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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จะเน้นแนวทางการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย

การจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้

ในปฏิทินกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 สามารถบรรลุเปูาหมายไปได้ รวมไปถึงการแสดงข้อมูล

รายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้เพื่อใช้พัฒนานักศึกษาให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับอุดมศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับหน่วยงาน

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา ให้เกิดอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ 

ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” และเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจะจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่  

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

 1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 1.2 ด้านความรู ้ 

 1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  

 1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 1.5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กิจกรรมกีฬาหรอืส่งเสริมสุขภาพ 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา โดย

ผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิตปิระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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โดยวัดผลการด าเนินงานตามระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษาตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด และให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตาม

เกณฑม์าตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

  ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2 13,100 17 2,248,620 

  ด้านความรู้  3 103,750 22 1,199,600 

  ด้านทักษะทางปัญญา 4 123,000 18 3,928,750 

  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

3 273,200 23 2,283,090 

  ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 20,000 16 847,200 

2. กิจกรรมกีฬาหรอืส่งเสริมสุขภาพ 3 2,480,000 - - 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษา

สิ่งแวดล้อม 

3 220,000 - - 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

3 220,000 - - 

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 2 185,000 - - 

6. ด้านการประกันคุณภาพ 1* - 13 157,200 

รวม 25 3,638,050 109 10,664,460 

  มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฉบับนี้

จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการด าเนินงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และสะท้อนอัตลักษณ์ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิต

สาธารณะ” ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพ น าไปสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จึงมีแนวทางในการ

ด าเนนิงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ นโยบาย ยุทธศาสตร ์อัตลักษณ์ และระบบงานคุณภาพ ได้แก่  

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2560 เพื่อให้การด าเนินการดา้นการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่ผ่านการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา

นักศึกษา 5 ด้านหลัก  คือ  ด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ด้านกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  ด้านกิจกรรมนันทนาการ  ด้านกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จึง

ขอก าหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา  และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 ขึ้น 

โดยเกณฑก์ารเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้  

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมเลือก ให้หนว่ยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ยกว่า 50 หนว่ยชั่วโมงกิจกรรม 

นักศึกษาช้ันปีที่  2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ทุกกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมเลือก ให้หนว่ยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ยกว่า 25 หนว่ยชั่วโมงกิจกรรม 

นักศึกษาช้ันปีที่  3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ทุกกิจกรรมและเข้าร่วม

กิจกรรมเลือก ให้หนว่ยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่น้อยกว่า 25 หนว่ยชั่วโมงกิจกรรม 

(2) อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด 

มีจิตสาธารณะ” ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝุศึกษา เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชน 

(3) ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

เปูาประสงค์ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสุนนการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ค่าเปูาหมาย ≥4.25 โดยใช้เครื่องมือ การวัดผลการประเมินโครงการนั้นๆ และส ารวจ

ทุกโครงการ มีการวิเคราะหผ์ลและจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศกึษา 

ดังนัน้ ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา เพื่อ

ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสุนนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-

2559 

1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ประเภทกิจกรรม 
2557 2558 2559 รวม 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 22 2,255,802 29 1,510,545 19 877,822 70 4,644,169 

(2) ด้านความรู้ 23 2,448,825 30 1,846,822 20 1,929,073 73 6,224,720 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 15 1,442,240 22 1,807,000 16 960,850 53 4,210,090 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

24 2,293,549 30 2,302,811 20 1,707,272.50 74 4,003,933.50 

(5) ด้านทักษะเชงิวิเคราะห์

เชงิตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 3,272,304 20 2,676,400 15 2,143,500 49 8,092,304 

2. กิจกรรมกีฬาหรอืการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

20 3,277,022 19 3,300,959 3 1,624,559 42 8,202,540 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์หรอืรักษา

สิ่งแวดล้อม 

20 895,287 18 1,119,994 3 180,879.30 41 2,196,160.30 

4. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม 

30 1,121,753 37 1,928,559 2 76,531 69 3,126,843 

ส่งเสรมิพัฒนาด้านอื่นๆ 

1. กิจกรรมการให้บรกิาร

แก่นักศกึษา 

16 1,618,698 21 1,966,384 3 179,089 40 3,764,171 

2. กิจกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพ 

- - - - 10 144,000 10 144,000 

3. กิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 3D  

18 366,752 13 276,172 - - 31 642,924 

รวม 202 18,992,232 239 18,735,646 95 9,078,575.80 536 46,806,453.80 
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 

 
 

 
 

จากกราฟแสดงผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 กราฟจ านวน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ จ านวน 319 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 58 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 42

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 41 กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 7 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 69 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12 กิจกรรมสนับสนุนการ

58% 

8% 

7% 

12% 

7% 
6% 

2% 

จ านวนกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 

กิจกรรมตามคณุลกัษณะบณัฑิตฯ 

กิจกรรมกีฬาฯ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมสง่เสริมศิลปะฯ 

กิจกรรมการให้บริการแก่นกัศึกษา 

กิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุการบริหาร

จดัการสถานศึกษา 3D  

กิจกรรมการประกนัคณุภาพ 

2557 2558 2559 

22 

29 
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22 

16 

24 

30 

20 

14 

20 

15 

กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 5 ด้าน  
ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลฯ ด้านทกัษะเชิงวิเคราะห์เชิงตวัเลข ฯ 
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ให้บริการแก่นักศึกษา จ านวน 40 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 7 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศกึษา 3D จ านวน 31 กิจกรรม รอ้ยละ 6 และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ จ านวน 10 กิจกรรม คิด

เป็นรอ้ยละ 2 ตามล าดับ 

 

 
 

 
 

จากกราฟแสดงผลการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2559 กราฟกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ด้าน แยกได้ดังนี ้ดา้นคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 19 กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 21 ด้านความรู้ จ านวน 20 กิจกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 22 ดา้นทักษะทางปัญญา จ านวน 16 กิจกรรม คิดเป็น

90 

19 

3 3 2 3 
10 

จ านวนกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2559 

21% 

22% 

18% 

22% 

17% 

กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 5 ด้าน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

ด้านความรู้ 

ด้านทกัษะทางปัญญา 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

ด้านทกัษะเชิงวิเคราะห์ตวัเลข 
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ร้อยละ 18 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ จ านวน 20 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 15 กิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 17 ตามล าดับ 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

ให้การศึกษา 

(Educate) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถ

เรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น

นานาชาติ มีจติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว  

วิจัย 

(Research) 

มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้

เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย

การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคดิสรา้งสรรค์ 

บรกิารวิชาการ 

(Outreach) 

การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการ

มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม  

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

(Arts and Culture) 

การส่งเสรมิและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบ

วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 

provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 

knowledge for society) 

5) สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities  

in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system  

for versatility) 
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มคีุณธรรม ใฝุศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรูค้วามช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มจีติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ

ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

เพื่อการบริการวชิาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครอืข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยฯมุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้น าด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการมีคุณธรรม 

จรยิธรรมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนว

ทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการผลติบัณฑติที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการ

เรียนรู้ให้กับนักศกึษาให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. มีการน าระบบกลไก และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

   1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี

และการแสดงออกด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

   2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์ตอ่นักศึกษา 

   3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้และการท างานของนักศกึษาได้ 

   4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

   5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใชภ้าษา การตดิต่อสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถประยุกต์ใชก้ับด าเนนิชีวติประจ าวันได้ 

 6. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสามารถทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่มหาวิทยาลัย 

7. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผูอ้ื่น ช่วยเหลือผู้อื่นและเกิดความเอื้อเฟื้อ

ต่อผู้อื่นหรอืสังคม 

8. เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้เรยีนรู้ สืบทอด และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสุนนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
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2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ค าอธิบาย ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ  

     1. จ านวนนักศึกษากลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผน 

    2. กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นตามแผน จะต้องมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่ง

ผูร้ับผิดชอบโครงการจะก าหนดตัวช้ีวัด และมีผลการประเมินบรรลุตามเปูาหมายของตัวชีว้ัดของกิจกรรมนั้น 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มพีฤติกรรมที่ด ี ร้อยละ 95 

2.ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์  

≥4.00 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆ  ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ

หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

 ร้อยละ 0.20  

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือ

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 

≥ 4.25 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

1.1 รวบรวมรายชื่อที่จะจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้จากทุกคณะ/วิทยาลัย 

1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาประจ าปีการศึกษา และบันทึก

ข้อความเพื่อส่งค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงนามทางระบบ e-office 

1.3 ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการจัด

กิจกรรมประจ าปีการศึกษาทางระบบ e-office 

2. การจัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 

2.1  ศึกษาแนวนโยบายการจัดกิจกรรมและรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร พร้อมข้อมูลแผนปฏิบัติ

ราชการของกองพัฒนานักศึกษา 

2.2 ประสานปฏิทินวชิาการของกองบริการการศกึษา (ทะเบียน) และหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 จัดท า (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2.4 จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบต่าง ๆ รองรับการประชุม 

2.5 ประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2.6 ปรับปรุง/แก้ไข แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษาตามข้อเสนอแนะ/มตทิี่ประชุม 

2.7 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาประจ าปีการศึกษาที่ปรับแก้แลว้เสนอผู้บริหารเพื่อตรวจทาน 

2.8 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบพร้อมจัดส่งประกาศปฏิทินกิจกรรม

และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปีการศึกษาที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามทาง

ระบบ e-office 

2.9 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปี

การศกึษาให้คณะกรรมการด าเนินงานด้านกิจกรรมและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ป ี(2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนิน 

การ 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิด 

ชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาทักษะความรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

พ.ย. 5,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษาใน

ด าเนินชีวติ  

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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1.2 โครงการธรรมะ

เพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาทักษะความรู้

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ของ

มหาวิทยา

ลัย 

ระดับช้ันปี

ที่ 3  

พ.ย. 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษาใน

ด าเนินชีวติ  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

(2)ด้านความรู ้

2.1 โครงการอบรม

การปูองกันและ

แกไ้ขปัญหา

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และ

ปัญหาวัยรุน่ 

1 . เพื่ อ ให้นั กศึ กษาได้มี

ค ว ามรู้ ใ น การปู อ งกั น 

แกไ้ขปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และปัญหา

วัยรุน่ได้ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้ า นความ รู้  ค ว ามคิ ด 

แนวทาง หรือทฤษฎีที่มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ เรื่อง การ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และปัญหาวัยรุน่ 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

พ.ค. 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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2.2 โครงการอบรม

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษา 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับรู้

ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัด

กจิกรรมได้ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษา

ด้านความรู้ ความคิด 

แนวทาง หรือทฤษฎีที่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการอบรมให้ความรู้

ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

มิ.ย. 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาในการเขา้

รว่มกิจกรรม 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2.3 โครงการอบรม

การปูองกันและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพติดใน

สถานศึกษา 

1 . เพื่ อ ให้นั กศึ กษาได้มี

ความรู้การปูองกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้ า นความ รู้  ค ว ามคิ ด 

แนวทาง หรือทฤษฎีที่มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านความรู้ การ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปี 1-4 

พ.ค. 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านความรู้ การปูองกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

สถาน

ประกอบการ 

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิการ

เรียนรูแ้ละการท างานของ

นักศึกษาได ้

1 .  ระดับความรู้  ความ

เข้าใจของนักศึกษาด้าน

ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร

ประกอบอาชีพ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 

มี.ค. 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.2 โครงการ

ฝึกอบรมและ

แนะแนวอาชีพ  

1. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ

การท างานของนักศึกษา

ได ้

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ใช้เวลาว่างในการสรา้ง

รายไดใ้ห้กับตนเอง 

 

 

 

 

1. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษาดา้น

ความพร้อมในการ

ประกอบอาชีพ  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ต.ค.-ก.ค. 70,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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3.3 โครงการจัดหา

งานและ

ฝึกอบรมอาชีพ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษามี

สามารถสมัครงาน หรือมี

งานท า Full time /past 

time 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้ านทั กษะทางปัญญา 

การคิดวิ เคราะห์  หรื อ

ความคิดสร้างสรรค์  ที่

ส่ง เสริมการเรียนรู้และ

การท างานของนักศึกษา

ได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ. 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.จ านวนบรษิัทที่เข้ามา

เปิดรับสมัครนักศึกษา 

 

10 20 30 40 50 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ให้นักศึกษามีภาวะผู้น า มี

ความรับผิดชอบตนเอง

แ ล ะ สั ง ค ม  ส า ม า ร ถ

วางแผนในการท างาน

รว่มกันเป็นทีมได้ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มีความสัมพันธ์ระหว่าง

บุ ค ค ล  แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปี 1-3 

เม.ย. 150,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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4.2 โครงการพัฒนา

นักศึกษาร่วมกับ

เครอืข่าย

ภายนอก 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ให้นักศึกษามีภาวะผู้น า มี

ความรับผิดชอบตนเอง

แ ล ะ สั ง ค ม  ส า ม า ร ถ

วางแผนในการท างาน

รว่มกันเป็นทีมได้ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

มีความสัมพันธ์ระหว่าง

บุ ค ค ล  แ ล ะ ค ว า ม

รับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

ส.ค.-ก.ค. 122,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

4.3 โครงการสรา้ง

จิตส านึกในการ

ช าระหนีค้นื กย

ศ. 

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยการช าระหนีค้นืกยศ. 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

กูย้ืมเงิน

เพื่อศึกษา

ช้ันปีที่ 3-

4 

มิ.ย. 1,200 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

5.1 โครงการอบรม

การใช้

ภาษาองักฤษ

เพื่อการศึกษาใน

ยุคการศึกษา 

4.0 แกน่ักศึกษา 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ในการสื่อสาร การ

ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พื่ อ

การศึกษาในยุคการศึกษา 

4.0 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

 80 80 80 80 นักศึกษา

กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

มี.ค. 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 4.25 4.25 4.25 4.25 

5.2 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

การใช้เทคโนโลย ี

และ Social 

Media ในการ

สรา้งภาพลักษณ์

มหาวิทยาลยั 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้

เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

การน าเสนอ รวมไปถงึ

สรา้งรายไดใ้ห้กับตนเอง

ในสงัคมออนไลน์ได ้

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

 80 80 80 80 นักศึกษา

กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

เม.ย. 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 4.25 4.25 4.25 4.25 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 

1 โครงการกฬีา

สุนันทาสามัคค ี

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

1. เพื่อสนับสนุนให้

นักศึกษาใช้เวลาว่างใน

การพัฒนาทักษะทางกีฬา

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กฬีาในระดับมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้านทักษะความสามารถ

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

มี.ค. 550,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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ทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อมหาวิทยาลัย 

2 โครงการ

สนับสนุนการเขา้

รว่มการแขง่ขัน

กฬีา

มหาวิทยาลยั

แห่งประเทศไทย 

1. เพื่อสนับสนนุให้

นักศึกษาใช้เวลาวา่งใน

การพัฒนาทักษะทางกฬีา

ในการเขา้รว่มการแขง่ขัน

กฬีาในระดับประเทศ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ด้านทักษะความสามารถ

ทางกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ต่อมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มี

ผลงานในทักษะที่ตนเอง

ถนัดและสร้ าง ชื่อ เสียง

ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านกฬีาและอัต

ลักษณด์้านจติสาธารณะ 

80 80 80 80 80 นักกีฬาทุก

คน 

พ.ย.-ม.ค. 1,430,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ 

 

1 1 1 1 1 
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3 โครงการ

สนับสนุนการเขา้

รว่มการแขง่ขัน

กฬีา

ระดับอุดมศึกษา 

1. เพื่อสนับสนนุให้

นักศึกษาใช้เวลาวา่งใน

การพัฒนาทักษะทางกฬีา

ในการเขา้รว่มการแขง่ขัน

กฬีาในระดับประเทศ 

2 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น

สุขภาพให้กับนักศึกษา

ด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มี

ผลงานในทักษะที่ตนเอง

ถนัดและสร้ าง ชื่อ เสียง

ให้กับมหาวิทยาลัย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านกฬีา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

พ.ย.-ส.ค. 500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ 

 

1 1 1 1 1 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาชุมชน 5 

ส 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

ไ ด้ ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์  และมีความ

เสี ย ะสละ  เพื่ อพัฒนา

สังคมหรอืชุมให้น่าอยู่ 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่

ผู้อื่น ช่วยเหลือผูอ้ื่นและ

เกิดความเอือ้เฟื้อต่อผู้อืน่

หรือสังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคม บ าเพ็ญประโยชน์

หรือมีจติ 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 2 

พ.ย. 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับ 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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2 โครงการสวน

สุนันทาปันน้ าใจ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา

ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่

ผู้อื่น ช่วยเหลือผูอ้ื่นและ

เกิดความเอือ้เฟื้อต่อผู้อืน่

หรือสังคม 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทาด้านจิตสาธารณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคม บ าเพ็ญประโยชน์

หรือมีจติ 

80 80 80 80 80 กลุ่มผู้น า

นักศึกษา  

มิ.ย. 80,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3 โครงการลูกพระ

นางจิตอาสา 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา

ท าตนให้เป็นประโยชน์ตอ่

ผู้อื่น ช่วยเหลือผูอ้ื่นและ

เกิดความเอือ้เฟื้อต่อผู้อืน่

หรือสังคม 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา ด้านจติสาธารณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามอัตลักษณด์า้น

จิตสาธารณะ 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

พ.ย.-ก.ค. 120,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1 โครงการ

ส่งเสรมิ

การศึกษาเพื่อ

สันติภาพ  (ป.ป

ยุตโต) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การส่งเสริมหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

มีคุณลักษณะบัณฑติที่พงึ

ประสงค ์ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษาปี 

1-4 ที่

สมัคร 

พ.ย. 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 โครงการไหว้ครู 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การส่งเสริมหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

มีคุณลักษณะบัณฑติที่พงึ

ประสงค ์ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมการเคารพครู 

อาจารย ์

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษาปี

ที่ 1 

ส.ค. 130,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3 กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา คร้ังที่ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การส่งเสริมหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษาปี

ที่ 1-4 ที่

สมัคร 

มี.ค. 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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4 มีคุณลักษณะบัณฑติที่พงึ

ประสงค ์ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

1 กจิกรรมวัน

สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา

ได้เรยีนรู ้สืบทอด และ

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

อันดงีามของไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลยั “เน้น

ความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรมที่จัด

ขึน้ และเอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้นความ

เป็นวัง” 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

เม.ย. 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

2 กจิกรรมวันลอย

กระทง 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา

ได้เรยีนรู ้สืบทอด และ

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

อันดงีามของไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลยั “เน้น

ความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรมที่จัด

ขึน้ และเอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้นความ

เป็นวัง” 

 

 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

พ.ย. 100,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3 กจิกรรมสวด

มนต์ขา้มปี  

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษา

ได้เรยีนรู ้สืบทอด และ

อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

อันดงีามของไทย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่มี

ส่วนร่วมในกจิกรรม รับรู้

และสามารถแสดงออก

ด้านศลิปะและวัฒนธรรม

ได้ถูกต้อง 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

ธ.ค. 40,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กจิกรรมส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการแสดงออกด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 

พ.ย.2560 3,600 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาในด าเนินชีวติ 

4.00 

1.2 โครงการธรรมะ

เพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการแสดงออกด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2 .  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี

คุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

80 นักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

ระดับช้ันปีที่ 3  

พ.ย.2560 9,500 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาในด าเนินชีวติ 

4.00 

(2)ด้านความรู ้

2.1 โครงการอบรม

การปูองกันและ

แกไ้ขปัญหา

โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และ

ปัญหาวัยรุน่ 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการ

ปูองกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และปัญหาวัยรุน่ได้ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู ้

ความคิด  แนวทาง หรือทฤษฎีที่ มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ เรื่อง การ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

และปัญหาวัยรุน่ 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

พ.ค.2561 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาในเก่ียวกับการ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในมหาวิทยาลยั 

4.00 

2.2 โครงการอบรม

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษาแก่

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมได้ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการอบรมให้ความรู้ดา้น

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

80 นักศึกษากลุ่ม

ผู้น านักศึกษา 

มิ.ย.2561 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษา ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา   

4.00 

2.3 โครงการอบรม

การปูองกันและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพติดใน

สถานศึกษา 

1 . เพื่อ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ การ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู ้

ความคิด  แนวทาง หรือทฤษฎีที่ มี

ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านความรู้ การปูองกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

80 นักศึกษาชั้นปี 

1-4 

พ.ค.2561 28,750 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาในเก่ียวกับการ

ปูองกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดในมหาวิทยาลยั 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(3)ด้านทักษะทางปญัญา 

3.1 โครงการเตรียม

ความพร้อมสู่

สถาน

ประกอบการ 

โครงการ

ฝึกอบรมและ

แนะแนวอาชีพ  

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ

การท างานของนักศึกษาได้ 

1 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนา

ความสามารถในการตอบ

สัมภาษณ์ บุคลิกภาพในการ

สมัครงาน  

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 4 

มี.ค.2561 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาด้านความพร้อม

ในการประกอบอาชีพ 

4.00 

3.2 โครงการ

ฝึกอบรมและ

แนะแนวอาชีพ  

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดม้ีทักษะ

ความสามารถทางด้านอาชีพ 

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่าง

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2560-ก.ค.

