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ตวับ่งช้ีท่ี 1.6  กำรบริกำรนักศึกษำระดบัปริญญำตรี 

ชนิดของตวับ่งช้ี กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค ำอธิบำยตวับ่งช้ี 
 สถาบนัอุดมศึกษาควรจดับรกิารด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การให้
ค าปรกึษา ทัง้ดา้นวชิาการและการใช้ชวีติ จดับรกิารขอ้มูลหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร เช่น ทุนกู้ยมื
การศกึษา แหล่งทุนการศกึษาต่อ การบรกิารจดัหางาน แหล่งขอ้มลูการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
การเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
และนอกสถาบนัทีจ่ าเป็นแก่นกัศกึษาและศษิยเ์ก่า  

เกณฑก์ำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มกีารด าเนินการ 
1 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
2 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
3 - 4 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
5 ขอ้ 

มกีารด าเนินการ 
6 ขอ้ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จดับริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิตและกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำใน
สถำบนั 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ในระดับ
มหาวทิยาลยัจะท าหน้าทีก่ าหนดนโยบาย จดัท าระบบและกลไก ส่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณ
และทรพัยากรที่เกี่ยวขอ้ง โดยมกีองกิจการนักศึกษาท าหน้าที่หลกัในการให้บรกิารนักศึกษา
ร่วมกบัคณะและสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยกองกจิการนกัศกึษาจะอยู่ภายใตส้ านกังานอธกิารบดทีี่
มโีครงสรา้งการบรหิารงานโดยมรีองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา ก ากบัตดิตามงานของกอง
กจิการนักศกึษาทีม่ผีูอ้ านวยการกองกจิการนักศกึษา ท าหน้าทีบ่รหิารงานต่างๆจ านวน  3 งาน 
ไดแ้ก่ 1) งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา ทีม่เีจา้หน้าทีจ่ านวน 8 คน 2) งานพฒันานักศกึษา
และศษิย์เก่าสมัพนัธ์ ที่มเีจ้าหน้าที่จ านวน 4 คน และ 3) งานส่งเสรมิศลิปะและวฒันธรรม ที่มี
เจา้หน้าทีจ่ านวน 2 คน โดยงานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา ท าหน้าทีใ่นการบรกิารนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีโดยตรง ปีการศึกษา 2562 ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการงานบริการให้
ค าปรกึษาและแนะแนวการใชช้วีติแก่นักศกึษา ใหป้ฏบิตัหิน้าที่ตามคู่มอืระบบการใหค้ าปรกึษา
วชิาการระดบัปรญิญาตร ีปีการศกึษา 2562 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์เพือ่ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาไดม้ี
แนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป นอกจากนัน้กองกจิการนักศกึษายงัให้
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บรกิารและมกีารด าเนินงานตลอดจนให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
วชิาการทหาร หอพกัสวสัดกิาร แนะแนวอาชพี และจดัหางาน อกีดว้ย 
 นอกจากนัน้ยงัมสี านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (สวท.) ท าหน้าทีใ่หบ้รกิารตอบ
ค าถามหรอืด าเนินการต่างๆดา้นการเรยีนการสอนผ่านออนไลน์และ ณ ทีต่ ัง้ นอกจากนัน้ยงัเป็น
ฐานข้อมูลนักศึกษาตัง้แต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา ที่นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา คณะ 
และคณาจารย์สามารถใช้ข้อมูลดงักล่าวประกอบการให้ค าปรึกษาหรือพจิารณาส าหรบัการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ห รื อ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้  (https://re.ksu.ac.th/th/, 
https://www.facebook.com/REGKSU) 
 โดยรปูแบบการใหบ้รกิารนกัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัจะมทีัง้แบบ online และ offline 
โดยในระบบ offline มหาวทิยาลยัได้จดัสถานที่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา และอาคารส านัก
ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบียน ของทัง้สองเขตพื้นที่ โดยได้จดัให้มีนักวิชาการศึกษาและ
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปจ านวน 15 คน ท าหน้าทีใ่หบ้รกิาร ใหข้อ้มูล ใหค้ าปรกึษา และแนะ
แนวการใชช้วีติและการเขา้สูอ่าชพีแก่นักศกึษา ส่วนในระบบ online นัน้มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้ี
เว็บไซด์ (https://dsa.ksu.ac.th) ของกองกิจการนักศึกษา ส าหรบัให้บริการความรู้ ข่าวสาร 
ต อ บ ค า ถ า ม แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ต่ า ง ๆ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  น อ ก จ า ก นั ้น ยั ง มี เ ว็ บ ไ ซ ด์  
(http://asr.ksu.ac.th/th/) และเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/ASR.KSU) และ Line OA 
ของส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนที่เป็นแหล่งขอ้มูลส าหรบัให้ขอ้มูล  ประชาสมัพนัธ์ 
แนะน าวธิกีารใชช้วีติดา้นการเรยีนการสอนและอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมอีาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่อย
ตอบค าถามและแกปั้ญหาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ในการดูแลและใหบ้รกิารนักศกึษาระดบัปรญิญาตรดีงักล่าวมหาวทิยาลยัท างานร่วมกบั
คณะ สาขาวชิา และหลกัสตูร เป็นล าดบั เพือ่ใหส้ามารถก ากบัตดิตามและช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหา
ตลอดจนใหบ้รกิารนักศกึษาไดอ้ย่างใกลช้ดิรวดเรว็และตรงตามความตอ้งการ โดยในระดบัคณะ
จะมรีองคณบดฝ่ีายพฒันานักศกึษา และเจ้าหน้าที่งานพฒันานักศกึษา อาจารย์ที่ปรกึษา ที่จะ
ท าหน้าทีร่่วมกบักองกจิการนกัศกึษาในการใหบ้รกิารนกัศกึษาต่อไป 
 
