคัคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะทั้ง 3 และ

ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกท้ังยังท าให้นักศึกษาน้องใหม่ได้เรียนรู้และสามารถร้องเพลงประจ าคณะแตล่ะคณะได้  และร้อง

เพลงร่วมของทั้ง 3 คณะได้  ซึ่งในปีน้ี คณะฯไดเ้ป็นเจ้าภาพในการจดักิจกรรมดังกล่าวด้วย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของนักศกึษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสัตว

แพทยศาสตร ์

2. เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะน าไปสูค่วามสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง 

3. เพื่อให้น้องใหม่ท้ังสามคณะได้ท ากจิกรรมเชิงสร้างสรรคร์่วมกัน 

4. เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่สามารถรอ้งเพลงประจ าคณะแต่ละคณะได ้



การตอบสนองตามแผนงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน่  

แผนงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนานักศึกษา  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการสร้างสรรค์

และพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้และประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ

อันดี และรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมี คณุธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการท ากิจกรรมเสรมิหลักสูตร       กิจกรรมสง่เสริการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมสง่เสริมด้าน

จริยธรรม คณุธรรม มาตรการที่ 1 สนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมดา้นการสร้างเสริมจติส านึกและความภาคภมูิใจในคณะและ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ระยะเวลาด าเนิน 
1. ขั้นเตรียมการ  เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  2556 

2. ขั้นด าเนินการ วันท่ี 1  กันยายน   2556 

3. ขั้นสรุปงาน  วันท่ี 1-5 กันยายน 2556    

รูปแบบการด าเนินงาน 
 กิจกรรมร้องเพลงร่วมระหว่างคณะ  ประกอบด้วย 3  ส่วนหลัก  ดังนี้ 

1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ ์

เป็นกิจกรรมสนุกสนานท่ีจัดขึ้นเพือ่ให้นักศึกษาน้องใหม่ท้ัง 3  คณะ ได้รู้จักกัน  เกดิความอบอุ่น 

และประทับใจ โดยกจิกรรมที่จัดขึน้เป็นรูปแบบของการเข้าฐานสันทนาการ โดยสอดแทรกกจิกรรมสรา้งความสัมพันธ์   ใช้
ความคิด และสร้างความสามัคคี  รวมทั้งการสอนเพลงของแต่ละคณะ  แบ่งออกเป็นท้ัง 

หมด 4 ฐาน โดยเป็นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1 ฐาน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ฐาน คณะสัตวแพทยศาสตร ์1 
ฐาน และฐานร่วม 3 คณะอีก 1ฐาน 

2. กิจกรรมร้องเพลงประจ าคณะ 

 สอนให้นักศึกษาน้องใหม่รู้จักและสามารถร้องเพลงประจ าคณะของทั้ง 3 คณะได้ เพลงที่ใช้สอนเป็นเพลงท่ีแต่ละ

คณะเลือกมาคณะละ 1 เพลง โดยการสอนจะท าในกิจกรรมฐาน  

3. กิจกรรมร้องเพลงร่วม 3 คณะ 

 เป็นเพลงใหม่ท่ีแต่งข้ึนเพื่อสอนใหน้ักศึกษาใหม่  ท้ัง 3  คณะ ไดฝ้ึกรอ้งในกิจกรรมร้องเพลงร่วมระหว่างคณะ      

และสามารถใช้ในการร้องเพลงเชียร์กีฬาร่วมกันได้     โดยการสอนจะท าในกิจกรรมฐาน  

** การทดสอบเพลงของนักศึกษาใหม่ จะทดสอบเพลงประจ าคณะและเพลงร่วม พร้อมกันท้ัง 3 คณะ ท่ีห้องประชุม

ใหญ่ อาคารพิเชฐ เหลืองทองค า โดยตัวแทนนักศึกษารุ่นพ่ีทีผ่่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยจากทั้ง  3  คณะ   

สถานทีป่ฏิบัติงาน 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  



งบประมาณ   จากเงินรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จ านวน   15,000 บาท 
 -  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมงานและสนบัสนุนในการเป็นเจ้าภาพจดัเลี้ยง  เป็นเงิน  7,000     บาท  

 -  ค่าน้ าดื่ม+น้ าแข็ง                                                             เป็นเงิน  4,000     บาท  

 -  ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน                                                     เป็นเงิน  4,000     บาท 

              รวมเป็นเงิน 15,000   บาท       

หมายเหตุ     ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจา่ยทุกรายการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้สานสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2. นักศึกษาน้องใหม่มีความอบอุ่นและประทับใจ อันจะน าไปสูค่วามสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับ

รุ่นน้อง 

3. น้องใหม่ท้ังสามคณะได้ท ากจิกรรมเชิงสร้างสรรคร์่วมกัน 

4. นักศึกษาน้องใหม่สามารถร้องเพลงประจ าคณะแตล่ะคณะได้   

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

1. แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดการโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

      ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 %    

2. เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน  
 

------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่สถาปัตย-์สัตวแพทย-์ทันตะ 

ประจ าปีการศึกษา  2556 

วันที่ 1  กันยายน พ.ศ. 2556  ณ  ศาลาปริญญาบัตร และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 

-----------------------------   

 

09.00 น.   รวมนักศึกษาน้องใหม่ท่ีศาลา 25 ปี 

   -  ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมในแตล่ะฐาน 

   -  จัดระเบียบแถว 

   -  แบ่งกลุ่ม 3 คณะ 

   -  รับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

12.00 -13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.15 -18.00 น.  แบ่งกลุ่มน้อง 4  กลุ่ม  จัดระเบียบแถว  เคลื่อนย้ายน้องเข้าฐาน 

