
 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 

โดย 
 

งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 
 

 

 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
****************************** 



1 

 

1. ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี  
 

2. ช่ือโครงการ  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

3. วันที่ด าเนินงานโครงการ     
     ไตรมาสที่ 1 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสที่ 2 :  1 – 31 มีนาคม 2563    
     ไตรมาสที่ 3 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................      ไตรมาสที่ 4 :  ระบุ (วัน/เดือน).......................    
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

4. แผนงานและความสอดคล้อง  
   4.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ระบุ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
   4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ระบุ) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
   4.3 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

    4.3.1 ประเด็นที่ (ระบุ) ประเด็นแผนปฏิบัติการด้านที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    4.3.2 เป้าหมายที่ (ระบุ) เป้าหมายที่ 2 โครงการการให้บริการด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ 

ความช านาญพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
    4.3.3 ตัวชี้วัด (ระบุ) จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 2562      

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

5. หลักการและเหตุผล  
ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจ านวนทั้งสิ้นประมา  

976 คน โดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้  และ
ประสบการ ์ให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ หรือไปสมัครงาน เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และได้
แนวความคิดในการตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทางที่เหมาะกับตนเองและอนาคตที่ดีต่อไป จากค าแนะน า ความคิดเห็น 
และประสบการ ์ ของรุ่นพี่ที่ส าเร็จการศึกษาและประสบความส าเร็จในการท างาน และความรู้จากวิทยากร ซึ่งจะ
ท าให้นักศึกษาได้ข้อคิดเพ่ือการตัดสินใจ และมีการเตรียมตัวที่ดีท าให้เป็นผู้ที่สามารถประสบความส าเร็ จในชีวิต
การท างานต่อไปในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ครบถ้วนทางด้านคุ ธรรม จริยธรรม และสอดคล้อง
กับคุ ลักษ ะของบั ฑิตที่พึงประสงค์ สร้างความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และสถาบัน อันจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาสถาบันให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากศิษย์
ปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุก ๆ คน ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุ ลักษ ะของบั ฑิตท่ีพึงประสงค์ 
     6.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการ ์จริงของวิทยากร และศิษย์เก่า เพ่ือการตัดสินใจในการ

ท างานหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบั ฑิตศึกษา 
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 6.3 เพ่ือให้นักศึกษามีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการท างานหรือศึกษาต่อ เช่น การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การเลือกงานที่เหมาะสม การเขียนใบสมัครงาน  
 6.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้รับทราบถึงแนวทางและสิทธิอันเป็นประโยชน์จากการวางแผนทางการเงินและการ
ช าระหนี้คืนกองทุน กยศ./กรอ. 
 
7. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย การด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมา ด าเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

 
8. กิจกรรมและผลการด าเนินการ  

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) กองกิจการนักศึกษา และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาทั้ง 6 ค ะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งในส่วนกลางและระดับค ะ จากเดิมเป็นการประชุมรวมของนักศึกษาเพ่ือรับฟัง   
การบรรยายจากวิทยากรตลอดทั้งวัน ปรับเปลี่ยนเป็น การจัดท าเอกสารคู่มือการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 พร้อมกระเป๋าเอกสาร และเข็มกลัดตราสัญลักษ ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ านวน 1,000 ชุด
ส าหรับนักศึกษาแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงการชุมนุมของนักศึกษาจ านวนมาก โดยก าหนดให้นักศึกษารับเอกสารได้ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนาคม - 31  พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักศึกษาได้ติดต่อขอรับเอกสารทั้งด้วยตนเองและส่งไปรษ ีย์
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

ผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ        
ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Form ในการประเมินความพึงพอใจและคุ ภาพของโครงการฯ แบ่งเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
- มากที่สุด ร้อยละ 23.2 
- มาก  ร้อยละ 44.3 
- ปานกลาง ร้อยละ 28.6 
- น้อย ร้อยละ 2.7 
- น้อยที่สุด รอ้ยละ 0 
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
- มากที่สุด ร้อยละ 25.6 
- มาก ร้อยละ 45.2 
- ปานกลาง ร้อยละ 25.0 
- น้อย ร้อยละ 2.1 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 0 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
- มากที่สุด ร้อยละ 23.2 
- มาก ร้อยละ 43.1 
- ปานกลาง ร้อยละ 28.6 
- น้อย ร้อยละ 3.3 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 1.8 