2561 

68,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ในการสรา้งรายได้ให้กับตนเอง 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละ

การท างานของนักศึกษาได้ 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

 

4.25 

3.3 โครงการจัดหา

งานและฝึกอบรม

อาชีพ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษามีสามารถสมัคร

งาน หรือมีงานท า Full time /past time 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการ

พัฒนาอาชีพเสรมิ 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

ก.พ.2561 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

4.25 

3.จ านวนบรษิัทที่เข้ามา

เปิดรับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า มีความรับผดิชอบตนเองและ

สังคม สามารถวางแผนในการท างาน

รว่มกันเป็นทีมได้ 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาชั้นปี 

1-3 

เม.ย.2561 150,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

4.2 โครงการพัฒนา

นักศึกษาร่วมกับ

เครอืข่าย

ภายนอก 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า มีความรับผดิชอบตนเองและ

สังคม สามารถวางแผนในการท างาน

รว่มกันเป็นทีมได้ 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 กลุ่มผู้น า

นักศึกษา 

ส.ค.2560-ก.ค.

2561 

122,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 โครงการสรา้ง

จิตส านึกในการ

ช าระหนีค้นื กย

ศ. 

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามีความ

รับผดิชอบต่อสงัคมโดยการช าระหนี้

คนืกยศ. 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 นักศึกษากู้ยืม

เงินเพื่อศึกษา

ช้ันปีที่ 3-4 

มิ.ย.2561 1,200 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

5.1 โครงการอบรม

การใช้

ภาษาองักฤษเพื่อ

การศึกษาในยุค

การศึกษา 4.0 

แกน่ักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในการ

สื่ อสา ร  การ ใ ช้ภาษาอั งกฤษ เพื่ อ

การศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 นักศึกษากลุ่ม

ผู้น านักศึกษา 

มี.ค. 2561 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

การใช้เทคโนโลย ี

และ Social 

Media ในการ

สรา้งภาพลักษณ์

มหาวิทยาลยั 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีใน

การสื่อสาร การน าเสนอ รวมไปถึง

สร้า งรายได้ ให้กับตนเอง ในสั งคม

ออนไลน์ได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 นักศึกษากลุ่ม

ผู้น านักศึกษา 

เม.ย.2561 10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ 

1 โครงการกฬีา

สุนันทาสามัคค ี

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง

ในการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้า

ร่ ว ม ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ใ น ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

2.  เพื่ อส่ ง เสริมด้ านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาชัน้ปี

ที่ 1-4 

มี.ค.2561 550,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการ

สนับสนุนการเขา้

รว่มการแขง่ขัน

กฬีา

มหาวิทยาลยัแหง่

ประเทศไทย 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง

ในการพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้า

รว่มการแขง่ขันกฬีาในระดับประเทศ 

2.  เพื่ อส่ ง เสริมด้ านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานในทักษะ

ที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา 

80 นักกีฬาทุกคน พ.ย.2560-ม.ค.

2561 

1,430,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและหรือนานาชาติ 

20 

3 โครงการ

สนับสนุนการเขา้

รว่มการแขง่ขัน

กฬีา

ระดับอุดมศึกษา 

1. เพื่อสนับสนนุใหน้ักศึกษาใช้เวลาว่าง

ในการพัฒนาทักษะทางกฬีาในการเขา้

รว่มการแขง่ขันกฬีาในระดับประเทศ 

2.  เพื่ อส่ ง เสริมด้ านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานในทักษะ

ที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัย 

1 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอืพัฒนา 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

พ.ย.2560-ส.ค.

61 

500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 

5 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาชุมชน 5 ส 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดใ้ช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ 

เพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมให้น่าอยู่ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาใหม้ีอตัลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านจติสาธารณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามอตัลักษณด์้านจติ

สาธารณะ 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2 

พ.ย.60 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

2 โครงการสวน

สุนันทาปันน้ าใจ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดใ้ช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ 

เพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมให้น่าอยู่ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาใหม้ีอตัลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านจติสาธารณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามอตัลักษณด์้านจติ

สาธารณะ 

80 กลุ่มผู้น า

นักศึกษา  

มิ.ย.2561 80,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการลูกพระ

นางจิตอาสา 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดใ้ช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ 

เพื่อพัฒนาสังคมหรอืชุมให้น่าอยู่ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาใหม้ีอตัลักษณ์

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านจติสาธารณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามอตัลักษณด์้านจติ

สาธารณะ 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

พ.ย.2560-ก.ค.

61 

120,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1 โครงการส่งเสรมิ

การศึกษาเพื่อ

สันติภาพ  (ป.ป

ยุตโต) 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการแสดงออกด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

80 นักศึกษาปี 1-

4 ที่สมัคร 

พ.ย.60 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการไหว้ครู 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม 

มีพฤติกรรมที่ดี และการแสดงออกดา้น

คุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมการเคารพครู 

อาจารย ์

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

80 นักศึกษาปีที่ 1 ส.ค.61 130,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกจิกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3 กจิกรรมส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา คร้ังที่ 

4 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ ด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

80 นักศึกษาปีที่ 

1-4 ที่สมัคร 

มี.ค.61 45,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

1 กจิกรรมวัน

สงกรานต ์

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาได้เรยีนรู ้สืบ

ทอด และอนุรักษ์ศิลปะและวฒันธรรม 

อันดงีามของไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา  

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

10 เม.ย.60 45000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

2 กจิกรรมวันลอย

กระทง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบสาน

ความเป็นไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณข์อง

มหาวิทยาลยั “เน้นความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

พ.ย.2560 100,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3 กจิกรรมสวด

มนต์ขา้มปี  

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดอ้นุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบสาน

ความเป็นไทย 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ตามกิจกรรมที่จัดขึน้ และ

เอกลักษณข์องมหาวิทยาลยั 

“เน้นความเป็นวงั” 

 

80 นักศึกษากลุ่ม

ผู้น านักศึกษา 

ธ.ค.2560 40,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับความพงึพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 
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ระดับคณะ วิทยาลัย 
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2.5.3 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป ี(2559-2563) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนิน 

การ 

งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการ “ชวน

น้องใหม่เข้าวดั

ปฏิบัติด ีคณะ

วิทยาการจัดการ  

 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นั กศึ กษาด้ า นคุณธรรม

จรยิธรรมให้มีความเสียสละ

เพื่อส่วนรวม  

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 

 ส.ค. 

 

 86,200 

 

 

 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาด้านคุณธรรม

จรยิธรรมใหม้ีความ

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 

80 80 80 80 80 

2 โครงการอบรม 

”คุณธรรม

จรยิธรรม  

1.เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาด้านคุณธรรม

จรยิธรรมใหม้ีความซื่อสัตย์

สุจรติ 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 2-

4 

ก.พ.-พ.ค.  26,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 
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 2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาด้านคุณธรรม

จรยิธรรมใหม้ีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

80 80 80 80 80 

3 โครงการท าบุญ

เลี้ยงพระวิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการ 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม และ

การแสดงออกด้านคุณธรรม

จรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

85 85 85 85 85 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

3 

อาจารย ์

บุคลากร 

ม.ค-มี.ค  20,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

4 โครงการส่งเสริม

คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ

จรยิธรรม 

 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ พั ฒ น า

นักศึกษาในด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้มีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

1.คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กรรมการส่งเสริม หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1  

พ.ย. 20,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์

2.ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้ รับการส่ ง เสริมหรือ

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 

5 โครงการความ

รับผดิชอบต่อ

สังคม (CSR) 

1.เพื่อส่งเสรมิหรือพัฒนา

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม

ให้กับนักศึกษา 

2.เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่1-4 

ส.ค. 50,000 คณะ

มนุษยศาสต

รแ์ละ

สังคมศาสตร ์

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

80 80 80 80 80 
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นักศึกษามีความสามัคคีมี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 

พัฒนา 

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการอัต

ลักษณค์รูไทยและ

กจิกรรมวันครู ปี 

2561 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาและการแสดงออก

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

อย่างถูกต้อง2. เพื่อ

ประกอบพิธีระลึกถงึ

พระคุณบูรพาจารย์3. เพื่อ

เป็นการสืบทอดและสืบสาน

วัฒนธรรมครูไทยอนัดีให้คง

อยู่ตอ่ไป 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับและการแสดงออก

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

อย่างถูกต้อง 

 

- 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

90 

 

 

95 

 

1.สโมสร

นักศึกษา 

2.

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

3.

นักศึกษา

ทุนเพชร

สุนันทา 

ม.ค. 50,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

- 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษาที่

เข้ารว่มสืบทอดและสืบ

สานวัฒนธรรมครูไทยและ

ระลึกถงึพระคุณ

บูรพาจารย ์

-

- 

80 

8 

80 

 

80 

 

80 

 

7 โครงการ  “พัฒนา

จิตเพื่อชีวติ

มหาวิทยาลยั” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาด้านคุณธรรม

จรยิธรรม มีความเสยีสละ

ต่อตนเองและส่วนรวม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ต.ค.-ก.ค. 100,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม มี

ความเสียสละต่อตนเอง

และส่วนรวม 

80 80 80 80 80 

19 
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8 โครงการ  “ปฏิบัติ

ธรรมน าสุข” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาด้านคุณธรรม

จรยิธรรม มีความซื่อสัตย์

สุจรติต่อตนเองและผูอ้ื่น 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 2-

4 

ต.ค.-ก.ค. 100,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มี

ความซื่อสัตย์สุจรติต่อ

ตนเองและผู้อืน่ 

80 80 80 80 80 

9 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

ความคิด แนวทางในการ

ท างานอยา่งมีความสุข และ

การด าเนินชีวติได ้

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

- 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ต.ค.-พ.ย. 700,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ ความคิด 

แนวทางในการท างาน

อย่างมีความสุข และการ

ด าเนินชีวติได ้

- 80 80 80 80 

10 โครงการจรยิธรรม 

บ าเพ็ญประโยชน ์

 เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม 

จรยิธรรม ในการใช้ชีวิตและ

ก า ร เ สี ย ส ล ะ  บ า เ พ็ ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรมพัฒนา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

 

ส.ค. 

 

25,000 

 

คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 
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11 โครงการ Big 

Cleaning Day 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม

นักศึกษาให้รู้จักการเสียสละ 

และช่วยเหลือส่วนรวม 

1.  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้ รับการส่ ง เสริมหรือ

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 

 

- 80 

 

80 

 

80 

 

นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

ม.ค. 100,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพึงพอใจใน

กา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร กา รจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 - 4.25 4.25 4.25 

12 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- โครงการไหว้ครู 

ประจ าปีการศึกษา  

2560  

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรู้ด้าน

คุณธ รรม  จริ ย ธ ร รม  มี

พ ฤติ ก ร รม ที่ ดี แ ล ะ ก า ร

แสดงออกด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

 

คะแนน เฉลี่ ยความพึ ง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแส

ดงและสื่อ

ใหม ่

13 กจิกรรมจิตอาสา

พัฒนาคุณธรรม 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

 

 

 

 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. 96,500 วิทยาลยั

นานาชาต ิ
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ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วเิคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

 

 

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

14 โครงการพัฒนา

คุณลักษณะด้าน

คุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่ง

วิชาชีพพยาบาล

ส าหรับนักศึกษา 

 

 

1.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี

คุณธรรม จริยธรรมแห่ง

วิชาชีพพยาบาล และการ

ประยุกต์ใชห้ลักธรรมในการ

เรียนและชีวิตประจ าวันได้

อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี

ความสุข 

2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการ

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.ค.-ม.ค. 1,089,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจในเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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ใช้สติ สมาธิในการเรียนมาก

ขึ้ น แล ะการประยุ กต์ ใ ช้

หลักธรรมในการเรียนและ

ชีวติประจ าวัน 

15 โครงการแสงธรรม

น าชีวติ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

คุณธรรม จรยิธรรม ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง และสามารถน า

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวัน

ได ้

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

ก.ย. 10,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.50 

 

4.50 

 

16 โครงการส่งเสรมิ

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้

นั ก ศึ ก ษ า มี วิ นั ย  ค ว า ม

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 

เสียสละ และ เป็นแบบอย่าง

ที่ดี 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา  สิงหาคม  30,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

17 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศักษา

ระดับช้ันปี

ที่ 1  

ตุลาคม 4,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4.  เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริม

นักศึกษาในด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม ต่อการเรียนรูข้อง

นักศึกษานอกบทเรยีน 

ให้กับนักศึกษา  

18 โครงการธรรมเพื่อ

พัฒนานักศึกษาชั้น

ปีที่ 3 

1. เพื่อให้นักศกึษามีความพงึ

พอใจต่อการจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

2. เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้

มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อจัดบรกิารด้านตา่งๆ

ให้กับนกัศึกษาอย่างครบถ้วน 

4.  เ พื่ อ เ ป็ นก า รส่ ง เ ส ริ ม

นักศึกษาในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษานอกบทเรยีน 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 - - - - ระดับช้ันปี

ที่ 3  

ต.ค.  5,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 - - - - 
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19 โครงการจิตอาสา

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปืที่ 1-

3 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 - - - - นักศึกษา

วิทยาลยั 

สหเวช

ศาสตร ์

ช้ันปีที่ 1-

3 

ต.ค 2,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 - - - - 

(2)ด้านความรู้ 

1 โครงการอบรม

แนวทางการเป็น

ผู้ประกอบการ 

อย่างมืออาชีพ 

 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับองค์

ความรู้เก่ียวกับหลักการ

พืน้ฐานของการเป็น

ผู้ประกอบการอย่างมือ

อาชีพ 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ. พ.ค. 37,200 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับองคค์วามรู้เก่ียวกับ

หลักการพื้นฐานของการ

เป็นผู้ประกอบการ 

80 80 80 80 80 
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2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการ

บรหิารจัดการใน

ยุคไทยแลนด ์4.0 

แกน่ักศึกษา ปี

การศึกษา 2560 

 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับองค์

ความรู้เก่ียวกับด้านการ

บรหิารจัดการในยุคไทย

แลนด ์4.0  

 

 

 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

 

ม.ค. –มี.ค. 54,900 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับองคค์วามรู้เก่ียวกับ

ด้านการบรหิารจัดการใน

ยุคไทยแลนด ์4.0 

80 80 80 80 80 

3 โครงการอบรม

การเขยีนวิจัยและ

การน าเสนอ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ตอ่

นักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาดา้น

ทักษะการใช้ภาษาการ

ติดตอ่สื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถ

ประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

85 85 85 85 85 นักศึกษา  

ช้ันปีที่ 1 

 

ม.ค-มี.ค  15,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

4 โครงการศึกษาดู

งานสถาปัตยกรรม

อาเซยีน 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์

ความรู้ที่ศึกษาอย่างเป็น

ระบบและในสถานการณ์

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้ รับการส่ ง เสริมและ

พัฒนา 

80 

 

80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปี 4 

จ า น ว น 

มี.ค.-เม.ย. 

 

10,5000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

จ ริ ง  โ ด ย เ น้ น ก า ร น า

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่

การปฏิบัติ 

 

2.ระดับความพึงพอใจของ

นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

4.25 4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

30 คน 

3.นักศึกษารับรู้และเข้าใจ

ถึงความส าคัญขององค์

ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม

อาเซยีน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

5 โครงการสรา้งและ

บ่มเพาะนักศึกษา

ให้ “ออกตัว”(Start 

up) เป็นเจ้าของ

กจิการ 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษา

ได้รับความรู้เก่ียวกับ

แนวความคดิดา้นการเป็น

เจา้ของกจิการ  

2.เพื่อพัฒนาความคิดและ

การต่อยอดให้นักศึกษาส่ง

ผลงานเข้าประกวด 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

พ.ค.-ส.ค. - คณะ

มนุษยศาสต

รแ์ละ

สังคมศาสตร ์

2. ระดับความรู ้ความ

เข้าใจเก่ียวกับ

แนวความคดิดา้นการเป็น

เจา้ของกจิการ 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

พัฒนาการสรา้ง

องคค์วามรู้ด้วย 

ตนเอง 

 

 

 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ความรู้ ความคิด และ

แนวทางที่มีประโยชนต์่อ

นักศึกษา 

2. เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาให้รู้จักการรเิร่ิม

สรา้งองคค์วามรู้ด้วยตนเอง

และใช้ปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเรียน

1.รอ้ยละของนักศึกษา

พัฒนาด้านความรู้ 

ความคิด และแนวทางที่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

 

- 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 -

5 

ก.พ.  100,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิและ

พัฒนานักศึกษาให้รู้จัก

การรเิร่ิมสรา้งองคค์วามรู้

- 

 

 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 
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การสอน ด้วยตนเอง 

7 โ ครงการอบรม

พัฒนาความคิ ด

สรา้งสรรค์ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

เกี่ยวกับการน าเสนองาน

หน้ า ช้ั น เ รี ย น ใ ห้ มี ส า ร ะ

น่าสนใจ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ต.ค.-ก.ค. 50,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

น าเสนองานหน้าช้ันเรียน

ให้มีสาระน่าสนใจ 

80 80 80 80 80 

8 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ 

คณะเทคโน โลยี

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับ

ความรู้เก่ียวกับวิสัยทัศน์

พันธกจิของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมรวมทั้งแนว

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ส.ค.-ก.ค. 30,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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อุตสาหกรรม ทางการพัฒนาตนเอง แนว

ทางการเรียนและการใช้ชีวติ 

แนวปฏิบัติดา้นวิชาการของ

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้ ทราบข้อมลูและ

วัตถุประสงคด์า้นกจิกรรม

นักศึกษา วินยัและ

สวัสดิการศึกษาต่าง ๆ  

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ 

80 80 80 80 80 

9 โครงการ

ปฐมนิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

ความเข้าใจในการเตรียม

ความพร้อมกอ่นออกฝกึ

ประสบกาณ์วชิาชีพ  

 

1.คะแนนเฉลีย่ความพงึ

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 

ม.ค.-เม.ย. 10,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในการเตรยีมความพร้อม

กอ่นออกฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 

80 80 80 80 80 

10 โครงการปัจฉมิ

นิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้

และสามารถเขียนแบบต่างๆ 

เพื่อการสมัครงานหรือเพื่อ

ใช้ในการท างาน (ภาษาไทย/

1.คะแนนเฉลีย่ความพงึ

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 

ม.ค.-เม.ย. 10,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

English) (กจิกรรม เช่น) 2.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้และสามารถ

