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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
****************************** 

1. ชื่อโครงการ   โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3. ประเภทกิจกรรม  

 วิชาการ/ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย 
 กีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ  บ าเพ็ญประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม  
 เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  
 ส่งเสริมกิจกรรม 3 D  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล  
จากข่าวสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมานั้น ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานอย่างเห็นได้ชัดเจน

แม้ว่าปัจจุบันสภาวการณ์ดังกล่าวคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีการแข่งขันกันสูงในกลุ่มของผู้แสวงหางานท า 
และบัณฑิตจบใหม่ หน้าที่ส าคัญของสถานศึกษานอกจากจะพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้มีความโดด
เด่นทางด้านวิชาการควบคู่ไปพร้อมกับคุณธรรมแล้วนั้น  การเตรียมความพร้อมในด้านการสมัครงานก็เป็นอีกปัจ จัย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อโอกาสและความส าเร็จของบุคคล หากว่านักศึกษาหรือบัณฑิตมีทักษะการเขียนประวัติส่วนตัว
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับแก่องค์กรธุรกิจเอกชนแนบไปพร้อมกับใบสมัครง
งาน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับองค์กรธุรกิจเอกชนท าให้มีโอกาสได้งานท ามากยิ่งขึ้น ดังนั้น แผนก
งานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ มั่นใจและมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากที่สุด 

 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกรอกประวัติส่วนตัวเพ่ือสมัครงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 250 คน ร้อยละ 100 250 คน 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 75 ร้อยละ 84  
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 75 0.75 วัน ร้อยละ 100 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย เบิกจ่ายงบประมาณด าเนนิงานโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 
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7. กิจกรรม และ ผลการด าเนินการ  
 

กิจกรรมหลักในโครงการ ผลการด าเนินงาน / ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน 
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการ
ด าเนินการ (P_Plan) 

- น าเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
- ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงาน
ตามแผน  (D_Do)  

- ด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
(C_Check) 

- ก ากับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการด าเนินงานให้ด าเนินไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการด าเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผลการ
ติดตาม  (A_Action) 

- ประชุมเพ่ือน าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางแก้ไข  
- แก้ไข/จัดท าข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 ผลการด าเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พื้นที่นามน 
       ผลการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการ

นักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการ
ประสานงานวิทยากรพิเศษของบริษัท ท๊อปกัน จ ากัด ซ่ึงเป็นวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากบริษัทชั้นน า
ระดับประเทศมาให้ความรู้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ คือ  การจัดกิจกรรมนี้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ ได้ประสานงานในการก าหนดหัวข้อการอบรมให้กับนักศึกษา โดยศึกษาจากข้อมูลแนวโน้มอาชีพและ
ตลาดแรงงาน และการอบรมจะต้องปรับให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย หัวข้อในการอบรม คือ เกณฑ์ในการที่ 
HR พิจารณารับเด็กจบใหม่เข้าท างาน เทคนิคการเตรียมตัวเพ่ือการสมัครงาน และวิธีการท าเรซูเม่ออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานได้อย่าง
เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถกรอกประวัติส่วนตัวเพ่ือสมัครงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ  ในการจัดกิจกรรมอบรมนี้ได้ให้นักศึกษาทุกคนดาว

โหลดแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือส าหรับจัดท าเรซูเม่ออนไลน์  พร้อมทั้งการสอนการวิธีการท าและให้นักศึกษาฝึกท าไป
ด้วย ผลปรากฏว่านักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือและตอบรับเป็นอย่างดี   และสามารถท าเรซูเม่ได้ตามที่วิทยากร
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ก าหนด  โดยวิทยากรจะมีการตรวจสอบผ่านแอปพลิชั่นและให้นักศึกษาทดลองส่งเรซูเม่เข้าระบบ และสามารถแก้ไข
ข้อมูลได้ตามความเหมาะสมหลังจากส าเร็จการศึกษา 

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

  

 
9. งบประมาณ 
     9.๑ งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน   0.00  บาท 
     9.๒ งบประมาณท่ีใช้  จ านวน   0.00  บาท 
     9.3 งบประมาณคงเหลือ จ านวน   0.00  บาท 
 

( มีแผนใช้งบประมาณคงแหลือ  ส่งคืนมหาวิทยาลัยฯ) 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 10.2 นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
 10.3 นักศึกษาสามารถกรอกประวัติส่วนตัวเพ่ือสมัครงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
 
11. ปัญหา อุปสรรค  

- การจัดกิจกรรมนี้อยู่ในช่วงระหว่างการเกิดโรคระบาด COVID-19 แต่สถานการณ์ยังไม่ร้ายแรงและยังไม่มี
มาตรการที่เข้มงวดออกมา และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษายังไม่กลับมาจากฝึกงานครบทุกสาขาวิชา ท าให้การจัด
กิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาอีกกลุ่มกลับมาจาก
ฝึกงานช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถ้าหากจัดก็จะจัดให้กับนักศึกษาได้บางส่วนและระยะเวลาไม่เท่ากัน และในช่วงเดือน
มีนาคมการระบาดของโรคก็หนักขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายการป้องกันโรคระบาดจึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 

 

12. แนวทางแก้ไข 
 - ต้องปรับช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด โดยดูสถานการณ์และแนวทางการ
ควบคุมโรคของรัฐบาลด้วย ดังนั้น จึงจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาท่ีกลับมาจากฝึกงานก่อนคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกจัด
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และกลุ่มเป้าหมายที่กลับมาจากฝึกงานในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไม่สามารถจัด
กิจกรรมให้ได้  จึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดท าคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแจกให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน และอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่ง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการบริการแก่นักศึกษา รวมถึงการท าข้อมูลออนไลน์ให้นักศึกษาสมารถดาวโหลดข้อมูลน าไป
ศึกษาได้ 
  
๑3. ผู้รายงาน  นางโชติกา  ขันธิรัตน์    ต าแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
     โทรศัพท์ 0-6362-6935-6 โทรสาร 0-4381-3070 E–mail : stdksu@hotmail.com 
  

๑4. รายงาน ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 

 

 