4) ด้านคุ ภาพการให้บริการ 
- มากที่สุด ร้อยละ 21.7 
- มาก ร้อยละ 44.3 
- ปานกลาง ร้อยละ 29.5 
- น้อย ร้อยละ 2.1 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 2.4 

5) นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุ ลักษ ะของบั ฑิตที่พึงประสงค์ 
- มากที่สุด ร้อยละ 25.1 
- มาก ร้อยละ 48.3 
- ปานกลาง ร้อยละ 23.6 
- น้อย ร้อยละ 1.8 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 1.2 

6) นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการ ์จริงของวิทยากร และศิษย์เก่า เพ่ือการตัดสินใจในการท างาน
หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบั ฑิตศึกษา 

- มากที่สุด ร้อยละ 23.2 
- มาก ร้อยละ 49.1 
- ปานกลาง ร้อยละ 23.5 
- น้อย ร้อยละ 2.4 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 1.8 
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7) นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการท างานหรือศึกษาต่อ เช่น    
การพัฒนาบุคลิกภาพ การเลือกงานที่เหมาะสม การเขียนใบสมัครงาน 

- มากที่สุด ร้อยละ 23.5 
- มาก ร้อยละ 48.5 
- ปานกลาง ร้อยละ 23.8 
- น้อย ร้อยละ 2.7 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 1.5 

8) นักศึกษาได้รับทราบถึงผลประโยชน์อันเกิดจากการวางแผนทางการเงินและการช าระหนี้คืน
กองทุน 

- มากที่สุด ร้อยละ 23.5 
- มาก ร้อยละ 48.5 
- ปานกลาง ร้อยละ 23.8 
- น้อย ร้อยละ 2.7 
- น้อยที่สุด ร้อยละ 1.5 

 
จากผลการประเมินข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุ ลักษ ะของบั ฑิตที่พึงประสงค์ ด้านนักศึกษาได้มีการ
เตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการท างานหรือศึกษาต่อ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเลือกงานที่
เหมาะสม การเขียนใบสมัครงาน และนักศึกษาได้รับทราบถึงผลประโยชน์อันเกิดจากการวางแผนทางการเงินและ
การช าระหนี้คืนกองทุน   ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และนักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการ ์จริงเพ่ือการตัดสินใจในการท างานหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับ
บั ฑิตศกึษา และล าดับสุดท้ายคือด้านคุ ภาพการให้บริการ  
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9. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ (ท่ีสื่อถึงการด าเนินการสู่ความส าเร็จ จ านวน 6 ภาพ) 
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10. งบประมาณ 
     10.1 งบประมา ท่ีได้รับ จ านวน 117,000 บาท 
     10.2 งบประมา ท่ีใช้  จ านวน 117,000 บาท 
     10.3 งบประมา คงเหลือ จ านวน - บาท 

( มีแผนใช้งบประมา คงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
 

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
11.1 นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุ ลักษ ะของบั ฑิตที่พึงประสงค์ 

     11.2 นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการ ์จริงของวิทยากร และศิษย์เก่า เพ่ือการตัดสินใจในการท างานหรือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบั ฑิตศึกษา 
     11.3 นักศึกษาได้มีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการท างานหรือศึกษาต่อ เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ การเลือกงานที่เหมาะสม การเขียนใบสมัครงาน  
     11.4 นักศึกษาได้รับทราบถึงผลประโยชน์อันเกิดจากการวางแผนทางการเงินและการช าระหนี้คืนกองทุน 
 

12. ปัญหา อุปสรรค  
................................................................................................................................... .................................................
.................................................................................. ........................................................................................  
 

13. แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
 

14. ผู้รายงาน นางสาวกาญจนา  สุภีร์ค า  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     โทรศัพท์ 08 - 6458 - 4367   โทรสาร  0 - 4381 - 3070    E–mail : kanjana.su@ksu.ac.th 
 

15. รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

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

 


