
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบริการการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมคามพร้อมให้กับนิสิตก่อนสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

1. โครงการเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้าสู่โลก
อาชีพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

     กองบริการการศึกษาจัดโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 
น. ณ ห้อง 412 ชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุนบัณฑิตได้งานท า กองบริการ
การศึกษา ร่วมกับ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท 
คอม  จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
สู่โลกอาชีพ รูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานประจ าคณะ 
นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทั้งสิ้น 471 คน โครงการนี้จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง การหา
แหล่งงานและการสมัครงานออนไลน์ 
แนวโน้มและทิศทางของต าแหน่งงานและการ
แข่งขันของแรงงานไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการ

0 1. เครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและระดับ
กองบริการ
การศึกษา 
2.เครือข่ายสถาน
ประกอบการ 
3. ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

1. การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างไม่ทั่วถึง 
เนื่องจาก นิสิตได้มี
การเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 
 
 
2. ความร่วมมือ
จากคณะเครือข่าย
ที่ส่งนิสิต/บุคลากร
เข้าร่วมโครงการไม่
ตรงตามจ านวนที่
แจ้ง 
 

1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ในทุกสื่อระบบ
ออนไลน์เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
และขอความ
อนุเคราะห์คณะได้ส่ง
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ไปยังนิสิต 
 
2. มีการจัดประชุม
เตรียมความพร้อมและ
ประสานงานก าชับทาง
โทรศัพท์กับผู้
ประสานงานคณะเพ่ือ
ยืนยันจ านวนที่แท้จริง 
และมีการแจ้ง
รายละเอียดกับผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการผ่าน sms 
และ E-mail 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมคามพร้อมให้กับนิสิตก่อนสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ผู้จัดการ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่องการหางานออนไลน์ การสมัคร
งานออนไลน์ เทรนงานในปัจจุบัน และการ
แข่งขันของตลาดงานในปัจจุบัน เทคนิคการ
สมัครงานให้ได้งาน สรุปผลความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.00 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้ทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการผ่าน 60 % โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

2. โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ 
ก.พ. (ภาค ก) 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทดสอบหลังเข้า
ร่วมโครงการผ่าน 
60 % เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5  

กองบริการการศึกษาได้มีการจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,236 คน และมีท า
ข้อสอบ ก่อน-หลังสมบูรณ์ จ านวน 90 คน     
ซึ่งผลสรุปการด าเนินเงินโครงการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทดสอบ
หลังเข้าร่วมโครงการผ่าน 60 % เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 5.55   

20,560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและระดับ
กองบริการ
การศึกษา 
2.เครือข่ายสถาน
ประกอบการ 
3. ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการบางคน
ลงทะเบียนในการ
เข้าร่วมโครงการไม่
สมบูรณ์ท าให้การ
ด าเนินการ
ประสานงานไม่
สะดวก 
2. การด าเนิน
โครงการเป็นการ
จัดรูปแบบออนไลน์
จึงท าให้การด าเนิน
กิจกรรม เช่น 
ทดสอบ ก่อน หลัง 
และแบบสอบถาม 
ได้ผลไม ่100% 
3. ผู้ประสานงาน
ฝ่ายวิทยากร
ประสานงานเรื่อง
เวลากับผิดพลาด 

1. โทรประสานงาน
และให้แก้ไขข้อมูลการ
ลงทะเบียน 
 
 
 
 
 
2. มีการแจ้ง และ
ติดตามเป็นระยะ และ
ส่งข้อมูลไปยังอีเมล์
ให้กับทุกคน เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวก 
 
 
 
3. ไม่การยืนยันข้อมูล
การด าเนินโครงการ
ก่อนทุกครั้ง 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ร้อยละของผู้ทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการผ่าน 60 % โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

4. มีผู้สนใจ
ลงทะเบียน แต่ไม่
เข้าร่วมกิจกรรม 

4. ส่ง SMS อีเมล์
ยืนยันการเข้าร่วม และ
เพ่ิมจ านวนผู้
ลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานท าและสหกิจศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

3. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการ
เครือข่าย ศูนย์
ส่งเสริม สนับสนุน 
บัณฑิตได้งานท า
และสหกิจศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 

กองบริการการศึกษาได้มีการจัดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวและ
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ
ประกันสังคม และกฎหมาย สวัสดิการ
คุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 518 คน 
ผลสรุปการด าเนินเงินโครงการตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความ        
พึงพอใจโดยรวมของโครงการ ร้อยละ 85.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,400 1. เครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและระดับ
กองบริการ
การศึกษา 
2.เครือข่ายสถาน
ประกอบการ 
3. ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมโครงการไม่
ครบตามจ านวนที่
ส่งรายชื่อเข้าร่วม 

มีประสานงานทาง
โทรศัพท์ และช่องทาง
อ่ืนๆ ก็ยังเข้าร่วมไม่
ครบก็ไม่สามารถแก้ไข
ได้ 100% จัดท า
สรุปผลโครงการ 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ :    สนับสนุนการท างานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิต สหกิจศึกษา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
การด าเนินงาน 

แนวทางแก้ไข เป้าหมาย/
ผลผลิต 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

4. โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนิสิต          
สหกิจศึกษา  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 

      งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 
ได้ด าเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา ภาค
การศึกษาท่ี 1 ประจ าปี 2565 ในวันที่ 15-16 
มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ 
ห้องประชุม B412 ชั้น 4 ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings) มี
ผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นจ านวน 87 คน 
โดยแบ่งออกเป็นผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 
58 คน คิดเป็นร้อยละ 64.67 และผู้ไม่ตอบ
แบบประเมิน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33  
     โดยผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
จ านวน 58 คน มีผลการด าเนินงานคะแนน
อยู่ในระดับ 5 และสรุปผลความพึงพอใจ          
ในการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา โดยรวม             
อยู่ในระดับเกณฑ์เหมาะสมมากท่ีสุด คือ            
( X =4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.76 

26,080 1. เครือข่ายการ
ด าเนินงานระดับ
คณะและระดับ
กองบริการ
การศึกษา 
2. ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อม
นิสิตสหกิจศึกษารุ่น
ที่ 47 (ภาคเรียนที่ 
1/2565) เข้าร่วม
ล้าช้า และไม่
เป็นไปตามที่
ก าหนด จึงท าให้มี
ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 

- มีการติดตามนิสิต
เพ่ือเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนิสิตสหกิจ
ศึกษา รุ่นที่ 47 (ภาค
เรียนที่ 1/2565)  
- ส่งผลการสรุปการเข้า
ร่วมโครงการฯออกไป
ยังคณะฯที่เกี่ยวข้อง 
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