เขียนแบบต่างๆ เพื่อการ

สมัครงานหรือเพื่อใช้ใน

การท างาน (ภาษาไทย/

English)  

80 80 80 80 80 

11 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1. เพื่อใหน้ักศึกษารับทราบ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เรื่อง

การเตรยีมความพร้อมของ

นักศึกษาในการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพใน

ต่างประเทศ” 

2. เพือ่ใหน้ักศึกษาทราบ

แนวทางการเรียนการสอน

ของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

- 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ส.ค. 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

- 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจเนือ้หา 

- 3.51 3.51 3.51 3.51 

12  โครงการปัจฉมิ

นิเทศนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามี

ความรู้ ในการเตรยีมความ

พรอ้มและสามารถเรียนรูใ้น

การสัมภาษณง์าน 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 

พ.ย. 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจเนือ้หา ในการเตรยีม

ความพร้อมในการ

สัมภาษณง์าน 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

13 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซุ้ ม

แสดงความยินดี

กับบัณฑิตใหม่โดย

นั ก ศึ ก ษ า

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

บูรณาการการเรียนจัด

ดอกไม ้มาปฏิบัตไิด้จริง 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

สาขาค

หกรรม

ศาสตร ์

ทุกช้ันปี 

ม.ค. 20,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจในการจดัดอกไม ้

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

14 โครงการสร้าง

และบ่มเพาะ

นักศึกษาให้ 

“ออกตัวเพื่อเป็น

เจ้าของกิจการ  

(Start-up to Be 

the 

Entrepreneur)” 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามี

ความรูแ้ละทักษะทาง

วิชาชีพเพิ่มเติมนอกจาก

หลักสูตรตามสาขาวิชาที่

เรียน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา 

- 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกชั้นปี 

กุมภาพันธ์  37,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

- 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจ 

- 3.51 3.51 3.51 3.51 
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15 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า

ประกวด ปีที่ 5 

- โ ค ร ง ก า ร จั ด

กิ จ ก ร ร ม น อ ก

หลักสูตร –การส่ง

เสรริมนักศึกษา

น าเสนอผลงานใน

ระดับนานาชาติ  

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ต่อ

นักศึกษา 

คะแนน เฉลี่ ยความพึ ง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยั

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแส

ดงและสื่อ

ใหม ่2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์ 

0.20 0.20 0.20 

 

0.20 

 

0.20 

 

16 กิจกรรม English 

Camp 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. - วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ ยวกับการจัด

กิจกรรมส่ง เสริมหรือ

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

5. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ทักษะการใช้ภาษา การ

ติดตอ่สื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถ

ประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

17 กจิกรรมปฐมนิเทศ 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ส.ค.-ก.ค. 50,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมส่งเสริมหรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

18 กจิกรรมสาน

สัมพันธ์พี่สูน่้อง 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25  4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ส.ค.-ก.ค. 50,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

19 กจิกรรม 3 

ศาสตร ์3 ศิลป ์

 

 

 

 

 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้น า

ความรู้ที่ได้จากการเรยีนการ

สอนมาประยุกต์ให้เกดิงาน

สรา้งสรรค ์

2.เพื่อเป็นเวทใีห้กับนักศึกษา

ได้น าผลงานมาเผยแพร่สู่

สาธารณะชน 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี  

มกราคม-

สิงหาคม  

500,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 



 

 

66 

 

20 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน :การ

พยาบาลสตูิ

ศาสตรส์ าหรับ

นักศึษา 

พยาบาลศาสตร

บัณฑติ ช้ันปีที่ 4 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ภาวะแทรกซ้อนของการ

คลอด: การประเมินผู้คลอด 

การท าสูติศาสตรห์ัตถการ 

และการดูแลรักษา

ภาวะแทรกซ้อนในระยะ

ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ

หลังคลอด 

2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

สอบใบประกอบวิชาชีพของ

สภาการพยาบาลในวิชาการ

พยาบาลมารดา ทารกและ

วิชาการผดุงครรภ์ได้ตาม

เปาูหมายที่วทิยาลยั

พยาบาลและสุขภาพก าหนด 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 

ส.ค.-ก.ค. 15,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.30 4.30 4.30 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

หลังการอบรม 

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

21 โ ครงการอบรม

การเตรียมความ

พ ร้ อ ม สู่ ส ถ า น

ประกอบการ 

 

 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ในการสอบสัมภาษณ์

และมีโอกาสในการท างาน

ในสถานประกอบการที่

ต้องการ  

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

ก.ค. 10,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.50 

 

4.50 
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22 โครงการอบรม

ภาษาองักฤษ 

(English Camp) 

และการใช้

โปรแกรม SPEEXX 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-

3 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

5.  เพื่อเป็นการเตรยีมความ

พรอ้มของนักศึกษาในการใช้

โปรแกรม SPEEX ทดสอบ

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

วิทยาลยั 

สหเวช

ศาสตร ์

พฤษภาคม  50,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

1 โครงการ 

“กระบวนการผลิต

และประกวด

ภาพยนตรก์าร

เรียนการสอนแห่ง

ประเทศไทย (สวน

สุนันทา) คร้ังที่ 16 

ประจ าปี 2560” 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกระบวนการผลิต

ภาพยนตร ์และสามารถ

น าไปประยุกต์ใชง้านจรงิ   

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

(นิเทศ

ศาสตร)์ 

มี.ค. 300,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกระบวนการผลิต

ภาพยนตร ์และสามารถ

น าไปประยุกต์ใชง้านจรงิ   

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางดา้น

การจัดธุรกิจ

จ าลอง   

 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกระบวนการจัดท า

ธุรกิจ  

2. เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใชก้ับ

ธุรกิจจ าลอง 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

(บรหิารธุร

กจิ) 

ม.ค.-พ.ค. 61,300 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับกระบวนการ

จัดท าธุรกิจ  

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

3. รอ้ยละของนักศึกษาที่

สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใชก้ับธุรกจิ

จ าลอง 

85 85 85 85 85 
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3 โครงการ

สรา้งสรรค์

นวัตกรรมจากวัสดุ

เหลือใช้ 

1.1 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิการ

เรียนรูแ้ละการท างานของ

นักศึกษาได ้

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรมต่างๆ 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

3 

เม.ย-มิ.ย  30,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

4 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า

ประกวด 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา

ส่ ง ผล ง านทา ง วิ ช า ก า ร 

ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ผ ล ง า น

สร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

ชี้น าแนวทางการส่งผลงาน

เข้าประกวด จากอาจารย์ 

บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ป ร ะ ส บ ก า รณ์  ทั้ ง จ า ก

ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 

 

80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

จ า น ว น 

190 คน 

ต.ค. ก.ย.   10,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจของ

นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

4.25 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 

3.จ านวนรางวัลที่ ได้รับ

จากการแขง่ขัน 

1 

 

1 2 3 4 

5 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดทักษะทาง

ปัญญา สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมด้าน

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 นักศึกษา 

ช้ันปีที่1-4 

มิ.ย.-ส.ค. 10,000 คณะ

มนุษยศาสต

รแ์ละ

สังคมศาสตร ์
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นักศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษาและน าไป

ประยุกต์ใชใ้นจดักจิกรรม

โดยใช้หลัก PDCA 

 

2. จ านวนกิจกรรม/

โครงการที่นักศึกษา

ด าเนินการโดยใช้หลัก 

PDCA 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

เตรียมเข้าสู่วชิาชีพ

ครูและปัจฉมินิเทศ

นักศึกษาจบ

การศึกษา  

 

1.เพื่อสง่เสริมนักศึกษาดา้น

ทักษะทางปัญญา การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษา 

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของกระบวนการผลติครู

วิชาชีพ 

3.เพื่อสง่เสริมความรักและ

ผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัย 

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมินักศึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา 

การเรียนรู ้และการท างาน

ของนักศึกษา 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

นักศึกษา 

ปีที่ 3 

ม.ค. 

 

20,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่

เข้ารว่มโครงการ 

80 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษา

ออกฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ 

80 80 85 90 95 

7 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสรมิ

การพูดน าเสนอใน

ที่สาธารณะ 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญาความคิด

สรา้งสรรค ์และสง่เสริมการ

เรียนรูข้องนักศึกษา 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนา 

การพูดในทีส่าธารณะ 

3.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

1.รอ้ยละของนักศึกษา

พัฒนาด้านทักษะทาง

ปัญญาความคิด

สรา้งสรรค ์และสง่เสริม

การเรียนรูข้องนักศึกษา 

 

 

- 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

นักศึกษา

ปีที่ 4 

ก.พ. 50,000 คณะครุ

ศาสตร ์
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อการน าเสนอ 

4.เพื่อส่งเสรมิการกล้า

แสดงออกในทีส่าธารณะ 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา 

- 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษา

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษา 

การพูด และการ

แสดงออกในทีส่าธารณะ 

 80 85 

 

≥ 

90 

 

95 

8 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

กับการพัฒนา

กระบวนการ 

จัดการเรียนการ

สอนเพื่อเพิม่

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา ความคิด

สรา้งสรรค ์และสง่เสริมการ

เรียนรูข้องนักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสารส าหรับนักเรยีน 

3.เพื่อส่งเสรมิความคิดริเร่ิม

สรา้งสรรคใ์นการจดั

กจิกรรมการสอน

ภาษาองักฤษ  

1.รอ้ยละของนักศึกษา

พัฒนาด้านทักษะทาง

ปัญญาความคิด

สรา้งสรรค ์และสง่เสริม

การเรียนรูข้องนักศึกษา 

- 

 

 

80 

 

 

85 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 2-

4 

มีนาคม  

 

100,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา 

- 4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาทักษะการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อสื่อสาร 

- 80 85 90 95 

9 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานสู่

เวทีประกวด

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 

และทักษะทางวิชาชีพ 

2 .  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

4.25 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-

3 

ส.ค.-ก.ค. 150,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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ภายใต้เรื่อง  “คดิ

เป็น ท าเป็น ด้วย

ความรู้และดา้น

วิชาชีพ” 

แนวทางในการสร้างผลงาน

เข้าประกวดในระดับชาติ

และนานาชาติ 

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ และทักษะ

ทางวิชาชีพ 

80 80 80 80 80 

3. จ านวนรางวัลของ

นักศึกษาในเวทีระดับชาติ

และนานาชาต ิ

- - - 4 5 

10 โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา 

“เสริมสรา้งทักษะ

ทางปัญญา”  

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามี

ความเป็นผู้น าสามารถ

วิเคราะห์สถานการณแ์ละ

แกไ้ขปัญหาได ้

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีทุกช้ัน

ป ี

ก.ค. 170,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจใน

การให้บริการการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

11 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- จัดอบรมเทคนดิ

การตัดต่อ

ภาพยนตรเ์พื่อ

ส่งผลงานเขา้

ประกวด 

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิ เคราะห์  หรือความคิด

สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้และการท างานของ

นักศึกษาได้ 

 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยัการ

ภาพนตร์

ศิลปะ การ

แสดงและสือ่

ใหม ่2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์ 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

11 
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12 กจิกรรมเตรยีม

ความพร้อมเพื่อส่ง

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. 100,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือ

ยอมรับในระดับชาติหรอื

นานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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13 โครงการส่งเสรมิ

และสนับสนนุ

นักศึกษาเข้ารว่ม

การแขง่ขันในเวที

ระดับชาติและ

ระดับนานาชาต ิ

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาในทุกช้ันปีสามารถ

สรา้งผลงานและนวัตกรรม

เพื่อการแขง่ขันได ้

1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล 

4 4 4 4 4 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ย. 50,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษา

วิทยาลยันานาชาติในแต่

ละช้ันปีที่ได้รับการส่งเสรมิ

และพัฒนา 

80 80 80 80 80 

14 โครงการอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ภาษาองักฤษและสรา้ง

ความเข้าใจทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับนักศึกษากลุ่มวิชาชีพ

พยาบาล 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

80 
นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ.-มิ.ย.  วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 

15 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน : เรื่อง การ

อบรมและศึกษาดู

งาน 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูใ้น

สถานการณจ์รงิเพื่อน า

ความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการ

พยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คะแนน เฉลี่ ยความพึ ง

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่ ง เสริม  หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ.-มิ.ย.  วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 
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16 โครงการค่ายผู้น า

เพา ะ เมล็ ดพั น ธุ์

ใหม่ CLS 

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามี

การคิดวิเคราะห์ กจิกรรม/

โครงการและการวางแผนใน

การจัดกจิกรรม 

2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 

 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

รอ้ย

ละ 

80 

รอ้ย

ละ 

80 

รอ้ย

ละ 

80 

รอ้ย

ละ 

80 

รอ้ย

ละ 

80 

นักศึกษา ต.ค. 150,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 

17 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา 

คน้หาข้อเท็จจรงิ ท าความ

เข้าใจ และประเมนิข้อมลู 

แนวคิด และ หลักฐานใหม่ๆ 

จากแหล่งขอ้มูลที่

หลากหลาย เพื่อไป

ประกอบการส่งผลงานเข้า

ประกวด 

2. นักศึกษาได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนาให้

นักศึกษาสามารถส่งผลงาน

เข้าประกวด 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา มกราคม-

สิงหาคม 

2561 

10,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2 ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 

ร้อย

ละ 

0.20 

ร้อยละ 

0.20 

ร้อยละ 

0.20 

รอ้ยละ 

0.20 

รอ้ยละ 

0.20 

3. ระดับความพึงพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

18 โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา “สรา้ง

ภาวะความเปน็

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

 

80 80 80 80 80 ตัวแทน

นักศึกษา

วิทยาลยั 

สหเวช

มิ.ย. 135,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์
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ผู้น า ส่งเสรมิ

คุณธรรม 

จรยิธรรม ของ

นักศึกษาเพื่อให้

เป็นบัณฑิตอันพงึ

ประสงค”์ 

 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

อย่างครบถว้น 

4. เพื่อพัฒนาผู้น านักศึกษา

ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

ภาวะผู้น านักศึกษา 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ศาสตร ์

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 โครงการ สาน

สายใยน้องพี ่คณะ

วิทยาการจัดการ  

 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้

นักศึกษาใหม้ีความเข้าใจ

และสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลาย

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

2 

ส.ค.  194,740 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนามีความเขา้ใจและ

สามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลาย

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

 

 

80 80 80 80 80 
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2 โครงการ 

“M-Science 

Sport’s Day 

2017” 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา รู้

แพ ้รูช้นะ รูอ้ภัย   

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ. 122,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนามีน้ าใจนักกีฬา รูแ้พ ้

รูช้นะ รูอ้ภัย   

80 80 80 80 80 

3 โครงการ “คดิ

อย่างผู้น าสู่ความ

เป็นเลิศ การ

บรหิารจัดการ 

ประจ าปี 2560” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดภาวะความเป็น

ผู้น า  

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ม.ค. –มี.ค. 255,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาเกิดภาวะความเป็น

ผู้น า 

80 80 80 80 80 

4 โครงการรับน้อง

อย่างสรา้งสรรค์

สานสัมพันธ์ CIM 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจกฏ

ระเบียบและการใช้ชีวติในรัว้

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

3 

 

ก.ค-ก.ย  

 

70,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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มหาวิทยาลยั 

5 โครงการสนับสนุน

งานกีฬาสุนันทา

สามัคคี 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้

แสดงความสามารถในด้าน

กฬีา และการท างานร่วมกัน

เป็นทีม 

2. นักศึกษาได้เรียนรู้ด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษา ส่ ง เสริมการมี

น้ าใจนักกีฬา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปี 1 

จ า น ว น 

60 คน 

ก.พ.-มี.ค.  10,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์

2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

80 80 80 80 80 

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษะความ

เป็นผู้น าและจิต

อาสา 

1.เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาใหม้ีภาะวะผู้น า

และผู้ตามที่ด ี

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีความรักสามัคคี

ใ นหมู่ คณะ  เ รี ย นรู้ แ ล ะ

ย อ ม รั บ ค ว า ม แต กต่ า ง

ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี 

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีจิตอาสาในการ

บ า เ พ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ

ส่วนรวม  

 

 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ผู้น า

นักศึกษา 

ช้ันปีที่1-4 

พ.ค. 150,000 คณะ

มนุษยศาสต

รแ์ละ

สังคมศาสตร ์

2. จ านวนกิจกรรม/

โครงการด้านจติอาสาที่

นักศึกษาด าเนินการเอง 

80 80 80 80 80 
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7 โครงการส่งทีม

นักกีฬาและกอง

เชียร์เขา้รว่มการ

แข่งขันกฬีาสนุัน

ทาสามัคค ี

1.เพื่อพัฒนาทักษะดา้น

ความสามารถทางกฬีา และ

ส่งเสรมิสุขภาพของ

นักศึกษา 

2.เพื่อส่งเสรมิการรักการ

ออกก าลังกายอย่าง

สม่ าเสมอ 

3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

การเขา้รว่มกิจกรรมของ

ส่วนรวมและจิตสาธารณะ 

4.เพื่อส่งเสรมิความรู้รัก

สามัคค ี

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาส่งเสรมิ

ทักษะด้านความสามารถ

ทางกฬีา และส่งเสรมิ

สุขภาพของนักศึกษา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ม.ค.-มี.ค.  150,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

8 โครงการสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

จากรุ่นพี่สู่น้อง

รหัส 

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการ

แสดงออกที่สร้างสรรค์ มี

ค ว า ม รั ก แ ล ะ ส า มั ค คี

สามารถท างานเป็นหมู่คณะ

ให้ส าเร็จ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค.-ก.ค. 20,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา 

การแสดงความสามารถใน

ด้านการแสดงออกที่

สรา้งสรรค ์มีความรักและ

สามัคคสีามารถท างาน

เป็นหมู่คณะให้ส าเร็จ 

80 80 80 80 80 



 

 

80 

 

9 โครงการกีฬาสุนัน

ทาสามัคค ี 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม

สุขภาพของนักศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มี

ความสามารถด้านกีฬาได้

พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ความสามารถ 

3. เพื่อสร้างความสามัคคี

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

เทคโนโลยีอุตสาหรรม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 2-

3 

ส.ค.-ก.ค. 150,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิสุขภาพ 

ความสามารถด้านกฬีา 

และความสามัคค ี

80 80 80 80 80 

10 โครงการอบรม

สัมมนา “ภาวะ

ผู้น าที่ดีแหง่

อนาคต” 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า 

2. เพื่อให้นักศึกษาน าภาวะ

ผู้น าไปใช้ให้ เหมาะสมกับ

ทุกๆ สภาวะกาล 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค.-ก.ค. 60,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิ

พัฒนาการมีภาวะผู้น า 

และการน าไปใช้ให้

เหมาะสมกับทุกๆ สภาวะ

กาล 

 

 

 

80 80 80 80 80 



 

 

81 

 

11 โครงการจิตอาสา

บ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคม  

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

เป็นผู้มีจิตอาสา  บ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อเป็นทนุทาง

สังคม 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ความเป็นผู้น า รูจ้ัก

แกป้ัญหา มีความเสยีสละ 

และความรับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้

เรียนรูก้ารท างานเป็นทีม 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 - 

2 

ส.ค.-ก.ค. 50,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 

12 โครงการประกวด

ดาว-เดือน คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้กับนักศึกษาให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถยอมรับ
ความแตกต่างที่หลากหลาย
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

- 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีทุกช้ัน

ป ี

พ.ย. 55,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

- 80 80 80 80 

13 โครงการกฬีาสุนัน

ทาสามัคค ี 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้

แสดงความสามารถในด้าน

กฬีา และการท างานร่วมกัน

เป็นทีม 

 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีทุกช้ัน

ป ี

ม.ค.-ก.พ. 300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 

3. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ

จากการแขง่ขัน 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 
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14 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า

ประกวด ปีที่ 5 

- โครงการอบรม

เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร

แต่งหน้า Special 

Effect 

 

1. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่ รุ่นน้องให้เกิดความรัก 

ความสามัคคกีันในหมู่คณะ   

2.ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างบุคคล  การ

เรียนรูท้ี่จะอยู่กับเพื่อน รุ่นพี่ 

รุน่น้อง   

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

≥

4.25 

 

 

≥

4.25 

 

 

≥

4.25 

 

 

≥

4.25 

 

 

≥

4.25 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแส

ดงและสื่อ

ใหม ่2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

15 กจิกรรมชมรม

นักศึกษา 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม  

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. 25,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

11 
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หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

16 กจิกรรมกฬีาสุนัน

ทาสามัคค ี

 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ส.ค.-ก.ค. 70,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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17 โครงการพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพ

และการเสริมสรา้ง

คุณลักษณะของ

บัณฑติพยาบาลที่

พึงประสงคก์าร

แข่งขันกฬีา 

สุนันทาสามัคคี 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้แสดง

ศักยภาพในดา้นตา่งๆ เช่น 

ความคิดสรา้งสรรค ์และ

ความพร้อมเพรียง 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษา

เกิดความสามัคค ีรูแ้พ ้รู้

ชนะ รูอ้ภยั ระหว่างคณะ

และวิทยาลยัต่าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลยั 

3. เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษา

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

โดยการออกก าลงักาย เพื่อ

หลีกเลี่ยงปัญหาและ

ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาตามกจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

มี.ค. 35,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 2. คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจใน

การจัดกจิกรรมและการส่งเสรมิ 

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.30 4.30 4.30 

18 โครงการเสริมสรา้ง

สมรรถนะภาวะ

ผู้น าและการ

ตัดสินใจทางการ

พยาบาล 

 

1 เพื่ อ ให้นั กศึกษามี การ

เรียนรู้การท ากิจกรรมเพื่อ

เสริมสร้างภาวะผู้น า ความ

สามัคค ีความมี 

ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย  ค ว า ม

รับผิดชอบ และความคิด

รเิร่ิมสรา้งสรรค์ 

2 เพื่อเสริมสร้างทักษะใน

การท างานร่วมกันเป็นทีม

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

มี.ค. 35,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.30 4.30 4.30 
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และฝึกความมีระเบียบวินัย

ในตนเอง 

19 โ ค ร ง ก า ร  CLS 

Ambassadors 

Contest  

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษา

ได้แสดงความสามารถใน

ด้านการแสดงออกเชิง

สรา้งสรรค ์

2) เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ให้นักศึกษาให้มีความเข้าใจ

และสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลาย

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

ต.ค. 25,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่ ง เสริม  หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 

20 โครงการสนับสนุน

งานกฬีาสุนันทา

สามัคคี 

1.เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษาเขา้รว่มกิจกรรม

การแขง่ขันกฬีา  

2.นักศึกษาได้รับการ

ส่งเสรมิการมีน้ าใจเป็น

นักกีฬา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา  สิงหาคม 

2561 

80,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพึงพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

21 โครงการแก้วรวม

ช่อ 

1. เพื่อให้นักศกึษามีความพงึ

พอใจต่อการจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 - - - - นักศึกษา

วิทยาลยัส

หเวช

มี.ค.  5,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์
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สุนันทา 

2. เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้

มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อจัดบรกิารด้านตา่งๆ

ให้กับนกัศึกษาและศิษย์เก่า

อย่างครบถ้วน 

2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสริม หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 - - - - ศาสตร ์

22 โครงการจัดซุม้

แสดงความยินดี

กับบัณฑิตใหม ่

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

อย่างครบถว้น 

4. เพื่อแสดงความยินดีกับ

บัณฑติใหม่ของวิทยาลยั 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 - - - - นักศึกษา

วิทยาลยั 

สหเวช

ศาสตร ์

และศิษย์

เก่า 

 

 

 

 

 

 

 

ธ.ค.  20,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 - - - - 
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23 โครงการเปิดโลก

ชมรม  

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ว ม กลุ่ ม

ด าเนินงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

วิทยาลยัส

หเวช

ศาสตร ์

ช้ันปี 1-3 

ต.ค. 60,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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24 กจิกรรมปิดโลก

ชมรม  

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ว ม กลุ่ ม

ด าเนินงานของนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

วิทยาลยั 

สหเวช

ศาสตร ์

ช้ันปี 1-3 

เม.ย. 2,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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25 โครงการสาน

สายใยน้องพี่และ

ผูกสัมพันธล์ูกพระ

นาง 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

อย่างครบถว้น 

4.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ว ม กลุ่ ม

ด าเนินงานของนักศึกษาและ

เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีในหมู่นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

วิทยาลยัส

หเวช

ศาสตร ์

ส.ค. 30,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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26 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

1. เพื่อให้นักศกึษามีความพงึ

พอใจต่อการจัดกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

2. เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้

มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อจัดบรกิารด้านตา่งๆ

ให้กับนกัศึกษาอย่างครบถ้วน 

4. เพื่อแนะน าให้นักศึกษาชั้น

ปีที่  1 ได้รับทราบในเรื่องที่

เกี่ ยว ข้องกับตัวนักศึกษา 

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและ

แนะนะน าคณะผู้บริหาร และ

อาจารย์ภายในวิทยาลัย 

5. เพื่อให้นักศึกษามีความ

เ ข้าใจเกี่ ยวกับระบบการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง

การศึกษาและการเรียนรู้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปี 1 

ส.ค. 100,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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27 โครงการปัจฉมิ

นิเทศนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4. เพื่อเตรียมความพร้อม

และสร้างความมั่นใจให้กับ

นั กศึ กษา ในการออกไป

ประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 - - - - นักศึกษา

ช้ันปี 4 

พฤษภาคม 10,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 - - - - 
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(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้ รั บการพัฒนาการ ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

เม.ย. พ.ค.  36,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาได้รับการ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมี

ประสิทธิภาพยิง่ขึน้ 

80 80 80 80 80 

2 โครงการอบรม

ภาษาองักฤษ 

(English camp) 

ประจ าปี 2561 

 

 

 1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ให้นักศึกษามีองคค์วามรู้

เก่ียวกับ การสื่อสาร

ภาษาองักฤษ  

 

  

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ม.ค. –มี.ค.  72,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนามีองคค์วามรู้

เก่ียวกับ การสื่อสาร

ภาษาองักฤษ 

 

 

 

80 80 80 80 80 
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3 โครงการอบรม

การเขยีนวิจัยและ

การน าเสนอ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ตอ่

นักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาดา้น

ทักษะการใช้ภาษาการ

ติดตอ่สื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถ

ประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

85 85 85 85 85 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

3 

ม.ค-มี.ค  15,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

4 กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ออกแบบแนวคิด

พิพิธภัณฑ์สื่อสาร

ธารณะ  ไทยพีบี

เอส “THAI PBS 

Museum 

Campaign: Living 

Museum by Gen 

Z” 

1. นักศึกษาได้รับการพัฒนา

เพิ่มทักษะการสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ในการท างานและน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2. นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะ 

เทคนิค  การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนในรูปแบบ

ต่างๆ อย่างสรา้งสรรค์ 

 

 

1. รอ้ยละนักศึกษาที่เข้า

รว่มโครงการ 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปี 3 

 

มิ.ย.-ก.ค. 10,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

80 80 80 80 80 

3.นักศึกษามีการรับรู้และ

เข้าใจกระบวนการมีส่วน

ร่ วม ในกิ จกรรมตลอด

โครงการ 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ภาษาองักฤษของ

นักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตรม์ีความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ

การใช้ภาษาองักฤษ 

2.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

การติดต่อสื่อสาร และ

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่1-4 

พ.ค.-ส.ค. 50,000 คณะ

มนุษยศาสต

ร ์และ

สังคมศาสตร ์

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

6 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

สื่อเชิงปฏสิัมพันธ์

เสมือนจรงิ AR 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับทักษะด้าน

ความคิด 

- 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1  

ก.พ.-มี.ค. 20,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

- 80 80 80 80 

7 โครงการ “English 

Camp” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

และพัฒนาภาษาในการ

สื่อสาร 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา

ช้ันปีที่ 2-

3 

ส.ค.-ก.ค. 200,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาได้รับความรู ้และ

พัฒนาภาษาในการสื่อสาร 

80 80 80 80 80 

3. รอ้ยละของการทดสอบ 

Pre-test และ Post-test ที่

พัฒนาขึน้ 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

8 โ ครงการอบรม 

“สารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

และพัฒนาทักษะด้าน G 

Suite For Education 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค.-ก.ค. 20,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาได้รับความรู้และ

พัฒนาทักษะดา้น G Suite 

For Education 

80 80 80 80 80 

3. รอ้ยละของการทดสอบ

ของนักศึกษาที่พัฒนาขึน้ 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

4.00 

 

9 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาองักฤษ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ 

1. รอ้ยละนักศึกษาที่เข้า

รว่มโครงการ 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

ม.ค.-เม.ย. 200,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 
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3. ร้อยละของผู้ เข้าร่วม

โครงการมีคะแนน Pre-

test เทียบกับคะแนน 

Post-testมีการพัฒนาขึน้ 

80 80 80 80 80 

10 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า

ประกวด ปีที่ 5 

- โ ค ร ง ก า ร

ส นั บ ส นุ น ก า ร

ส่ ง ผ ล ง า น เ ข้ า

ประกวด 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างเหมาะสม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

4.25 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะ การ

แสดงและสือ่

ใหม ่2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บก ารยกย่ อ งหรื อ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

0.20 

 

 

11 กจิกรรมการเรียน

การสอนรายวิชา 

Introduction to 

Information 

System 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษา

ทักษะการใช้ภาษา การ

ติดตอ่สื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถ

ประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

 

 

 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. 96,500 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 

11 
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12 โครงการอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารให้เป็นที่เข้าใจกันกับ

นักศึกษาผู้เข้ารว่มโครงการ 

2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมการ

ใฝุรู้ และศึกษาเพิ่มเติมการ

ใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ.-มิ.ย.  วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่งเสรมิ หรือ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.30 4.30 4.30 

13 โครงการพัฒนา

ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีทักษะในการใช้ 

โปรแกรม Excel 

 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 

 

 

80 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

100 

 

 

นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

เม.ย. 150,000 วิทยาลยัโล 

จิสติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.50 

 

 

 

4.50 

 

 

 

3 . ระดับความรู้  ความ

เ ข้ า ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 

Excel 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 
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14 โ ครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษใน

การสื่อสารได้ 

 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

ธ.ค. 74,000 วิทยาลยัโล 

จิสติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.50 

 

 

 

4.50 

 

 

 

3.ระดับความรู้ ความ 

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับทักษะด้าน

ภาษาองักฤษ 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

15 โครงการพัฒนา

ทักษะด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพื่อพัฒนานักศึกษาในการ

ใช้เทคโนโลนสีารสนเทศ 

เทคนิคการน าเสนอ                                            

ที่มีประสิทธภิาพ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกสาขา

และทุกช้ัน

ปี 

ตุลาคม-

ธันวาคม 

20,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

16 โครงการอบรม

การใช้งาน

ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

 

พ.ค.  5,000 วิทยาลยั 

สหเวช

ศาสตร ์
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การสืบคน้ 2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาอย่าง

ครบถว้น 

4. เพื่อเป็นการสง่เสริมให้

เกิดการใชง้านและการ

เข้าถงึฐานขอ้มลู

อิเล็กทรอนิกส ์ส าหรับการ

ประกอบการเรยีน การสอน 

และการท าวิจัยของ

นักศึกษา ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 

1 โครงการ อบรม 

ให้ความรู้ทางด้าน

งานประกัน

คุณภาพ  

 

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพให้กับ

นักศึกษา 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.ค.  

(ช้ันปีที่ 1) 

ก.พ. –มี.ค.  

(ช้ันปีที่ 2-

4) 

34,848   คณะ

วิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2 โครงการปรับปรุง

และพัฒนา

คุณภาพงาน

กจิกรรมนักศึกษา

ระหว่างองคก์ร 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

และสง่เสริม ทักษะความรู ้

ประกันคุณภาพ ให้กับ

นักศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

85 85 85 85 85 นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-

3 

ต.ค 59-

ก.ค 60 

20,000 วิทยาลยั

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3 กจิกรรมให้ความรู้

การประกัน

คุณภาพแก่

นักศึกษา 

1.เพื่อสรา้งความรู้ความ

เข้าใจให้แกน่ักศึกษาใน

กจิกรรมที่มีผลต่อการ

ประกันคุณภาพระดับ

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

 

ต.ค.-ก.ย.  5,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรร

มศาสตร ์
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หลักสูตรและวิทยาลยั 2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจด้านความรู้ เรื่อง

การประกันคุณภาพ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดทักษะทาง

ปัญญา สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมด้าน

การประกันคุณภาพ

การศึกษาและน าไป

ประยุกต์ใชใ้นจดักจิกรรม

โดยใช้หลัก PDCA 

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

≥4.00 ≥4.2

5 

≥4.2

5 

≥4.2

5 

≥4.2

5 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่1-4 

พ.ค.-ส.ค. 10,000 คณะ

มนุษยศาสต

รแ์ละ

สังคมศาสตร ์

2. จ านวนกิจกรรม/

โครงการที่นักศึกษา

ด าเนินการโดยใช้หลัก 

PDCA 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

5 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผู้น าและ

การประกัน

คุณภาพนักศึกษา 

1.เพื่อสรา้งความรู ้ความ

เข้าใจด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับ

นักศึกษา 

2.เพื่อพัฒนานักศึกษาใน

ด้านบุคลิกภาพและภาวะ

ผู้น า    

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

4.00 

 

 

นักศึกษา พ.ค. 40,000 คณะครุ

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

- 4.25 4.25 

 

4.25 

 

4.25 
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6 โครงการอบรม 

“ความรู้ทางด้าน

งานประกัน

คุณภาพ” 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษาและการ

น าไปใช้ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอ ใจ เกี่ ย วกั บก ารจั ด

กิ จก รรมส่ ง เ ส ริ ม หรื อ

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค.-ก.ค. 10,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. คะแนนเฉลีย่ที่นักศึกษา

มีความรูเ้ก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาระดับอดุมศึกษา

และการน าไปใช้ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

7 โครงการให้ความรู้

เรื่องการประกัน

คุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเรื่องการประกัน

คุณภาพในการจัดกจิกรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

ก.ค. 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี2. ระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่ เข้าร่วม

โครงการ 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจด้านความรู ้เรื่อง

การประกันคุณภาพ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

8 โครงการให้ความรู้

ท า ง ด้ า น ง า น

ประกันคุณภาพ   

เพื่ อส่ ง เสริมและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพให้กับ

นักศึกษา 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 นักศึกษา

วิทยาลยั

การ

ภาพยนตร ์

ต.ค.-ก.ค 5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะ การ

แสดงและสือ่

ใหม ่
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9 กจิกรรมอบรมให้

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาด้าน

ความรู้ ความคิด แนวทาง 

หรือทฤษฎีที่มีประโยชน์ ต่อ

นักศึกษา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้น

ทักษะทางปัญญา การคิด

วิเคราะห์ หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

 

ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

4 4 4 4 4 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 – 

4 

ม.ค.-ก.ค. - วิทยาลยั

นานาชาต ิ

10 โครงการให้ความรู้

และทักษะการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษาพยาบาล

ศาสตร ์

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ในการหลักการ

ประกันคุณภาพ การ

ประยุกต์ใชก้ับชีวติประจ าวัน 

การเรียน การท ากิจกรรม 

และการท างานได ้

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ช้ันปีที่ 1 

ก.ค.-พ.ย. 9,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจในการจดักจิกรรมและ

การส่งเสรมิ หรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 4.25 4.30 4.30 4.30 

3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของนักศึกษาเกีย่วกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 



 

 

104 

 

11 โครงการอบรมให้

ความรู้ ท างด้ าน

ง า น ป ร ะ กั น

คุณภาพ 

เพื่ อส่ ง เสริมและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพให้กับ

นักศึกษา 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รพัฒน าต า ม

กจิกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกช้ันปี 

พ.ค. 32,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์

และซัพ

พลายเชน 2.ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

12 โครงการให้ความรู้

ด้านงานประกนั

คุณภาพแก่

นักศึกษา 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพให้กับ

นักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

ทุกสาขา

และทุกช้ัน

ปี 

สิงหาคม  5,000 คณะ

ศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

13 โครงการ

เสริมสรา้งความรู้

ความเข้าใจการ

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 80 80 80 80 นักศึกษา

วิทยาลยัส

หเวช

พ.ค  5,000 วิทยาลยัสห

เวชศาสตร ์
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ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

สวนสนุันทา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาให้

มีอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

3. เพื่อจดับรกิารด้านต่างๆ

ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า

อย่างครบถว้น 

4. เพื่อนักศึกษาได้เกดิ

ความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การส่งเสรมิ หรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 ศาสตร ์
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2.5.4 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการ “ชวน

น้องใหม่เข้าวดั

ปฏิบัติด ีคณะ

วิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 

2560” 

 

 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความ

เสียสละเพื่อส่วนรวม  

 

 

 

 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1 

 

 

 

 7 ส.ค. 60 

 

 

 

 

 

 

 86,200 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มี

ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  

รอ้ยละ 80 

 

 

 

2 โครงการอบรม 

”คุณธรรม

จรยิธรรมประจ าปี

การศึกษา 2560”  

 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 2-4 

ก.พ. – พ.ค. 

61 

26,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มี

ความซื่อสัตย์สุจรติ 

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการจรยิธรรม 

บ าเพ็ญประโยชน ์

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาได้รับการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

และมีจิตอาสา 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 

สิงหาคม 

2560 

25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

≥4.25 

 

3. รอ้ยละของนักศึกษาที่รว่ม

หรือท ากจิกรรมจิตอาสากับ

สังคม 

≥ 80 

 

4 โครงการความ

รับผดิชอบต่อ

สังคม (CSR) 

1.เพื่อส่งเสรมิหรือพัฒนาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้กับนักศึกษา 

2.เพื่อส่งเสรมิหรือพัฒนาให้

นักศึกษามีความสามัคคมีีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

8 ส.ค. 2560 50,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร ์

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอืพัฒนา 

≥80 

5 โครงการ  “พัฒนา

จิตเพื่อชีวติ

มหาวิทยาลยั” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความ

เสียสละต่อตนเองและส่วนรวม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥ 4.25 

 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 

ต.ค. 2560 

– ก.ค. 