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร แหล่งงำนทัง้
เตม็เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์โดยกองกจิการนกัศกึษา จดัใหม้กีารใหบ้รกิารขอ้มลูข่าวสารทาง
วชิาการ อาชพี แหล่งทุนการศกึษา แหล่งลงทุน ขอ้มูลสถานประกอบการ การหางานและสมคัร
งาน รวมถงึขอ้มูลหน่วยงานที่ให้กิจกรรมพเิศษนอกหลกัสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศกึษา อย่างครบถ้วนเป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศกึษา 2562 ได้ด าเนินการผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซด์ Line OA และ Facebook ของมหาวทิยาลยั กองกจิการนักศกึษา 
คณะ บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ข่าวประชาสมัพนัธ์ สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรม
ประชาสมัพนัธ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษาสงัคม

http://asr.ksu.ac.th/th/
https://www.facebook.com/REGKSU
https://re.ksu.ac.th/th/
https://dsa.ksu.ac.th/
https://www.facebook.com/ASR.KSU
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โซเชยีลแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างศษิย์เก่าและนักศกึษาโดยมกีารบรกิารขอ้มูลการหางานและ
สมคัรงานเวบ็ต่างๆ ดงันี้ 

- Thaibestjobs.com 
- JobsDB 
- Jobthai 
- JobTH.com 
- Jobbkk 
- Thaijobsgov 
- CentralSmartJobs 
-  Jobnisit 
-  JOBPUB 
- Linked in 
-ThaiJob 

 
3. จดักิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเม่ือส ำเรจ็กำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ มกีารด าเนินการจดักจิกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อการท างาน
เมื่อส าเรจ็การศกึษาแก่นกัศกึษา โดยจดัโครงการและกจิกรรมตัง้แต่นกัศกึษาเริม่เขา้ศกึษาต่อใน
มหาวทิยาลยัจนกว่าจะส าเรจ็การศกึษา ดงันี้ 

1) โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) กอง
กิจการนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษาทัง้  6 คณะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ด าเนินงานการจดักจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษาประจ าปีการศกึษา 2562 ทัง้ในส่วนกลางและ
ระดบัคณะจากเดมิเป็นการประชุมรวมของนักศกึษาเพือ่รบัฟังการบรรยายจากวทิยากรตลอดทัง้
วนั ปรบัเปลีย่นเป็น การจดัท าเอกสารคู่มอืการปัจฉิมนิเทศนักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2562 
พร้อมกระเป๋าเอกสาร และเขม็กลดัตราสญัลกัษณ์มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์  จ านวน 1,000 ชุด
ส าหรบันักศกึษา เพื่อหลกีเลีย่งการชุมนุมของนักศกึษาจ านวนมาก โดยเนื้อหาของเอกสารการ
ปัจฉิมนิเทศมุ่งเน้นใหค้วามรูก้บันักศกึษาเพื่อเตรยีมตวัที่ดพีรอ้มที่จะเขา้รบัการคดัเลอืกในการ
ท างานหรอืศกึษาต่อ เช่น การพฒันาบุคลกิภาพ การเลอืกงานที่เหมาะสม การเขยีนใบสมคัร
งาน การวางแผนทางการเงนิและการช าระหนี้คนืกองทุน กยศ./กรอ. 
 2) โครงกำร ฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำร “กำรเขียนประวติัส่วนตวัภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ” 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ จดัโครงการ ฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนประวตัสิ่วนตวั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ พื้นที่นามน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกบัการ
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เขยีนประวตัสิ่วนตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษเตรยีมความพรอ้มส าหรบันักศกึษาก่อนส าเรจ็
การศึกษา นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเขยีนใบสมคัรงานเพื่อให้ตรงใจกบันายจ้าง 
โดยได้รบัความอนุเคราะห์วทิยากรพเิศษของบรษิทั ท๊อปกนั จ ากดั ซึ่งเป็นวทิยากรผู้มคีวามรู้
ความสามารถจากบรษิทัชัน้น าระดบัประเทศมาใหค้วามรูก้บันักศกึษา เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรู้
เกีย่วกบัการเขยีนประวตัสิว่นตวัภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 3) กำรสอบวดัควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสมรรถนะดิจิทลัก่อนส ำเรจ็กำรศึกษำ 
    มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์มกีารด าเนินการขบัเคลื่อนเพื่อยกระดบัความสามารถด้าน
ดิจิทลัของนักศึกษา โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้มกีารจดัตัง้ศูนย์พฒันาและประเมินทกัษะ
ดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (https://dc.ksu.ac.th/eexam/ และ 
https://www.facebook.com/DigitalKSU) เพือ่ด าเนินงานพฒันาทกัษะดจิทิลัใหก้บันกัศกึษาตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั โดยอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของส านักส่งเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน ในการด าเนินงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั ส าหรบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.)  
และปรญิญาตร ี

