
- 1 - 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

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

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 

2. องค์กร/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

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

4. หลักการและเหตุผล  
ตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับปริญญา

ตรีหลักสูตร 4 ปี  และปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  และปริญญาตรี 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา)  ทั้งภาคปกติ
และสมทบ ซึ่งมีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 974 คน ดังนั้น 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา 
คณาจารย์และมหาวิทยาลัย  

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำ
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามรูปแบบปกติได้ และเพ่ือให้สอดรับกับประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 
 5.2. เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต 
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6. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย การดำเนินงาน  
เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 80 
772 คน ร้อยละ 

92.96 
974 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 การวางแผนการ
ดำเนินการ (P_Plan) 
 

     - นำเสนอแผนปฏิบัติงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 
     - ขออนุมัติโครงการ; เสนอโครงการ  
     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     - ประชุมเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตาม
แผน  (D_Do)  
   

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยให้
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2563  ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา (แบบออนไลน์) 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
(C_Check) 
      

- กำกับและติดตาม พร้อมกับตรวจสอบการดำเนินงานให้ดำเนินไปตาม
แผนงานที่วางไว้ตามมติที่ประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการ 
- จดบันทึก/บันทึกภาพ กิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคหรือปัญหา
ในการปฏิบัติจริง 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุง/
พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  
(A_Action) 

- ประชุมเพ่ือนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน; ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/จัดทำข้อมูลตามรูปแบบรายงานผลการ   

 
 ผลการดำเนินการ 

จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๓ (รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบบริหาร
กิจการนักศึกษา) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 
        

ผลการดำเนินงาน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 
 



- 3 - 
 ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาได้รับความรู้ก่อนออกไป

ทำงานผ่านสื่อนำเสนอข้อมูลระบบบริหารกิจการนักศึกษา  

 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จหรือการศึกษา
ต่อในอนาคต 

ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้ด้านการประกอบอาชีพผ่าน
ระบบปัจฉิมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบบริหารกิจการนักศึกษา 

 
8. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  
 

  

  

  

 
 
 
9. งบประมาณ 
     **ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ** 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 10.1 นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้รับความรู้ก่อนออกไปทำงาน 
 10.2 นักศึกษาได้รับข้อมูลความรู้ด้านการประกอบอาชีพผ่านระบบปัจฉิมนิเทศออนไลน์ 
 
 
11. ปัญหา อุปสรรค  

เนื่องจากการจัดโครงการอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องปรับรูปแบบให้เป็น
แบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด จึงส่งผลให้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงแรกมีจำนวนน้อยไม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษาไม่
พร้อมกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงต้องขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการเป็น 2 รอบ 

12. แนวทางแก้ไข 
 12.1 ปรับขยายเวลาการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 

12.2 เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ถาม-ตอบแก้ไขปัญหาการเข้าระบบฯ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ไลน์ออฟ
ฟิตเชียลงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

 
  

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

๑4. รายงาน ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
-------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 