2561 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับ

การพัฒนาด้านคุณธรรม

จริยธรรม มคีวามเสยีสละตอ่

ตนเองและส่วนรวม 

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการ  “ปฏิบัติ

ธรรมน าสุข” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผูอ้ื่น 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥ 4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2-4 

ตลาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

รอ้ยละ 80 

 

7 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

ส่งเสรมิคุณธรรม 

จรยิธรรม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวติ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

ความคิด แนวทางในการท างาน

อย่างมีความสุข และการด าเนิน

ชีวติได ้

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 

ตลาคม – 

พฤศจิกายน

2560  

700,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ ความคิด 

แนวทางในการท างานอย่างมี

ความสุข และการด าเนินชีวติ

ได ้

 

 

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการส่งเสรมิ

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นักศึกษา

มีวินัย ความรับผดิชอบ ซื่อสตัย์

สุจรติ เสยีสละ และ เป็นแบบอย่าง

ที่ดี 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษา 

จ านวน 400 คน 

สิงหาคม 

2561 

30,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 

9 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการอัต

ลักษณค์รูไทยและ

กจิกรรมวันครู ปี 

2561 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพฒันา

และการแสดงออกด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม อย่างถูกต้อง 

2. เพือ่ประกอบพิธีระลึกถงึ

พระคุณบูรพาจารย์ 

3. เพื่อเปน็การสืบทอดและสบืสาน

วัฒนธรรมครูไทยอนัดีให้คงอยู่

ต่อไป 

1รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

และการแสดงออกด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม อยา่ง

ถูกต้อง 

80 

 

 

 

ผู้บริหาร 

คณาจารย ์

นักศึกษาทุกชัน้

ป ี

ม.ค. 61 80,000 คณะครุศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษาที่เขา้

รว่มสืบทอดและสืบสาน

วัฒนธรรมครูไทยและระลึก

ถงึพระคุณบูรพาจารย ์

80 

 

 

10 โครงการท าบุญ

เลี้ยงพระวิทยาลัย

นวัตกรรมและการ

จัดการ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา 

และการแสดงออกด้านคุณธรรม

จรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

1.นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

2.อาจารย ์

3.บุคลากร 

ม.ค-มี.ค 

2561 

20,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการส่งเสรมิ

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการสง่เสรมิ 

และพัฒนานักศึกษาในด้าน

คุณธรรมจริยธรรมใหม้ีคุณภาพ

มากยิ่งขึน้ 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การส่งเสรมิและพัฒนา 

80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 จ านวน 60 

คน 

พ.ย.2560 20,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์2.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

4.25 

12 โครงการพัฒนา

คุณลักษณะด้าน

คุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่ง

วิชาชีพพยาบาล

ส าหรับนักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จรยิธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล และ

การประยุกต์ใชห้ลักธรรมในการ

เรียนและชีวติประจ าวันได้อยา่ง

เหมาะสมและมีความสุข 

2.เพื่อให้นักศึกษารู้จักการใชส้ติ 

สมาธิในการเรยีนมากขึ้นและการ

ประยุกต์ใชห้ลักธรรมในการเรยีน

และชีวติประจ าวนั 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4 

ก.ค.60-ม.ค.

61 

837,420 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

ในการจัดกจิกรรมและการ

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 

 

13 โครงการแสงธรรม

น าชีวติ 

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาไดร้ับ

การพัฒนาทักษะความรูด้า้น

คุณธรรม จรยิธรรม และสามารถ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติประจ าวันได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

≥80 

 

600 เม.ย.61 10,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

≥4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ

คุณธรรม จรยิธรรม 

≥4.00 

14 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- โครงการไหว้ครู 

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์ 

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม่  

ประจ าปีการศึกษา  

2560  

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและการ

แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม

อย่างถูกต้อง 

 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

 

≥4.25 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 กจิกรรมจิตอาสา 1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม 

จรยิธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรมและ

จรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะ

ทางปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่ส่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 –

ก.ค. 61 

150,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับ

ในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับอัต

ลักษณ ์

0.20 

 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรมและจติ

อาสาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

ช้ันปีที่ 1-3 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพฒันา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม 

จรยิธรรม มีพฤติกรรมที่ดีต่อการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

อย่างถูกต้อง  

2.เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามีจติ

อาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศักษา

ระดับช้ันปีที่ 1-

3 

พฤศจิกายน 

60 

4,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ ≥ 4.25 

3.วดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ≥ 4.25 

17 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ตาม

แนวทางกจิกรรม  

5 ส 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาไดรู้้จักการ

จัดเก็บอุปกรณต์่างๆท่ีใช้ในการจัด

กิจกรรมและพื้นที่ที่ใชใ้นการ

ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า

กิจกรรมให้สะอาดเป็นระเบียบ

เรยีบร้อย 

2.เพื่อเป็นการพัฒนานกัศึกษาให้

ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดีมี

ระเบีบยวินัย อันเป็นรากฐานของ

ระบบคุณภาพ ฝึกให้ทุกคนรว่มกัน

คิด รว่มกันท าเป็นทมีด้านนักปฏิบัติ 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาชั้นปี 2 พฤศจิกายน 

60 

 

5,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนความเฉลี่ยความพึง

พอใจ  

≥4.25 

 

3.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้พืน้ที่

ในการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(2)ด้านความรู้ 

1 โครงการอบรม

แนวทางการเป็น

ผู้ประกอบการ

อย่างมืออาชีพ 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับองคค์วามรู้

เก่ียวกับหลักการพื้นฐานของการ

เป็นผู้ประกอบการ  

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

 

 

 

 

ก.พ. – พ.ค.

61 

37,200 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับองคค์วามรู้เก่ียวกับ

หลักการพื้นฐานของการเป็น

ผู้ประกอบการ 

รอ้ยละ 80 

 

 

 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้านการ

บรหิารจัดการใน

ยุคไทยแลนด ์4.0 

แกน่ักศึกษา ปี

การศึกษา 2560 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับองคค์วามรู้

เก่ียวกับด้านการบรหิารจดัการใน

ยุคไทยแลนด ์4.0  

 

 

 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

 

ม.ค. – มี.ค. 

61 

54,900 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับองคค์วามรู้เก่ียวกับดา้น

การบรหิารจัดการในยุคไทย

แลนด ์4.0  

 

 

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการสรา้งและ

บ่มเพาะนักศึกษา

ให้ “ออกตัว”(Start 

up) เป็นเจ้าของ

กจิการ 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาได้รับ

ความรู้เก่ียวกับแนวความคดิด้าน

การเป็นเจ้าของกจิการ  

2.เพื่อพัฒนาความคิดและการต่อ

ยอดให้นักศึกษาส่งผลงานเข้า

ประกวด 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

 พฤษภาคม-

สิงหาคม 

2561 

20,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร ์

2. ระดับความรู ้ความเข้าใจ

เก่ียวกับแนวความคดิด้าน

การเป็นเจ้าของกจิการ 

≥4.00 

3.จ านวนผลงานทีน่ักศึกษา

ส่งเข้าประกวด 

≥ 4 

ผลงาน 

4 โครงการอบรม

พัฒนาความคิด

สรา้งสรรค ์ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้

เก่ียวกับการน าเสนองานหนา้ช้ัน

เรียนใหม้ีสาระน่าสนใจ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

ตลาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

50,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้เก่ียวกับการ

น าเสนองานหน้าชัน้เรียนใหม้ี

สาระนา่สนใจ 

รอ้ยละ80 

 

5 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม ่

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับความรู้

เก่ียวกับวิสัยทัศน์พนัธกจิของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหรกรมรวมทั้งแนว

ทางการพัฒนาตนเอง แนวทางการ

เรียนและการใช้ชีวติ แนวปฏบิัติ

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

 

≥4.25 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

30,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านวิชาการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้

ทราบข้อมูลและวัตถุประสงคด์้าน

กจิกรรมนักศึกษา วินัยและ

สวัสดิการศึกษาต่าง ๆ  

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู ้

รอ้ยละ80 

 

6 โครงการ

ปฐมนิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้ความ

เข้าใจในการเตรยีมความพรอ้ม

กอ่นออกฝกึประสบการณว์ิชาชีพ  

1.คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 4 

ส.ค. – ธ.ค. 

60 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจในการ

เตรียมความพร้อมก่อนออก

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

รอ้ยละ80 

7 โครงการปัจฉมิ

นิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้และ

สามารถเขียนแบบต่างๆ เพื่อการ

สมัครงานหรือเพื่อใช้ในการท างาน 

(ภาษาไทย/English) (กจิกรรม เช่น) 

1.คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 4 

ม.ค. – 

เม.ย. 61 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

ความรู้และสามารถเขียน

แบบต่างๆ เพื่อการสมัครงาน

หรือเพื่อใช้ในการท างาน 

(ภาษาไทย/English)  

รอ้ยละ80 

8 โครงการให้ความรู้

เรื่องการประกัน

คุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพใน
การจัดกจิกรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

≥80 นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

กรกฏาคม

2561 

10,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ
การจัดกจิกรรม 

ระดับ 

≥4.25 

3. ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านความรู้ เรื่องการประกัน

คุณภาพ 

ระดับ 

≥4.00 

9 โครงการสรา้งและ

บ่มเพาะนักศึกษา

ให้ “ออกตัวเพือ่

เป็นเจ้าของ

กจิการ” (Start-up 

to Be the 

Entrepreneur) 

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีความรู้

และทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติม

นอกจากหลักสูตรตามสาขาวชิาที่

เรียน 

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้รื่อง

Microsoft Excel  

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษาทุกชัน้

ปี 

กุมภาพันธ์ 

2561 

37,000  คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี2.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

ระดับ 

≥4.25 

3. ระดับความรู้ความเข้าใจ

เรื่อง Microsoft Excel  

ระดับ 

≥3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการจัดซุม้

แสดงความยินดี

กับบัณฑิตใหม่โดย

นักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร ์

เพื่อพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาและ

สามารถบูรณาการการเรียนจัด

ดอกไม ้มาปฏิบัตไิด้จริง 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษา

สาขาคหกรรม

ศาสตร ์

ทุกช้ันปี 

มกราคม 

2561 

20,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

ระดับ 

≥4.25 

3. คะแนนความพึงพอใจต่อ

ซุม้ดอกไม ้

ระดับ 

≥4.00 

11 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

พัฒนาการสรา้ง

องคค์วามรู้ด้วย 

ตนเอง  

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 

ความคิด และแนวทางที่มีประโยชน์

ต่อนักศึกษา 

2. เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา

ให้รู้จักการรเิร่ิมสรา้งองคค์วามรู้

ด้วยตนเองและใช้ปัญญาในการ

แกไ้ขปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอน 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาพัฒนา

ด้านความรู้ ความคิด และ

แนวทางที่มีประโยชนต์่อ

นักศึกษา 

80 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 -5 

มี.ค. 61 100,000 คณะครุศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาให้รู้จักการรเิร่ิม

สรา้งองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 

4.25 

 

12 กจิกรรม 3 

ศาสตร ์3 ศิลป ์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรูท้ี่ได้

จากการเรยีนการสอนมาประยุกต์

ให้เกดิงานสรา้งสรรค ์

2.เพื่อเป็นเวทใีห้กับนักศึกษาได้น า

ผลงานมาเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาทุกชัน้

ปี จ านวน 800 

คน 

มกราคม-

สิงหาคม 

2561 

500,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ 

ด้าน3 ศาสตร ์3 ศิลป ์

4.00 

13 โครงการอบรม

การเขยีนวิจัยและ

การน าเสนอ 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎกีาร

เขียนวิจัยและการน าเสนอของ

นักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาดา้นทกัษะ

การใช้ภาษาการตดิต่อสื่อสาร การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถประยุกต์ใช้

กับการด าเนินชีวติประจ าวันได้ 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 นักศึกษา  

ช้ันปีที่ 1 

 

ม.ค-มี.ค 

2561 

15,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

เขียนวิจัยการน าเสนอ 

ระดับ 

4.00 

14 โครงการศึกษาดู

งานสถาปัตยกรรม

อาเซยีน 

 

 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองคค์วามรู้

ที่ศึกษาอยา่งเป็นระบบและใน

สถานการณจ์รงิ โดยเน้นการน า

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การ

ปฏิบัต ิ

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การส่งเสรมิและพัฒนา 

80 

 

นักศึกษาชั้นปี 4 

จ านวน 30 คน 

มีนาคม-

เมษายน 

2561 

10,500 วิทยาลยั

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์2.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

4.25 

 

3.นักศึกษารับรู้และเขา้ใจถึง

ความส าคัญขององคค์วามรู้

ด้านสถาปัตยกรรมอาเซยีน 

 

4.00 



 

 

120 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการ

สอน : การ

พยาบาลสตูิ

ศาสตรส์ าหรับ

นักศึษา

พยาบาลศาสตร

บัณฑติ ช้ันปีที่ 4 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถงึ

ความรับผิดชอบที่มีตอ่วิชาชพี 

องคก์รวิชาชีพ สถาบันการศกึษา 

และภารกิจที่จะต้องปฏิบัต ิ

2.เพื่อให้นักศึกษา สามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสิง่แวดลอ้มในสถานภาพ

ใหม่ได้อย่างมั่นใจ 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาชั้นปีที่ 

4 

ก.ค.60- 

ก.ค.61 

100,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

ในการจัดกจิกรรมและการ

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

หลังการอบรม 

4.50 

16 โครงการอบรม

การเตรยีมความ

พรอ้มสู่สถาน

ประกอบการ 

1) เพื่อพัฒนาใหน้ักศึกษามีความ

พรอ้มในการกา้วเข้าสู่ สถาน

ประกอบอย่างมอือาชีพ 

2.เพื่อเป็นการเปดิโอกาสให้

นักศึกษาได้เลือกสถาน

ประกอบการตามความต้องการ 

 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

≥80 300 มิถุนายน 10,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

≥4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษาที่เขยีน 

resume สมัครงานกับบริษัท

จัดหางาน 

≥80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17 กจิกรรม English 

Camp 

 

1. เพื่อให้นักศกึษาได้รับการพฒันา

ทักษะความรูด้้านคณุธรรม 

จริยธรรม มีพฤตกิรรมที่ด ีและการ

แสดงออกด้านคณุธรรมและ

จริยธรรมอย่างถกูต้อง 

2. เพื่อพัฒนานกัศึกษาด้านความรู้ 

ความคดิ แนวทาง หรอืทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ตอ่นักศกึษา 

3. เพื่อพัฒนานักศกึษาด้านทักษะ

ทางปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือ

ความคดิสร้างสรรค์ ที่ส่งเสรมิ การ

เรยีนรู้ และการท างานของนักศึกษา

ได ้

4. เพื่อพัฒนานกัศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

5. เพื่อพัฒนานักศกึษาทักษะการใช้

ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ 

และสามารถประยุกตใ์ช้กับการ

ด าเนนิชีวิตประจ าวันได ้

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 นักศึกษาชั้นปีที่ 

1  

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

จัดเก็บจาก

คา่ลงทะเบยีน 

วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

18 กจิกรรมปฐมนิเทศ 

 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม 

จรยิธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรมและ

จรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะ

ทางปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่ส่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

50,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 



 

 

123 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- จัดอบรมเทคนดิ

การเขยีนบท

ภาพยนตร ์

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงาน

ทางวิชาการ งานวิจยั และงาน

สรา้งสรรคเ์ข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนรางวัลที่นักศึกษา

ได้รับตามกิจกรรมส่งเสรมิ

หรือพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

 

 

≥4 นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่

20 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาองักฤษ 

(English Camp)  

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้

ภาษาองักฤษ ที่มีประโยชน์ตอ่

นักศึกษา 

2.เพื่อสรา้งเสรมิความมัน่ใจใน

ความรู้ความสามารถของนักศึกษา

กอ่นออกไปสู่ชีวติการท างานใน

อนาคต 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ80 นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

กุมภาพันธ6์1 20,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ ≥ 4.25 

3.วดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ≥ 4.25 

4.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้พื้นที่

ในการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

≥ 4.25 

21 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1.เพื่อให้นักศึกษาใหมไ่ด้รับทราบ

แนวทางการปรับตัวที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวนักศึกษา ระบบการเรยีนการ

สอนในมหาวิทยาลยั ตลอด

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาชั้นปี 1 สิงหาคม 61 100,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ  ≥ 4.25 

3.วดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ  ≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ศึกษา และแนะน าคณะ

ผู้บริหาร คณาจารยส์าขาต่างๆ 

ภายในวิทยาลยั ให้นักศึกษาใหม่ได้

รูจ้ัก 

4.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้พื้นที่

ในการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

 ≥ 4.25 

22 โครงการส่งเสรมิ

มหาวิทยาลยั

ปลอดบหุรี่ และสิง่

เสพติด 

1.เพื่อเป็นการปลูกฝัง่จิตส านกึต่อ

ผลกระทบและการรับผิดชอบต่อ

สังคมในการอยู่ร่วมกนัของ

นักศึกษา 

2.เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วาม

เข้าใจเก่ียวกับการปอูงกันและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิในวิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

3.เพื่อรณรงคใ์ห้นักศึกษาได้

ตระหนักถึงพิษภยัของบุหรี่และยา

เสพติด 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

บุคลากรและ

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

ก.ค.-ส.ค.61 10,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ  ≥ 4.25 

3.วดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ  ≥ 4.25 

4.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้พื้นที่

ในการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

 ≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

1 โครงการ 

“กระบวนการผลิต

และประกวด

ภาพยนตรก์าร

เรียนการสอนแห่ง

ประเทศไทย (สวน

สุนันทา) คร้ังที่ 16 

ประจ าปี 2560” 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจ เก่ียวกับกระบวนการ

ผลิตภาพยนตร ์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใชง้านจรงิ   

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

(นิเทศศาสตร)์ 

 

มี.ค. 61 

 

300,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิให้มีความรู ้

ความเข้าใจ เก่ียวกับ

กระบวนการผลิตภาพยนตร ์

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

งานจรงิ   

รอ้ยละ 80  

 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางดา้น

การจัดธุรกิจ

จ าลอง ประจ าปี 

2561  

1.  เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามี

ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

กระบวนการจัดท าธุรกิจ  

2. เพือ่ใหน้ักศึกษาสามารถน า

ความรู้ไปประยุกตใ์ช้กับธุรกิจ

จ าลอง 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

(บรหิารธุรกจิ) 

 

ม.ค. – พ.ค. 