4.ประเมินคุณภำพของกำรจดักิจกรรมและกำรจดับริกำรในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต ่ำกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเตม็ 5 

มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจดับรกิารในขอ้ 
1 – 3 ทุกขอ้ โดยมผีลประเมนิแต่ละดา้นดงันี้  

ควำมพึงพอใจ คะแนน 

ด้านการจดับรกิารให้ค าปรกึษา แนะแนวด้านการใช้ชวีติและการ
เขา้สูอ่าชพีแก่นกัศกึษาในสถาบนั 

4.17 

ดา้นการการใหข้อ้มูลของหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารกจิกรรมพเิศษนอก
หลกัสตูร แหล่งงานทัง้เตม็เวลาและนอกเวลาแก่นกัศกึษา 

 
4.14 

ด้านการจดักิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศกึษาแก่นกัศกึษา 

4.20 

เฉล่ีย 4.17 

 

 

 

https://www.facebook.com/DigitalKSU
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5.น ำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรบัปรุงพฒันำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อ
ส่งผลให้กำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของนักศึกษำ  

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดด้ าเนินการปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ โดยการน า
ขอ้เสนอแนะจากผูร้บับรกิารเขา้หารอืและหาแนวทางการแกไ้ขในการประชุมของคณะกรรมการ
พฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ 
 โดยจากการประเมนิในปี 2561 พบว่านักศกึษาใหข้อ้เสนอแนะคอื อาคารสถานที่และ
หอ้งเรยีนและทศันียภาพโดยรอบอาคารเรยีน และในปีการศกึษา 2562 ไดป้รบัปรุงดงันี้ 
 มหาวทิยาลยัได้ด าเนินการปรบัปรุงอาคารเรยีน ทัง้ภายนอกและภายใน อาทเิช่น มี
การตดิตัง้พดัลมใหม่ทัง้หมดเพื่อทดแทนของเดมิทีใ่ชง้านมานาน มกีารทาสอีาคารทัง้ภายนอก
ใน การปรบัภูมทิศัน์โดยรอบ อาคารเรยีนคณะศกึษาศาสตรแ์ละนวตักรรมการศกึษาและอาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  ปรับปรุงอุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
มหาวทิยาลยัเพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของนกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้  

6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่ำ 
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ ได้ด าเนินการจดักจิกรรมให้ขอ้มูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน

การประกอบอาชพีแก่ศษิยเ์ก่า โดยมกีารด าเนินงาน ดงันี้ 
1.มกีารจดับรกิารขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ศษิยเ์ก่าผ่านเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยั

กาฬสนิธุ ์เวบ็ไซตก์องกจิการนกัศกึษา ( www.ksu.ac.th และ www.dsa.ksu.ac.th) 
2. มกีารจดัให้บรกิารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์แก่ศษิย์เก่า เช่น ขอ้มูลข่าวสารการรบัสมคัร

งานทัง้ภาครฐัและเอกชน ขอ้มูลข่าวสารการรบัสมคัรสอบบรรจุเขา้รบัราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ผ่านระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ Facebook 
กองกจิการนกัศกึษา 

3.มกีารจดัตัง้สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสาน
ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวทิยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทัง้มีเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประชาสมัพนัธ์ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่ศษิยเ์ก่าทราบ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ผลกำรประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

บรรลุ
เป้ำหมำย 

(✓,✗) 