13.30-18.00 น.  เข้ากิจกรรมแตล่ะฐาน (รับประทานอาหารว่างและเครื่องดืม่) 

18.00-18.15 น.  พักรับประทานอาหารเย็น 

18.15-19.15 น.  ร้องเพลงคณะ 3 คณะ 

19.15- 19.20 น..           มอบของที่ระลึกแตล่ะคณะ 

19.20-19.35 น.  พักระหว่างจัดกิจกรรม 

19.35-20.30 น.  ร้องเพลงร่วม 3 คณะ/ การแสดงของแต่ละคณะ 

21.00 น.   ปิดกิจกรรม 

 

----------------------------------------------------------  

 
 
 



สรุปผลประเมินผลโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ถาปัตย-์ทันตะ-สัตวแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2556  
วันที่ 31 สิงหาคม 2556 

ณ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-------------------------------- 

 
ผลการศึกษา ประเมินผลความพึงพอใจโครงการสานสัมพันธ์น้องใหม่ถาปัตย-์ทันตะ-สัตวแพทย์  

ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ สนามบาสเกตบอล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
1. นักศึกษาในระดับปริญญาตร ีสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นักศึกษา  
    และอาจารย์/บุคลากร จ านวน 150 คน แยกเป็นดังนี ้

จ านวนร้อยละจ าแนกตามเพศ ชาย และหญิง โดยรวม พบว่า ชาย มากที่สุด จ านวน 78 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 52 รองลงมา คือ หญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 48 

 
         จ านวน ผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
 
 
แผนภูมิที่ 1  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

      และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นักศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
 

จ านวน ร้อยละ (%)

ชาย 78 52

หญิง 72 48

รวม 150 100.00
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จ านวน กรณีเป็น ชาย และ หญิง



2. นักศึกษาในระดับปริญญาตร ีสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม  
   นักศึกษา  จ านวน 150 คน แยกเป็นดังนี ้
 
 จ านวนร้อยละจ าแนกตามสถานะ โดยรวม พบว่านักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 มากที่สุด จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
31 รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปี 2  จ านวน 35  คน คิดเปน็ร้อยละ  23  ชั้นปีที่ 3 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
นักศึกษาชัน้ปีที่ 4 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15 นักศึกษาชั้นปทีี่ 5 จ านวน 21 คน คิดเปน็ร้อยละ 14 อาจารย์/
บุคลากร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดับ 

 
 

แผนภูมิที่ 2  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาในระดบัปรญิญาตรี  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                          และสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชัน้ปทีี่ 5  
                          และอาจารย์/บุคลากร 
 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5
อาจารย/
บุคลากร

รวม

จ านวน 46 35 24 22 21 2 150

ร้อยละ (% 31 23 16 15 14 1 54
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จ านวน กรณีเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 5
และอาจารย์/บุคลาการ  



 จ านวน ความพึงพอใจต่อการขอรับบริการ 
ผู้ตอบแบบประเมินผลฯ 

 
  

หวัข้อแบบประเมินผลการปฏิบติังาน : 
ผลการประเมิน / ระดบั 

ดีมาก(5) ดี(4) 
ปานกลาง

(3) 
น้อย
(2) ปรบัปรงุ(1) 

(1) ผู้เข้าร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ 85 65 0 0 0 

(2) ความพร้อมของการจัดโครงการ 99 65 0 0 0 

(3) สถานที่จัดกิจกรรม 80 60 10 0 0 

(4) ความเหมาะสมของวันเวลาในการจัด 65 75 10 0 0 

(5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 90 60 0 0 0 

(6) มีการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ 77 63 10 0 0 

(7) มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 88 62 0 0 0 

(8) การจัดวัสดุ อุปกรณ์ เรียบร้อย หลังเลิกกิจกรรม 79 70 1 0 0 

(9) การด าเนินงานจัดกิจกรรมโดยรวม 69 79 2 0 0 

(10) ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมกิจกรรม 98 52 0 0 0 

รวมคะแนนประเมิน 732 599 33 0 0 

ค่าเฉล่ียผลการประเมิน (%) 54 44 2 0 0 

      สรปุผลการประเมิน   
 ระดบัดีมาก(5)   54       
 ระดบัดี(4)    44       
 ระดบัปานกลาง(3)   2       
 ระดบัน้อย(2)   0       
 ระดบัปรบัปรงุ(1)   0       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 

กราฟแสดงผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 
     ส่งแบบประเมิน     ทัง้ส้ิน 150 ราย  คิดเป็นระดบัดีมาก(5) ร้อยละ54  ระดบัดี(4)  รอ้ยละ44 

   
       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      

        
 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรม 
1.ปัญหา  -  
2.อุปสรรค – 
3.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรเพ่ิมกิจกรรมอ่ืนเข้าไป หรือสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม เข้าในกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับดีมาก(5)  , 54
ระดับดี(4)   , 44

ระดับปาน
กลาง(3)  , 2

ระดับน้อย(2)  , 0 ระดับปรับปรุง(1)  , 
0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมในแต่ละฐาน 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

การท ากิจกรรมในแต่ละฐาน 

 

 
 
 

 
 



การมอบธงสญัลักษณ์กิจกรรมให้กับเจ้าภาพในปีถัดไป 
 

 
 

การถ่ายผู้เข้ารว่มกิจกรรมทั้ง 3 คณะ 

 

 