61 

61,300 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่มี

ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

กระบวนการจัดท าธุรกิจ 

 

 

รอ้ยละ 80  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 3. ร้อยละของนักศึกษาที่

สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใชก้ับธุรกจิจ าลอง 

รอ้ยละ  

80 

 

3 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นักศึกษา

เกิดทักษะทางปัญญา สามารถน า

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาและ

น าไปประยุกต์ใชใ้นจัดกจิกรรมโดย

ใช้หลัก PDCA 

 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่การ

จัดกจิกรรม 

≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

มิถุนายน–

สิงหาคม 

2561 

10,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร ์

2.ระดับความรู้ ความเขา้ใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

≥4.00 

2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ

ที่นักศึกษาด าเนินการโดยใช้

หลัก PDCA 

≥3 

กจิกรรม/

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานสู่

เวทีประกวด

ภายใต้เรื่อง  “คดิ

เป็น ท าเป็น ด้วย

ความรู้และดา้น

วิชาชีพ” 

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู ้และ

ทักษะทางวิชาชีพ 

2. เพือ่ใหน้ักศึกษามีแนวทางในการ

สรา้งผลงานเข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-3 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

150,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับความรู้ และทักษะทาง

วิชาชีพ 

 

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. จ านวนรางวัลของ

นักศึกษาในเวทีระดับชาติ

และนานาชาต ิ

3 

5 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษา คน้หา

ข้อเท็จจรงิ ท าความเข้าใจ และ

ประเมินข้อมลู แนวคิด และ 

หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย เพื่อไปประกอบการ

ส่งผลงานเขา้ประกวด 

2. นักศึกษาได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาใหน้ักศึกษาสามารถสง่ผล

งานเข้าประกวด 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

80 นักศึกษาที่

ได้รับรางวลั 

10-15 คน 

มกราคม-

สิงหาคม 

2561 

10,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

2 รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับ

ในระดับชาติและหรือ

นานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 

3. ระดับความพึงพอใจต่อ

การจัดกจิกรรม 

4.25 

6 โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา 

“เสริมสรา้งทักษะ

ทางปัญญา”  

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามีความ

เป็นผู้น าสามารถวิเคราะห์

สถานการณแ์ละแกไ้ขปัญหาได้ 

2. เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผูน้ า 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษาชั้นปี

ทุกช้ันปี 

กรกฎาคม 

2561 

170,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี2. ระดับความพงึพอใจของ

นักศึกษา 

ระดับ 

≥4.25 

3. รอ้ยละของนักศึกษาผ่าน

การประเมินทักษะการคิด 

วิเคราะห์แกส้ถานการณ ์

≥รอ้ยละ 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

เตรียมเข้าสู่วชิาชีพ

ครูและปัจฉมินิเทศ

นักศึกษาจบ

การศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 

1.เพื่อสง่เสริมนักศึกษาดา้นทกัษะ

ทางปัญญา การเรียนรู ้และการ

ท างานของนักศึกษา 

2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ

กระบวนการผลิตครูวิชาชีพ 

3.เพื่อสง่เสริมความรักและผกูพันธ์

กับมหาวิทยาลยั 

 

1.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมินักศึกษา

ด้านทักษะทางปัญญา การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษา 

4.25 

 

 

 

นักศึกษา 

ปีที่ 3 

ม.ค.61 

 

20,000 คณะครุศาสตร ์

2.รอ้ยละของนักศึกษาที่เข้า

รว่มโครงการ 

80 

3.รอ้ยละของนักศึกษาออก

ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

80 

8 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสรมิ

การพูดน าเสนอใน

ที่สาธารณะ 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ

ทางปัญญา ความคิดสรา้งสรรค์ 

และสง่เสริมการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนา การ

พูดในทีส่าธารณะ 

3.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่

1.รอ้ยละของนักศึกษาพัฒนา

ด้านทักษะทางปัญญา

ความคิดสรา้งสรรค ์และ

ส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

80 

 

 

นักศึกษาปีที่ 4 ก.พ. 61 50,000 คณะครุศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การน าเสนอ 

4.เพื่อส่งเสรมิการกล้าแสดงออก

ในที่สาธารณะ 

3.รอ้ยละของนักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษา การพดู และ

การแสดงออกในทีส่าธารณะ 

4.25 

 

 

80 

9 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

กับการพัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอนเพื่อเพิม่

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

 

 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ

ทางปัญญา ความคิดสรา้งสรรค์ 

และสง่เสริมการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

ส าหรับนักเรยีน 

3. เพื่อส่งเสรมิความคิดริเร่ิม

สรา้งสรรคใ์นการจดักจิกรรมการ

สอนภาษาอังกฤษ  

1.รอ้ยละของนักศึกษาพัฒนา

ด้านทักษะทางปัญญา

ความคิดสรา้งสรรค ์และ

ส่งเสรมิการเรยีนรูข้อง

นักศึกษา 

80 

 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที ่2-4 

มีนาคม 61 

 

100,000 คณะครุศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา 

4.25 

 

3.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา

ทักษะการใช้ภาษาองักฤษ

เพื่อสื่อสาร 

 

 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

ส าหรับนักศึกษา

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้

ภาษาองักฤษในการสือ่สารใหเ้ป็นที่

เข้าใจกันกับนักศึกษาผู้เขา้รว่ม

โครงการ 

2. เพือ่กระตุ้น สง่เสริมการใฝรุู ้

และศึกษาเพิ่มเติมการใช้

ภาษาองักฤษแก่นักศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4 

ก.พ.-มิ.ย.61 2,620,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

ในการจัดกจิกรรมและการ

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

หลังการอบรม 

4.50 

11 โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

จัดการเรยีนการ

สอน : เรื่อง การ

อบรมและศึกษาดู

งาน 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูใ้น

สถานการณจ์รงิเพื่อน าความรูไ้ป

ประยุกต์ใชใ้นการพยาบาลผู้ใหญ่

และผู้สงูอายุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการจัดกจิกรรมและการ

ส่งเสรมิ หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษา ก.พ.-มิ.ย.61 30,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

12 โครงการค่ายผู้น า

เพาะเมลด็พันธุ์

ใหม ่CLS จังหวัด

ระนอง 

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษามีการคิด

วิเคราะห์ กจิกรรม/โครงการ และ

การวางแผนในการจัดกจิรรม 

2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

 

≥80 

 

100 ธันวาคม 150,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 

เป็นผู้น าให้กับนักศึกษา 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา  

≥4.25 

3.รอ้ยละของกลุ่มเปาูหมายที่

มีภาวะผู้น า  

≥80 

13 กจิกรรมเตรยีม

ความพร้อมเพื่อส่ง

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม 

จรยิธรรม มีพฤติกรรมที่ดี และการ

แสดงออกดา้นคุณธรรมและ

จรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะ

ทางปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่ส่งเสรมิ การ

เรียนรู ้และการท างานของ

นักศึกษาได ้

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

100,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับ

ในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับอัต

ลักษณ ์

0.20 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

14 โครงการ

สรา้งสรรค์

นวัตกรรมจากวัสดุ

เหลือใช้ 

 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่ส่งเสรมิการ

เรียนรูแ้ละการท างานของนักศึกษา

ได ้

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

เม.ย-ม.ิย 

2561 

30,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ

สรา้งสรรคน์วัตกรรมจาก

วัสดุเหลือใช้ 

ระดับ 

4.00 

 

15 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

1. เพื่อสนับสนนุใหน้ักศึกษาสง่

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ

ผลงานสรา้งสรรคเ์ข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา 

80 

 

นักศึกษาทุกชัน้

ปี 

จ านวน 170 คน 

ต.ค. 2560 - 

 ก.ย. 2561 

 10,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์2.ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. เพือ่ใหน้ักศึกษาได้รับการช้ีน า

แนวทางการสง่ผลงานเขา้ประกวด 

จากอาจารย ์บุคคลที่มีความรูแ้ละ

ประสบการณ ์ทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลยั 

3.จ านวนรางวลัที่ได้รับจาก

การแขง่ขัน 

1  

16 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- จัดอบรมเทคนดิ

การตัดต่อ

ภาพยนตรเ์พื่อ

ส่งผลงานเขา้

ประกวด 

เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทาง

ปัญญา การคิดวิ เคราะห์  หรือ

ความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการ

เรียนรูแ้ละการท างานของนักศึกษา

ได้ 

 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับ

ในระดับชาติและหรือ

นานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 

 

 

17 โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา “สรา้ง

ภาวะความเปน็

ผู้น า ส่งเสรมิ

คุณธรรม 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ

ทางปัญญาการคิดวิเคราะห์ หรือ

ความคิดสรา้งสรรค ์ที่ส่งเสรมิการ

เรียนรูข้องนักศึกษาได ้

2.เพื่อพัฒนาผู้น านักศึกษาใหม้ี

ความรู้ ความเข้าใจในภาวะผูน้ า

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ80 

 

ตัวแทน

นักศึกษา

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

17-18 

มีนาคม 61 

112,450 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ ≥ 4.25 

3.จ านวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการผ่านการประเมิน

เกณฑภ์าวะผู้น า 

 15 คน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จรยิธรรม ของ

นักศึกษาเพื่อให้

เป็นบัณฑิตอันพงึ 

ประสง 

ค์” 

นักศึกษา 

 

 

 

4.วัดความพึงพอใจตอ่การใช้

พืน้ที่ในการจัดกจิกรรมของ

นักศึกษา 

≥ 4.25 

 

 

18 โครงการเลือกตั้ง

คณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนรูก้ารใช้

สิทธิเลอืกตั้งแบบประชาธิปไตย 

2.เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาน าหลัก

ประชาธิปไตยมาใช้ในการรว่ม

กจิกรรมกับผูอ้ื่น 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

กันยายน60 ไม่ใชง้บ วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.ระดับความพึงพอใจ  ≥ 4.25 

3.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้พืน้ที่

ในการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

 ≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 โครงการ “สาน

สายใยน้องพี ่คณะ

วิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา  

 2560” 

1.เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหน้กัศึกษาให้

มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลายระหวา่งนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-2 

8-10 ส.ค. 

60 

194,740 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนามีความเขา้ใจและ

สามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลาย

ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

รอ้ยละ 80 

2 โครงการ 

“M-Science 

Sport’s Day 

2017” 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นกัศึกษามี

น้ าใจนักกีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั   

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ  

ช้ันปีที่ 1-4 

ก.พ. 61 122,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนามีน้ าใจนักกีฬา รู้

แพ ้รูช้นะ รูอ้ภยั   

รอ้ยละ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ “คดิ

อย่างผู้น าสู่ความ

เป็นเลิศ การ

บรหิารจัดการ 

ประจ าปี 2560” 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นกัศึกษา

เกิดภาวะความเปน็ผู้น า  

 

 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

นักศึกษา 

คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

 

 

ม.ค. – มี.ค. 

61 

255,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนาเกิดภาวะความ

เป็นผู้น า 

รอ้ยละ  

80 

 

4 โครงการสนับสนุน

งานกฬีาสุนันทา

สามัคคี 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถในด้านกฬีา และการ

ท างานรว่มกันเป็นทีม 

2. นักศึกษาได้เรียนรูด้า้นทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา สง่เสริม

การมีน้ าใจนักกีฬา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 

 

นักศึกษาชั้นปี 1 

จ านวน 60 คน 

กุมภาพันธ์ - 

มีนาคม 

2561 

 10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

4.25 

5 โครงการสรา้ง

ความสัมพนัธ์ทีด่ี

จากรุ่นพี่สู่น้อง

รหัส 

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ

ในดา้นการแสดงออกที่สรา้งสรรค ์มี

ความรักและสามัคคสีามารถท างานเปน็

หมู่คณะใหส้ าเร็จ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

20,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา 

การแสดงความสามารถ

ในดา้นการแสดงออกที่

สรา้งสรรค ์มีความรัก

และสามัคคสีามารถ

ท างานเปน็หมู่คณะให้

ส าเร็จ 

รอ้ยละ80 

6 โครงการอบรม

สัมมนา “ภาวะ

ผู้น าที่ดีแหง่

อนาคต” 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษามภีาวะผู้น า 

2. เพือ่ใหน้ักศึกษาน าภาวะผูน้ าไปใช้ให้

เหมาะสมกับทุกๆ สภาวะกาล 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2-3 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

150,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิ

พัฒนาการมีภาวะผู้น า 

และการน าไปใช้ให้

เหมาะสมกับทุกๆ 

สภาวะกาล 

รอ้ยละ80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการกฬีาสุนัน

ทาสามัคค ีคร้ังที่ 

29 

1. เพื่อเป็นการส่งเสรมิสุขภาพของ

นักศึกษา 

2. เพือ่ส่งเสรมินักศึกษาทีม่ี

ความสามารถด้านกฬีาได้พัฒนาทักษะ

และความสามารถ 

3. เพื่อสรา้งความสามัคคีของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

60,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิ

สุขภาพ ความสามารถ

ด้านกฬีา และความ

สามัคค ี

รอ้ยละ80 

8 โครงการจิตอาสา

บ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคม 

ประจ าปีการศึกษา 

2560 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เปน็ผู้มีจติ

อาสา  บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นทุนทาง

สังคม 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความเป็น

ผู้น า รูจ้ักแก้ปัญหา มีความเสยีสละ 

และความรับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรยีนรูก้าร

ท างานเปน็ทีม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1 - 2 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

50,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิเป็นผู้มี

จิตอาสา ความเป็นผู้น า 

รูจ้ักแก้ปัญหา มีความ

เสียสละ ความ

รับผดิชอบ และเรียนรู้

การท างานเปน็ทีม 

รอ้ยละ80     
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการสนับสนุน

งานกฬีาสุนันทา

สามัคคี 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถในด้านกฬีาและการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมหรือหมูค่ณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษา 

จ านวน 400 คน 

สิงหาคม 

2561 

80,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

4.25 

10 โครงการประกวด

ดาว-เดือน คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

1.เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใน
ด้านการเสรมิทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.เพื่อส่งเสรมินักศึกษาเกิดการวางแผน
และท างานรว่มกันเปน็กลุ่ม ในระหว่าง
สาขาวิชาและคณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

≥80 

 

 

นักศึกษาชั้นปี

ทุกช้ันปี 

พฤศจิกายน 

2560 

55,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

ระดับ 

≥4.25 

3. รอ้ยละของสาขาวิชา

ที่เข้าร่วมประกวด 

≥รอ้ยละ 

80 

11 โครงการกฬีาสุนัน

ทาสามัคค ี 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามึ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

2. เพือ่ส่งเสรมิให้นักศึกษาไดแ้สดง

ความสามารถในด้านกฬีา และการ

ท างานรว่มกันเป็นทีม 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษาชั้นปี

ทุกช้ันปี 

มกราคม-

กุมภาพันธ์

2561 

300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

ระดับ 

≥4.25 

 

3. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รับ

จากการเข้าร่วมการ

≥ 10 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แข่งขันกับมหาวิทยาลัย 

12 โครงการส่งทีม

นักกีฬาและกอง

เชียร์เขา้รว่มการ

แข่งขันกฬีาสนุัน

ทาสามัคค ี

 คร้ังที่ 29 

1.เพื่อพัฒนาทักษะดา้นความสามารถ

ทางกฬีา และส่งเสรมิสุขภาพของ

นักศึกษา 

2.เพื่อส่งเสรมิการรักการออกก าลังกาย

อย่างสม่ าเสมอ 

3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเข้ารว่ม

กจิกรรมของส่วนรวมและจิตสาธารณะ 

4.เพื่อส่งเสรมิความรักสามัคคี 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

ส่งเสรมิทักษะด้าน

ความสามารถทางกฬีา 

และสง่เสริมสุขภาพของ

นักศึกษา 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

80 

 

 

 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

มี.ค. 61 150,000 คณะครุศาสตร ์

13 โครงการรับน้อง

อย่างสรา้งสรรค์

สานสัมพันธ์ CIM 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาใหม้ีความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับความรูค้วาม

เข้าใจกฏระเบียบและการใช้ชีวติในรัว้

มหาวิทยาลยั 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 85 

 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

 

ก.ค-ก.ย 

2560 

 

70,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

 

 

 

ระดับ 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนา

ศักยภาพวิชาชีพ

และการสรา้งเสริม

คุณลักษณะของ

บัณฑติพยาบาลที่

พึงประสงคก์าร

แข่งขันกฬีาสนุัน

ทาสามัคค ี

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้แสดงศักยภาพใน

ด้านต่างๆ เช่น ความคิดสรา้งสรรค ์และ

ความพร้อมเพรียง 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาเกดิความ

สามัคค ีรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ระหว่างคณะ

และวิทยาลยัต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลยั 

3. เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน ์โดยการออกก าลังกาย 

เพื่อหลีกเลีย่งปัญหาและห่างไกลจากยา

เสพติด 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4 

มี.ค.61 20,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

ในการจัดกจิกรรมและการ

ส่งเสรมิ หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

≥4.25 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 1 รางวัล 

15 โครงการเสริมสรา้ง

สมรรถนะภาวะ

ผู้น าและการ

ตัดสินใจทางการ

พยาบาล 

 

1 เพื่อให้นักศึกษามีการเรียนรูก้ารท า

กจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งภาวะผู้น า ความ

สามัคค ีความม ี

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ

ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ 

2 เพื่อเสรมิสรา้งทักษะในการท างาน

รว่มกันเป็นทีมและฝึกความมรีะเบียบ

วินัยในตนเอง 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4 

ก.พ.-มิ.ย.61 282,000 วิทยาลยั

พยาบาลและ

สุขภาพ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการ CLS 

Ambassadors 

Contest  

1) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาไดแ้สดง

ความสามารถในด้านการแสดงออกเชงิ

สรา้งสรรค ์

2) เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาไดม้ีการ

รับผดิชอบต่อเพื่อนในสาขาวชิา ในการ

เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับมหา

ลัยฯ 

3) เพื่อส่งเสรมิให้นักศึกษาไดม้ี

ความสัมพนัธ์กันในหมู่คณะ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

≥80 600 ตุลาคม 25,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

3.จ านวนนักศึกษาที่

ได้รับรางวลั 

6 

17 กจิกรรมชมรม

นักศึกษา 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนา

ทักษะความรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม มี

พฤติกรรมที่ดี และการแสดงออกด้าน

คุณธรรมและจรยิธรรมอยา่งถูกต้อง 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การเรียนรู ้และ

การท างานของนักศึกษาได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

250,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือ

ยอมรับในระดับชาติหรอื

นานาชาติ ในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

18 กจิกรรมกฬีาสุนัน

ทาสามัคค ี

 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะหห์รือความคิด

สรา้งสรรคท์ี่ส่งเสรมิ การเรยีนรูแ้ละการ

ท างานของนักศึกษาได ้

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม  

80 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

70,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 

19 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติ การ

แต่งหนา้ Special 

Effect 

 

1. เพื่อสานสมัพันธ์ระหว่างรุน่พี่ รุ่นน้อง

ให้เกดิความรัก ความสามัคคกีันในหมู่

คณะ   

2. ส่งเสรมิใหม้ีความสัมพันธท์ี่ดีระหว่าง

บุคคล  การเรียนรูท้ี่จะอยู่กับเพื่อน รุน่พี ่

รุน่น้อง   

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือม

รับในระดับชาติและหรือ

นานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการเปิดโลก

ชมรม  

1.เพื่อให้นักศึกษาไดด้ าเนนิการจัดตั้ง

ชมรมและเปิดรับสมาชิกใหม ่

2.เพื่อให้นักศึกษาแต่ละชมรมได้แสดง

ความสามารถและศักยภาพในการจัด

กจิกรรมอย่างเตม็ความสามารถ 

3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับขอ้มลูข่าวสาร 

และเลือกเป็นสมาชิกชมรมที่ตนเอง

สนใจ 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์ 

ช้ันปี 1-3 

พฤศจิกายน 

60 

35,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจ 

≥4.25 

3. จ านวนชมรมทีไ่ด้รับ

การอนุมัติจาก

มหาวิทยาลยั 

9 ชมรม 

 

4.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้

พืน้ที่ในการจดักจิกรรมของ

นักศึกษา 

 ≥ 4.25 

21 โครงการปิดโลก

ชมรม  

เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานการจัด

กจิกรรมของชมรมตลอดปีการศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์ 

ช้ันปี 1-3 

เมษายน 61 5,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจ 

 ≥ 4.25 

3.จ านวนชมรมที่มีผล

การด าเนินงานในปี

การศึกษา 2560 

 9 ชมรม 

4.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้

พืน้ที่ในการจดักจิกรรมของ

นักศึกษา 

 ≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

22 โครงการสาน

สายใยน้องพี่และ

ผูกสัมพันธล์ูกพระ

นาง 

1.เพื่อให้นักศึกษาน้องใหมไ่ดท้ าความ

รูจ้ักสนิทสนมซึ้งกันและกันสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดลอ้มใหม่ๆ

และเพื่อนใหม ่

2.เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความอบอุน่

และประทับใจอันน าไปสู่ความสามัคคี

และความสัมพันธ์อนัดีระหว่างรุน่พี่กับ

รุน่น้อง 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

สิงหาคม 60 54,350 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจ 

 ≥ 4.25 

3.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้

พืน้ที่ในการจดักจิกรรมของ

นักศึกษา 

 ≥ 4.25 

23 โครงการค่าย

อาสาพัฒนา

บรกิารชุมชนและ

สังคม 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษารูจ้ักการ

เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน ์น าความรู้ที่

ได้จากการเรยีนการสอนออกไปพัฒนา

บรกิารชุมชนและสังคม 

2.เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกในด้านจิต

สาธารณะอย่างต่อเนือ่ง 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

17 

กุมภาพันธ6์1 

20,000 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจ 

 ≥ 4.25 

3.วดัความพงึพอใจตอ่การใช้

พืน้ที่ในการจดักจิกรรมของ

นักศึกษา 

 ≥ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะ

วิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 

2560  

 1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาไดร้ับการ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้  

 

 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 4.25 

 

 

นักศึกษาคณะ

วิทยาการ

จัดการ 

ช้ันปีที่ 1-4 

เม.ย. – พ.ค. 