เป้ำหมำย 
ปีถดัไป 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ✓ 5 คะแนน 

 

https://alumni.ksu.ac.th/
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รำยกำรหลกัฐำน 

หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.6-1-1 คู่มอืระบบการใหค้ าปรกึษาวชิาการระดบัปรญิญาตร ี ปีการศกึษา  2562  

มกส.1.6-1-2 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการงานบรกิารให้ค าปรกึษาและแนะแนวการใช้
ชวีติแก่นกัศกึษา 

มกส.1.6-1-3 ผลการประเมนิการจดับรกิารใหค้ าปรกึษาทางวชิาการและการใชช้วีติแก่
นกัศกึษา 

มกส.1.6-1-4 รายงานผลการด าเนินโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบณัฑติ “ชี้ช่องแหล่ง
งาน แนะทางเลอืกใหม่ ก่อนกา้วไปสมคัรงาน” 

มกส.1.6-2-1 ช่องทางการใหข้อ้มลูแก่นกัศกึษา 
1. เวบ็ไซดก์องกจิการนกัศกึษา 
https://dsa.ksu.ac.th/ 
2. เวบ็ไซดส์มาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
https://alumni.ksu.ac.th/ 
3. เพจเฟซบุ๊กกองกจิการมหาวทิยาลยั 
4. เพจเฟซบุ๊กมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์
5. ไลน์ออฟฟิศเชยีลกองกจิการนกัศกึษา 

มกส.1.6-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-3 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี
การศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการสานสมัพนัธ์น้องพี ่

มกส.1.6-3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการแข่งขนักฬีาภายใน “เมฆพยบัหมอกเกมส์ 
ครัง้ที ่4” ปีการศกึษา 2562 

http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598581295_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf
https://alumni.ksu.ac.th/
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598581412_%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF002.pdf
http://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598601413_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A8-62013.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/managefiles/file/1598433371_3.pdf
https://dsa.ksu.ac.th/
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หมำยเลข รำยกำรหลกัฐำน 

มกส.1.6-3-6 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื่อลดความเสีย่งจาก
อุบตัเิหตุและภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ของนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 

มกส.1.6-3-7 รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกจิตส านึกรู้ร ักษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-3-8 รายงานผลการด าเนินโครงการเลือกตัง้ผู้น าและสมาชิกองค์กรกิจกรรม
นกัศกึษา ปีการศกึษา 2562  

มกส.1.6-3-9 รายงานผลการด าเนินโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบณัฑติ “ชี้ช่องแหล่งงาน 
แนะทางเลอืกใหม่ ก่อนกา้วไปสมคัรงาน” 

มกส.1.6-3-10 รายงานผลการด าเนินโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ใหก้บันกัศกึษา ปีการศกึษา 2563  

มกส.1.6-3-11 รายงานผลการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนกัศกึษา ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองกิจการนักศึกษา  
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันานักศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 
ประจ าปีการศกึษา 2562 

มกส.1.6-6-2 เวบ็ไซดก์องกจิการนกัศกึษาhttps://dsa.ksu.ac.th/ 

มกส.1.6-6-3 เวบ็ไซดส์มาคมศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ https://alumni.ksu.ac.th/ 

 
ข้อสรปุผลกำรประเมินตนเอง 

1. จดุแขง็/แนวทำงเสริมจดุแขง็ 
    มบีุคลากรคอยให้บรกิารแก่นักศกึษาที่มารบับรกิารให้ค าปรกึษาและแนะแนว

การศกึษาใหน้กัศกึษาตลอดเวลา 
จดุท่ีควรพฒันำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรงุ 
    นักศกึษาทีม่ารบับรกิารใหค้ าปรกึษาและแนะแนวการศกึษา ซึ่งเวลามาปรกึษา

ไม่ตรงกนั ซึง่ท าใหบ้างครัง้การมาปรกึษา 
2. วิธีปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม 
   มกีารใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท ์เพือ่สะดวกแก่นกัศกึษา 

 

https://alumni.ksu.ac.th/
https://dsa.ksu.ac.th/
http://www.dsd.ksu.ac.th/manage/img_file/155AuPERMiU20180907150207.pdf


61 
 

  
 

ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ำกบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบด(ีงานกจิการนกัศกึษา) 
2. ผูอ้ านวยการกองกจิการนกัศกึษา 

ผู้ จ ัด เก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน : 
1. นางสาวกาญจนา สุภรีค์ า  
2. นางสรญัญา ศรพีุทธริตัน์  
3. นางสาวนภทัรธดิา พรมดรีาช  
4. นางกลัยากร ราชค า  
5. นายเสถยีร กาสารงั  
6. นางสาวชุตปิภา โคกลอืชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