61 

 36,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2 โครงการอบรม

การเขยีนวิจัยและ

การน าเสนอ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะการ

ใช้ภาษาการตดิต่อสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ 

และสามารถประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

ม.ค-มี.ค 

2561 

15,000 คณะวิทยาการ

จัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการเขยีนวิจัย

การน าเสนอ 

ระดับ 4.00 

 

 

3 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ภาษาองักฤษของ

นักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตรม์ีความรู ้

ความสามารถ และทักษะการใช้

ภาษาองักฤษ 

2.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการ

ติดตอ่สื่อสาร และประยุกต์ใชใ้นการ

ด าเนินชีวติประจ าวันได ้

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

มิถุนายน – 

กรกฎาคม 

2561 

50,000 คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิหรอื

พัฒนา 

80 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจการใช้

ภาษาองักฤษ 

≥4.00 

4 โครงการ “English 

Camp” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู ้และ

พัฒนาภาษาในการสื่อสาร 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 2-3 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

200,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาได้รับความรู ้

และพัฒนาภาษาในการ

รอ้ยละ80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสาร 

3. รอ้ยละของการ

ทดสอบ Pre-test และ 

Post-test ที่พัฒนาขึน้ 

≥4.00 

5 โครงการอบรม 

“สารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู้” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนา

ทักษะด้าน G Suite For Education 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

20,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิพัฒนา

นักศึกษาได้รับความรู้

และพัฒนาทักษะด้าน G 

Suite For Education 

รอ้ยละ80 

 

3. รอ้ยละของการ

ทดสอบของนักศึกษาที่

พัฒนาขึน้ 

≥4.00 

6 โครงการพัฒนา

ทักษะด้านการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาในการใช้เทค

โนโลนีสารสนเทศ เทคนิคการน าเสนอ                                            

ที่มีประสิทธภิาพ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาทุก

สาขาและทุกช้ัน

ปี 

ตุลาคม-

ธันวาคม

2560 

20,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

4.25 

7 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาองักฤษ 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นักศึกษาใช้
ภาษาองักฤษในการสือ่สารได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

มกราคม-

เมษายน 

2561 

200,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2. ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ระดับ 

≥4.25 

3. รอ้ยละของผู้เขา้รว่ม

โครงการมีคะแนน Pre-

test เทยีบกับคะแนน 

Post-test มีการ

พัฒนาขึน้ 

รอ้ยละ 

≥80 

 

8 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา

สื่อเชิงปฏสิัมพันธ์

เสมือนจรงิ AR 

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับทักษะด้าน

ความคิด 

4.00 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 3 

18-30 เม.ย.

61 

25,000 คณะครุศาสตร ์
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 2.ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

9 กจิกรรมการเรียน

การสอนรายวิชา 

Introduction to 

Information 

System 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใช้

ภาษา การติดต่อสือ่สาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ 

และสามารถประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

80 นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

20,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

2. คะแนนเฉลีย่ความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

4.25 

10 โครงการอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

ส าหรับนักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจ

กันกับนักศึกษาผู้เข้ารว่มโครงการ 

2. เพื่อกระตุ้น ส่งเสรมิการใฝุรู้ และ

ศึกษาเพิ่มเติมการใช้ภาษาอังกฤษแก่

นักศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1-4 

ก.พ.-มิ.ย.61 - วิทยาลยัพยาบาล

และสุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

3.ระดับความรู้ความ

เข้าใจหลงัการอบรม 

4.50 

11 โครงการพัฒนา

ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

1) เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันา

ทักษะความรูด้้านการวเิคราะห์ตัวเลข 

ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft Excel  

ให้สามารถน าประยุกตใ์ช้ในการเรยีน  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

 ≥80 

 

300 มิถุนายน 150,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

3. ระดับความรู้ ความ

เ ข้ า ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 

Excel  

≥4.00 

12 โครงการอบรม

ภาษาองักฤษ 

1) เพื่อเป็นการส่งเสรมิและพฒันา

ทักษะความรูด้้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

การติดต่อสื่อสาร 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

 

 

≥80 

 

300 มิถุนายน 74,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

3. ระดับความรู้ ความ 

เ ข้ า ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ด้ า น

ภาษาอังกฤษ  

≥4.00 

13 กจิกรรมการ

ออกแบบแนวคดิ

พิพธิภัณฑ์สื่อสาร

ธารณะ ไทยพีบี

เอส “THAI PBS 

Museum 

Campaign: Living 

Museum by Gen 

Z” 

.1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มทักษะ

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ   ในการท างานและน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2. นักศึกษาได้เรียนรูท้ักษะ เทคนิค  

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ใน

การเรียนการสอนในรูปแบบตา่งๆ 

อย่างสรา้งสรรค์ 

1. รอ้ยละนักศึกษาที่เข้า

รว่มโครงการ 

80 

 

นักศึกษาชั้นปี 3 

จ านวน 50 คน 

  มิถุนายน - 

กรกฎาคม 

2561 

 10,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

4.25 

3.นักศึกษามีการรับรู้

และเข้าใจกระบวนการมี

ส่วนร่วมในกจิกรรม

ตลอดโครงการ 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการอบรม

การเขยีนวิจัยและ

การน าเสนอ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

2.  เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทกัษะการ

ใช้ภาษาการตดิต่อสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ 

และสามารถประยุกต์ใชก้ับการด าเนนิ

ชีวติประจ าวันได ้

 

 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

ม.ค-มี.ค 

2561 

15,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 4.25 

 

 

3.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการเขยีนวิจัย

การน าเสนอ 

ระดับ 4.00 

 

 

15 โครงการสนับสนุน

การส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด ปีที่ 5 

- โครงการ

สนับสนุนการ

ส่งผลงานเขา้

ประกวด 

 

เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา  

≥4.25 

 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการยกยอ่งหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ

หรือนานาชาตใินประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ ์

0.20 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

16 โครงการอบรม

การใช้งาน

ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การสืบคน้

ห้องสมุด 

1.เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เกดิการใชง้าน

และการเขา้ถงึฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

ส าหรับการประกอบการเรยีน การสอน 

และการท าวิจัยของนักศึกษา ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

23กุมภาพนัธ ์

61 

7,200 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจ 

 ≥ 4.25 

3. ประสิทธิภาพของการ

ใช้งานฐานมลูหอ้งสมุด 

 ≥ 4.25 

(6)ด้านการประกันคุณภาพ 

1  โครงการ อบรม 

ให้ความรู้ทางด้าน

งานประกัน

คุณภาพ  

 

  1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

 

1. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

ระดับ 

4.25 

 

 

27 ก.ค. 60 

(ช้ันปีที่ 1) 

ก.พ. – มี.ค.  61  

(ช้ันปีที ่2-4) 

 

34,848   - คณะวิทยาการ

จัดการ 

2. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

รอ้ยละ 80 

 

 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

ระดับ 4 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการอบรม 

“ความรู้ทางด้าน

งานประกัน

คุณภาพ” 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและการน าไปใช้ 

1. คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจเก่ียวกับการจัด

กจิกรรมส่งเสรมิหรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

 

 

 

นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

สิงหาคม 

2560 – 

กรกฎาคม 

2561 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. คะแนนเฉลีย่ที่

นักศึกษามีความรู้

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและการ

น าไปใช ้

≥4.00 

 

3 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้นักศึกษาเกดิ

ทักษะทางปัญญา สามารถน าความรู้ที่

ได้รับจากการอบรมด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้

ในจัดกจิกรรมโดยใช้หลัก PDCA 

 

1.ระดับความพึงพอใจตอ่

การจัดกจิกรรม 

≥4.25 นักศึกษา 

ช้ันปีที1่-4 

มิถุนายน–

สิงหาคม 

2561 

10,000 คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์2.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

≥4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. จ านวนกิจกรรม/

โครงการที่นักศึกษา

ด าเนินการโดยใช้หลัก 

PDCA 

≥3 

กจิกรรม/

โครงการ 

4 โครงการให้ความรู้

ด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา

แกน่ักศึกษา 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

รอ้ยละ 80 นักศึกษาทุก

สาขาและทุกช้ัน

ปี 

สิงหาคม 

2561 

5,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

4.25 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจด้านการประกัน

คุณภาพ 

4.00 

5 โครงการให้ความรู้

เรื่องการประกัน

คุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ
เรื่องการประกันคุณภาพในการจัด
กจิกรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

≥80 

 

นักศึกษา 

ทุกช้ันปี 

กรกฏาคม

2560 

10,000 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

2. ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการ 
 
 

ระดับ 

≥4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจด้านความรู้ เรื่อง

การประกันคุณภาพ 

ระดับ 

≥4.00 

6 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผู้น าและ

การประกัน

คุณภาพนักศึกษา 

1.เพื่อสรา้งความรู ้ความเข้าใจด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหก้ับ

นักศึกษา 

2.เพื่อพัฒนานักศึกษาในดา้น

บุคลิกภาพและภาวะผูน้ า    

1.ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

80 

 

นักศึกษา 10-12 พ.ค..

61 

40,700 คณะครุศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

 

 

7 โครงการปรับปรุง

และพัฒนา

คุณภาพงาน

กจิกรรมนักศึกษา 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาและส่งเสรมิ 

ทักษะความรู ้ประกันคุณภาพ ให้กับ

นักศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 85 

 

 

1.นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-3 

ต.ค 60-ก.ค 

61 

20,000 วิทยาลยั

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

 

 

ระดับ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 กจิกรรมอบรมให้

ความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

1.  เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ ต่อนักศึกษา 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นทกัษะทาง

ปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรือความคิด

สรา้งสรรค ์ทีส่่งเสรมิ การเรียนรู ้และ

การท างานของนักศึกษาได้ 

ระดับความรู้ ความ

เข้าใจ ของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

5 นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 – 4 

ส.ค. 60 – 

ก.ค. 61 

5,000 วิทยาลยั

นานาชาต ิ

9 โครงการพัฒนา

ระบบงานประกัน

คุณภาพการให้

ความรูแ้ละทักษะ

การประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่

นักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจ

กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.เพื่อให้นักศึกษามีการใช้กระบวนการ

คุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ

กจิกรรมหรอืโครงการนักศึกษา 

3.เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาน าความรู้

ด้านประกันคุณภาพไปใช้กับกจิกรรม

นักศึกษา 

1.รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กจิกรรม 

รอ้ยละ 80 

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 

1 

ก.ค.60-พ.ย.

61 

9,000 วิทยาลยัพยาบาล

และสุขภาพ 

2.คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจในการจัดกิจกรรม

และการส่งเสรมิ หรอื

พัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

3.ระดับความรู้ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

≥4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมให้

ความรู้ทางดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

1) เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการ พัฒนาตาม

กจิกรรม 

≥80 

 

600 พฤษภาคม 32,000 วิทยาลยัโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพงึพอใจ

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม

ส่งเสรมิหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

≥4.25 

 

 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

≥4.00 

11 กจิกรรมให้ความรู้

การประกัน

คุณภาพแก่

นักศึกษา 

1.เพื่อสรา้งความรู้ความเขา้ใจให้แก่

นักศึกษาในกจิกรรมที่มีผลต่อการ

ประกันคุณภาพระดับหลักสตูรและ

วิทยาลยั 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสรมิและ

พัฒนา 

80 

 

นักศึกษาทุกชัน้

ปี 

จ านวน 160 คน 

ต.ค. 2560 - 

 ก.ย. 2561 

 5,000 วิทยาลยั

สถาปัตยกรรม

ศาสตร ์

2. ระดับความพงึพอใจ

ของนักศึกษาที่เข้ารว่ม

โครงการ 

4.25 

 

3. ระดับความรู้ความ

เข้าใจด้านความรู้ เรื่อง

การประกันคุณภาพ 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการให้ความรู้

ทางดา้นงาน

ประกันคุณภาพ   

เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

≥4.00 นักศึกษา

วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ต.ค.60-ก.ย.

61 

5,000 วิทยาลยัการ

ภาพยนตร ์

ศิลปะการแสดง

และสือ่ใหม ่

13 โครงการ

เสริมสรา้งความรู้

ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศึกษา 

1. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และน าไปใช้

ประโยชน์ในการจัดกจิกรรมได้ 

2. เพือ่พัฒนานักศึกษาดา้นความรู้ 

ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎทีี่มี

ประโยชน์ตอ่นักศึกษา 

ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศึกษา

เก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

≥4.00 

 

 

 

นักศึกษา

วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์

20 มีนาคม 

61 

5,500 วิทยาลยัสหเวช

ศาสตร ์
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ไปสู่การปฏิบัติ

เป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมกีารพัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2560 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2560 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเปูาประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

ประจ าปีการศกึษา 2560 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ ๓๑๔๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ก าหนดให้มีจ านวน ๔ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิติ
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตทีพึ่งประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัถตุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และว่าด้วยการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงานจัดกิจกรรมนั้นเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม บุคลากรจากคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนา
นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตลอดปีการศึกษาที่เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตามแนวทาง นโยบายการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ขึ้น ตามรายชื่อดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    ประธาน 
๑.๒ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 
๑.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
๑.๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
๑.๕ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 
๑.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ 
๑.๗ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
๑.๘ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
๑.๙ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
๑.๑๐ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    กรรมการ 
๑.๑๑ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
๑.๑๒ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    กรรมการ 
๑.๑๓ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์     กรรมการ 
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๑.๑๔ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน   กรรมการ 
๑.๑๕ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  กรรมการ 
๑.๑๖ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๗ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า  กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๘ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที ่
๑. ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบประกาศ ค าสั่งหรือข้อก าหนด นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๒. เป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆในด้านกิจการนักศึกษา 
๓. ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

๒. คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 
๒.๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     ประธาน  
๒.๒. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
๒.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์    กรรมการ 
๒.๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
๒.๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
๒.๖ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๒.๗ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
๒.๘ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
๒.๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  กรรมการ 
๒.๑๐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  กรรมการ 
๒.๑๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
๒.๑๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กรรมการ 
๒.๑๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุศิลปวัฒนธรรม  

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์       กรรมการ 
๒.๑๔ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ  กรรมการ 
๒.๑๕ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสถาปัตกรรมศาสตร์  กรรมการ 
๒.๑๖ นายหัสถชัย นวมประสงค์     กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์     กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวจิราพร ฮามวงศ ์     กรรมการ 
๒.๑๙ นายธนบรรณ วรุณธรรม     กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์    กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวณธกมล ลูกค า      กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอ่ิมเจริญ     กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวสายบัว นนท์ศิลา     กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม     กรรมการ 
๒.๒๕ นายจเร  นาคทองอินทร์     กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์      กรรมการ 
๒.๒๗ นายสุรชัย  น้อยค าเมือง     กรรมการ 
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๒.๒๘ นางสาวปิยนุช ทองมาก      กรรมการ 
๒.๒๙ นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง      กรรมการ 
๒.๓๐ นางสาวกัลยากร ทองธรรมชาติ     กรรมการ 
๒.๓๑ นายปรุงศักดิ์ เชิดชู      กรรมการ 
๒.๓๒ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๓ นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมี

การด าเนินงานได้ตามแผน 
๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของปี

การศึกษา 
๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร 
๕. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
                 อธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานการประชุม 
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560  
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00-15.00 น. 

ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์  อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 
 

เริ่มประชุม เวลา 14.00 น. 

ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้เข้าประชุม 
 1. นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์ 
 2. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล 
 3. นางสาวสุวิมล  เทพนม 
 4. อาจารย์สุพัตรา กาญจนโนภาส 
 5. อาจารย์พรรณี  โรจนเบญจกุล 
 6. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ 
 7. อาจารย์วานิช  สุขสถาน 
 8. อาจารย์ผกามาศ จิรจารุภัทร 
 9. อาจารย์สุริยันต์ จันทร์สว่าง 
 10. นางสาวกัลยากร ทองมาก 
 11. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ ์
 12. อาจารย์สหภพ กลีบล าเจียก 
 13. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง 
 14. นางสาวณัฏฐิญา นุชนาง 
 15. อาจารย์ ดร.ทักษิณา บุญบุตร 
 16. อาจารย์ประทีป ชาลี 
 17. นางสาวจิราพร ฮามวงศ ์
 18. นายธนบรรณ วรุณธรรม 
 19. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง 
 20. นางสาวปาริฉัตร์ จันทร์นวล 
 21. นางสาวอรกานต์จิตต์  สุขอ่ิมเจริญ 
 22. นางสาวศุทธินี ไชยรัตน์ 
 23. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ 
 24. นางสาวเสาวณีย์ ก าเนิดรัตน์ 
 25. นางสาวณัฐวลัญช์ วังนิล 
 26. นายปรุงศักดิ์  เชิดชู 
 27. นายสุรชัย  น้อยค าเมือง 
 28. นายเมธาวัฒน์ แสงใส 
 29. นางสาวณธกมล ลูกค า 
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 31. นายวราพงษ์  ท่าขนุน 
 32. นางสาวศรัญภัสร์ แสงทอง 
 33. นายสิทธิชัย  กฤษจ านงค ์

ผู้ไม่มาประชุม  
 1. อาจารย์ศิลป์ชัย พูลคล้าย 
 2. อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโร 
 3. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน 
 4. ผศ.ดร.ณัฐพล  ใจจริง 
 5. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี 
 6. อาจารย์พีระพล ชัชวาลย์ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ก าหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560  
ประธานที่ประชุม แจ้งว่า วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 เป็นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ และวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จะเป็นภาคพิเศษ  
2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมของหน่วยงาน  

ประธานขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุมของกองพัฒนานักศึกษาด้วยดีเสมอมา การ
ท างานของหน่วยงานกับกองพัฒนานักศึกษาจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี (ศูนย์พัทยา)  
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้แจ้งเพ่ิมศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี เพ่ิมอีก 1 ศูนย์ จากการ
ก ากับดูแลของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพรายเชน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มงานกิจ การนักศึกษามี
เครือข่ายที่เข้มแข็งจึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ไ ม่ มี )  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 :  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

ประธาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่หน่วยงานจัดการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการติดตามการรายงานผล
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (ตามบันทึกข้อความแนบท้าย
วาระ) 
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ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการรายงานผล จึงขอให้หน่วยงานจัด
การศึกษา ทั้ง 13 หน่วยงาน รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา รอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มการรายงานผล (แนบนอกวาระ) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560  
จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบและรายงานผลในรอบดังกล่าวต่อไป 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า แบบฟอร์มดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา ได้
ด าเนินการออกแบบฟอร์มและจัดส่งไปให้ พร้อมกับบันทึกข้อความในการติดตามรายงานผล ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์
ให้หน่วยงานรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.2 ชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี 
(2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 

ประธาน กล่าวว่า ตามท่ี มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี และประจ าปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพ
รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และระยะ 5 ปี (2559-2563) ทั้งนี้ การจัดท าแผนดังกล่าว
หน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนในระดับหน่วยงาน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบและจัดท า
แผนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  

ชื่อแผน : แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
วัตถุประสงค์ของแผนระดับหน่วยงาน :  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) 

และการประกันคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดแผน : 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆที่ก าหนด เป้าหมาย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์ เป้าหมาย ร้อยละ 0.20 

หลักการคิด         จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล x 100  
   จ านวนนักศึกษาทั้งหมดในคณะ/วิทยาลัย 

3. คะแนนเฉลี่ยพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย 4.25 

หลักการคิด  
1. กิจกรรม/โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนต้องมีตัวชี้วัดระดับกิจกรรม/โครงการ 
2. ทุกกิจกรรม/โครงการต้องมีการประเมินผลตามตัวชี้วัด 
3.  ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการที่จัดทั้งหมดรวมกัน =คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
  จ านวนกิจกรรม/โครงการที่จัดทั้งหมด 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา ชี้แจงเพ่ิมเติม ในตัวชี้วัด ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ เป้าหมาย ร้อยละ 0.20 จะขอ
ความร่วมมือให้หน่วยงานมีการผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีต่างๆ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
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นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติได้ ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติแล้ว สามารถส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ได้อีกทางเพ่ือเสนอชื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา โดยจะมีการพิจารณาตามเกณฑ์ข้อก าหนดให้ต่อไป 
จึงขอเรียนที่ประชุมทราบและด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งแผนให้หน่วยงานเจ้าภาพ ภายในวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ประธาน กล่าวว่า ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารที่แนบมานั้น ให้ทุกท่านตรวจสอบข้อความ บทบาทหน้าที่ และ
พิจารณาชื่อของกรรมการ โดยก าหนดให้มีการแบ่งกรรมการออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการอ านวยการ และ 
คณะกรรมการด าเนินงการและประสานงาน 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งข้อสังเกตต่อที่ประชุมว่า การก าหนดชื่อกรรมการ จะ
แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จะมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณะกรรมการ จะประกอบด้วยคณบดีของคณะ วิ ทยาลัย 
และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนชุดที่ 2 จะมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เป็นประธาน และกรรมการจะเป็น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ของทุกคณะ 
วิทยาลัย และมีเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ทั้งนี้ การระบุชื่อของกรรมการ เสนอพิจารณาว่า เห็นควรเป็นชื่อบุคคล หรือ ชื่อต าแหน่ง  
ประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การระบุชื่อต าแหน่ง ข้อดีหากผู้บริหารไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

สามารถมอบหมายบุคคลอ่ืนเข้าได้ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะท าให้ไม่ต้องแก้ไขรายชื่อ 
ที่ประชุมพิจารณาร่วม เสนอว่า 
1. ให้ระบุต าแหน่ง ของระดับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย 
และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
2. เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา ระดับคณะวิทยาลัย ให้ระบุชื่อบุคคล เพ่ือให้ทราบผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่
กองพัฒนานักศึกษาด้วย 
3. มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ส ารวจรายชื่อ ต าแหน่ง จากหน่วยงานเพื่อจัดท าค าสั่งต่อไป 
4. มอบหมายกองพัฒนานักศึกษา แก้ไขชื่อ วิทยาลัยสถาปัตยากรรม เป็น วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายด าเนินการตามข้อเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  :  เรื่องอ่ืนๆ 
   1. คณะครุศาสตร์ แจ้งว่าหน่วยงานชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษา รหัส 58 จากกิจกรรมสุนัน
ทาสามัคคี ไม่ข้ึน จ านวน 1 ท่าน 
   ประธานที่ประชุม ชี้แจง ให้ด าเนินการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา และกิจการ
ศิษย์เก่า ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล และรายงานผลให้กับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทราบ 
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เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 
 
 
 

นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล 
  บันทึกรายงาน 

 
 
 

นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ 
 ตรวจสอบรายงาน 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจ าปีการศกึษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 09.00-11.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช้ัน 5 อาคาร 31 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ประธานที่ประชุม นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ผูม้าประชุม 

 1. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน    

 2. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 

 3. นายหัสถชัย นวนประสงค์ 

4. นางสาวทัศนยีา มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

5. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์ 

6. นายธนบรรณ วรุณธรรม 

7. นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์ 

8. นางสาวนธกมล  ลูกค า 

9. นางสาวอรกานตจ์ติต์ สุขอิ่มเจรญิ 

10. นายสุรชัย น้อยค าเมอืง 

11. นางสาวศุทธิน ี ไชยรัตน์ 

12. นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม 

13. นายปรุงศักดิ์ เชดิชู   

14. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 1. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์  ติดภาระกิจศูนย์การศกึษา จ.สมุทรสงคราม 

 2. อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง ติดภาระกิจสอน 

3. ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง   ติดภาระกิจ 

4. อาจารย์สุพัตรา กาญจนโนภาส ติดภาระกิจ 

5. อาจารย์สหภพ กลีบล าเจยีก  ติดภาระกิจ 

6. อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์  ติดภาระกิจลงพื้นที่บริการวิชาการ 

7. อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร  มอบผู้แทน 

8. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร  มอบผู้แทน 

9. อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ 
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10. อาจารย์ ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ 

11. อาจารย์สุริยันต ์จันทร์สว่าง   

12. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล ติดงานกิจกรรมไหว้ครู ศูนย์การศกึษา จ.สมุทรสงคราม 

13. นางสาวปิยนุช ทองมาก 

14. นายจเร นาคทองอนิทร์ 

15. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง  ติดงานกิจกรรมไหว้ครู ศูนย์การศกึษา จ.สมุทรสงคราม 

16. นางสาวกัลยากร ทองมาก 

17. นางสาวกนกอร ผวิอ่อน 

18. นางสาวสายบัว นนท์ศลิา  มอบหมายผู้แทน 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา 

2. นางสาวภัทรพร หัสดี 

3. นางสาวรดาศา  โพธิ์จาด 

4. นางสาวดวงเนตร สาระสมบัติ 

5. นางสาวณฐอร  พุทธวงศ์ 

6. นางสาวพัณณ์ชติา  ธนาพงศศ์ริภัส 

7. นางสาวณัฐชานันท์ บุญโต 

8. นางสาววาสนา  อน้ปูอม 

9. นางสาวอัญชา แดงทองดี 

10. นางสาวปาริฉัตร ์จันทร์นวล 

11. นายศุภพล  ค าช่ืน 

 

ระเบียบวาระที่ 1  :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศกึษา 2560 

   มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ( ไ ม่ มี )  

ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่องสืบเนื่อง  

3.1 รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 
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กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 กอง

พัฒนานักศึกษา ได้จัดประชุมหน่วยงานจัดการศึกษา โดยรองกิจการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา 

เป็นผู้เข้าประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560  โดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รอง

อธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม มีผู้มาประชุม 33 ท่าน และไม่มาประชุม 6 ท่าน มี

ระเบียบวาระการประชุม 6 วาระ  

ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท าบันทึกแจ้งเวียนไปยังทุกท่านเพื่อทราบมติหรือ

แก้ไขกลับมายังกองพัฒนานักศึกษา ตามบันทึกข้อความ เลขที่ กพน.2560/2339 ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 

2560 ซึ่งทุกท่านรับทราบและไม่มขี้อแก้ไข 

จงึขอเรียนที่ประชุมทราบ 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 

กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองนโยบาย

และแผน ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตัวชี้วัดที่กองพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก ากับ 

ผลักดันให้มผีลการด าเนนิงานที่มีประสทิธิภาพ สรุปได้ดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล การประเมิน 

1.1.3 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/นานาชาตินประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ ์

≥ 4 126 บรรลุ 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ ≥ 4.25 4.47 บรรลุ 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด

กจิกรรมการส่งเสรมิหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

≥ 4.25 4.54 บรรลุ 

ระดับหน่วยงาน 

หน่วยงาน ตัวชี้วัด 1.1.3 ตัวชี้วัด 1.4.2 ตัวชี้วัด 1.5.2 

1) คณะครุศาสตร์ 4 4.35 4.60 

2) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 38 4.44 4.31 

3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 14 4.40 4.51 

4) คณะวิทยาการจัดการ 7 4.39 4.59 
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5) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 5 4.42 4.43 

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 4.26 4.44 

7)  บัณฑติวิทยาลยั 7 4.99 4.64 

8)  วิทยาลัยนานาชาต ิ 5 4.60 4.93 

9)  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 16 4.27 4.54 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 1 4.32 4.49 

11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์ 5 4.86 4.70 

12) วิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสือ่ใหม่ 2 ไม่ม ี 4.64 

13) วิทยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 15 4.32 4.68 

14) กองพัฒนานักศึกษา (ส านักงานอธิการบดี) ไม่ม ี ไม่ม ี 4.43 

ระดับมหาวิทยาลยั 126 4.47 4.54 

 

จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.2 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบในการก ากับ 

ผลักดัน และติดตาม การด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ให้มปีระสิทธิภาพและมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท า

แนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดดังกล่าว จงึขอช้ีแจงตอ่คณะกรรมการและที่ประชุม  

แนวปฏิบัติและการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด และจัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน

ดังกล่าวจัดส่งให้กับหนว่ยงานเจา้ภาพ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

2. ด าเนนิการรายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐาน ทุกสิน้เดือน 

3. ตามแนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม

ในส่วนของระดับหน่วยงาน และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ก าหนด หรือหากมีข้อสงสัยและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมให้สอบถามมายังกองพัฒนานักศกึษา 

4. ตามค าอธิบายตัวชี้วัด หน่วยงานจะสามารถใช้สูตรการค านวณตามสัดส่วนรางวัล

ต่อนักศกึษาของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะท าให้หนว่ยงานไม่เกิดข้อเสียเปรียบในการด าเนินงาน 
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สูตรการค านวณ : 

 จ านวนรางวัลของนักศกึษาท่ีไดรั้บการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

กับอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

× 100 

 จ านวนนักศกึษาท้ังหมด ในปีการศกึษา 2560 

หมายเหตุ: ให้มีการปรับฐานข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 2 รอบ ดังนี ้

ข้อมูลท่ีใช้ ระยะเวลาของใช้เปน็ฐานในการค านวณ  

รอบที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1/2560 ตั้งแต่ ตุลาคม  2560- มนีาคม 2561 

รอบที่ 2 ภาคเรยีนที ่2/2560 ตั้งแต่ เมษายน-กันยายน 2561 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

  ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน+/-  รอ้ยละ 0.03  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 

   5. ข้อมูลที่ตอ้งรายงาน ดังนี้ 

   1. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับอัตลักษณ ์ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   2. จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติในประเด็นที่

เก่ียวข้องกับอัตลักษณ์ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   3. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาทีไ่ด้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   4. โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติของนักศึกษาทีไ่ด้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

   5. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 

 

6. การแนบหลักฐานให้ได้คะแนน ต้องด าเนนิการดังนี ้

1. แนบแบบเก็บข้อมูล (1) และรายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลครบถ้วน (2) ตาม

แบบฟอร์มในระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ทุกรอบเดือน 

2. แนบโล่รางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณ/เกียรติบัตร/หนังสือเชิดชูเกียรติ(3)ของนักศึกษาที่

ได้รับการยกย่องในระดับชาติ*1 /ระดับนานาชาติ*2  

หมายเหตุ   *1 
ระดับชาติ คือ รางวัลที่นักศึกษาได้รับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นการ

ประกวดแขง่ขันโดยจัดขึน้จากหน่วยงานภายในประเทศ  

กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดขึน้เอง ไม่นับ 
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กรณี หน่วยงานภายนอกจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้องมีอย่างน้อย 

3 หน่วยงานขึน้ไป  

กรณี รางวัลที่ได้รับ ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาออกให้ ไม่นับ ยกเว้น 

มหาวิทยาลัยฯ จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ และเป็นเจ้าภาพ โดยรางวัลออกจากมหาวิทยาลัยฯ 

พิจารณาตามกิจกรรม/โครงการการประกวด สามารถนับได้ 

*2 
ระดับนานาชาติ คือ รางวัลที่นักศกึษาได้รับจากการเข้าประกวดโดยเป็นตัวแทนของ

ประเทศ หรอืเป็นเวทีการประกวดแขง่ขันในระดับสากล 

จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบ 

อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน เสนอต่อที่ประชุม การรับรางวัลของนักศึกษาควรให้มีการ

ทบทวนหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/นานาชาติ ให้ตรงกับค าอธิบายตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ  ในการ

พิจารณารางวัลของคณะกรรมการพัฒนานักศกึษา เพื่อให้การพิจารณามีความงา่ยและชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายใหก้รรมการและเลขานุการน าข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศกึษาต่อไป 

4.3 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา  

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบในการก ากับ 

ผลักดัน และติดตาม การด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ให้มปีระสิทธิภาพและมีผลการด าเนินงานที่บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดท า

แนวทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว จึงขอชี้แจงต่อคณะกรรมการและที่ประชุม ตามรายละเอียดแนบ

ท้ายวาระ 

แนวปฏิบัติและการด าเนินงาน 

1. ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด และจัดเก็บหลักฐานการด าเนินงาน

ดังกล่าวจัดส่งให้กับหนว่ยงานเจา้ภาพ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

2. ด าเนินการรายงานผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจ าเดือนผ่านระบบ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมหลักฐาน ทุกสิน้เดือน 

3. ตามแนวทางการด าเนินงานตามตัวชีว้ัด มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบกิจกรรม

ในส่วนของระดับหน่วยงาน และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือหากมีข้อสงสัยและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมให้สอบถามมายังกองพัฒนานักศกึษา 

  4. ศกึษาเงื่อนไข 

1. การประเมนิโครงการใหใ้ช้แบบประเมินของโครงการนัน้ๆ 

2. ให้ด าเนินการส ารวจทุกโครงการ  
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3. เมื่อสิ้นปีการศกึษาต้องน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจมาจัดท า

แผนปรับปรุงและพัฒนาโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา  ทั้งนีแ้ผนฯ ดังกล่าวต้อง

ได้รับความเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน 

สูตรการค านวณ : 

 ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนาให้กับนักศกึษา 
 

 
 จ านวนกิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนาให้กับนักศกึษาท้ังหมด  

ประจ าปกีารศึกษา 2560 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารให้คะแนน+/- 0.1250  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

3.75 3.88 4.00 4.13 ≥ 4.25 
 

5. ศึกษาข้อมูลที่ตอ้งรายงาน ดังนี้ 

   1. แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

  2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2560 

  3. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

  4. แผนการปรับปรุงตามผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

6. ศกึษาการแนบหลักฐานให้ได้คะแนน ต้องด าเนนิการดังนี ้

1. แนบแบบเก็บข้อมูล (1) และรายละเอียดตามแบบเก็บข้อมูลครบถ้วน (2) ตาม

แบบฟอร์มในระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ทุกรอบเดือน 

   2. แนบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ (3) ที่ด าเนินการส าเร็จ โดยรายละเอียด

รายงานผล ดังนี้  

2.1 ปกรายงาน (ชื่อกิจกรรม/โครงการ, วันที่จัด, หน่วยงานที่จัด) 

2.2 รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

2.3 สรุปผลการด าเนินงาน (ชื่อกิจกรรม/โครงการ, วันที่จัด, สถานที่จัด, จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม/กลุ่มเปูาหมาย, งบประมาณที่ใช,้ ผลการประเมินตามตัวชีว้ัด, ปัญหาอุปสรรค) 

2.4 รายงานผลการประเมินตามแบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 

2.5 ขอ้เสนอแนะจากการจัดกิจกรรม และแนวทางแก้ไข 

2.6 ภาพกิจกรรม อย่างนอ้ย 8 ภาพ 
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จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.4 ชี้แจงแบบเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 และหลักฐานประกอบการรายงานผลในระบบติดตามและรายงานผล 

กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยฯร่วมกับหน่วยงาน

เจ้าภาพและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้

ร่วมกันออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี ้

ในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้

ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

ตัวชี้วัด 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือ

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

จงึขอช้ีแจงแบบเก็บข้อมูลตามตัวชีว้ัดดังกล่าว ตามแบบฟอร์มดังแนบท้ายวาระ 

และการแนบหลักฐานประกอบการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สรุปดังนี้ 

   1. แนบแบบเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด ทุกรอบเดือน โดยระบุชื่อ FM-รหัสตัวชี้วัด-รอบ

เดือน ตัวอย่าง FM-1.1.3-01 

   2. แนบหลักฐานตามเกณฑ์ค าอธิบายตัวชี้วัด เช่น รายงานกิจกรรม/โครงการ หรือ 

ภาพรางวัล ประกาศณยีบัตร เป็นต้น  

จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

4.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้

รับผิดชอบการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 บริการนักศึกษาปริญญาตรี และ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาปริญญาตรี นั้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3-4 

ตุลาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษาได้เข้ารับการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี

การศกึษา 2559 ในระดับมหาวิทยาลัย สรุปผลได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมนิ (สกอ.) ตัวตั้ง ผลลพัธ์/

สัดส่วน ตัวหาร 

1.4 การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 1 2 3 4 X 6 5/6 4.00 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 2 3 4 5 x 5/6 4.00 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.32 

การด าเนนิงานระดับด ี

 

   ประธานที่ประชุม เสนอให้คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาใน

ระเบียบวาระที่ 5.1 ต่อไป คอื 

จุดแข็ง/ประเด็นท่ีชื่นชม 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งการให้บริการด้านวิชาการ การใช้ชีวิต 

การประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมแรกเข้าและก่อนส าเร็จการศึกษา อย่างหลากหลายแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่าในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ที่เข้าถึงง่าย สะดวก และมีช่องทางที่หลากหลายในการ

ประสานงาน 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ จ านวนมาก ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยวิทยาลัย (ระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 21 

โครงการ ระดับคณะ วิทยาลัย 74 โครงการ) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ควรมีการศึกษาเพื่อรวบรวมการบริการของหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษาทั้งหมด เพื่อน าผลประเมินการให้บริการมาใช้ในการพัฒนาและวาง

แผนการให้บริการให้สอดคล้องกับเปูาหมายของมหาวิทยาลัยที่เน้นระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อ

ความเป็นสากล 

 2. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพที่สามารถน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนา

เรื่องทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้มี

ข้อแนะน ากับผูท้ี่เข้ารับการตอบข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น ควรแสดงให้เห็นว่า สะท้อนวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน

อย่างไร เช่น เกณฑ์ TQF ก าหนดมาตรฐานกิจกรรม 5 ด้าน ด้านที่ 1 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสะท้อนหรอืตอบโจทย์กับด้านคุณภาพดังกล่าวได้ชัดเจน  

2. ทุกกิจกรรม/โครงการ ไม่จ าเป็นต้องมีหลายตัวชี้วัด หรือหลายวัตถุประสงค์ ให้ยึด

วัตถุประสงค์ของแผนฯเป็นหลักและจัดกิจกรรมที่สะท้อนหรือตอบโจทย์วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เน้นว่า ตัวชี้วัด
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ให้ดูความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม/โครงการ) จะต้องจัดแล้วเกิดประโยชน์ได้จริง 

โดยใช้หลัก PDCA  

3. การสรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่า ทุกกิจกรรม/

โครงการที่จัดในแต่ละด้าน ทั้งระดับคณะ วิทยาลัย หรือที่กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น ต้องมีการพัฒนาในด้าน

ใด และกิจกรรมใดต้องยกเลิก หรือต้องมีกิจกรรมใดที่ส าคัญและเกิดจากความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย

จรงิๆ 

4. การให้บริการ ต้องเกิดจากการประเมินการให้บริการของหน่วยงานต่างๆภายใน

มหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศกึษา น ามาวิเคราะหใ์นภาพรวม ลักษณะการสรุปผลต้องมีผลจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กองกลาง ด้านอาคารสถานที่  ส านักวิทยบริการฯ ด้านเทคโนโลยี สสสร. ด้านภาษา กอง

พัฒนานักศึกษา ดา้นสุขภาพ และการประกอบอาชีพ กองบริการการศึกษา ด้านวิชาการ เป็นต้น จะท าให้เกิด

การน าไปพัฒนาได้ชัดเจน 

จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา ทบทวนวัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามระเบียบวาระที่ 4.5 แนวทางเสริมจุดแข้ง ข้อ 2 ควรมีระบบ

การประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพที่สามารถน าผลมาปรับปรุงพัฒนานักศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อย่างชัดเจน  

กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเสนอให้มีการพิจารณา ทบทวนวัตถุประสงค์ของแผน

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/

โครงการที่จะใช้ในการรายงานผลตามแผน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะต่อไป และจัดส่ง

เล่มแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหน่วยงาน 

ภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2560 พร้อมไฟล์ 

จงึขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมรว่มกันพิจารณา ตามประเด็นแนบท้ายวาระ

ดังตอ่ไปนี ้

อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน คณะกรรมการ พิจารณา ร่าง วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

เสนอให้น าผลการทบทวนในครั้งนี้ เสนอต่อกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากการ

ประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเชิงคุณภาพ นั้นควรได้รับค าแนะน าจากฝุายแผนฯด้วยเพื่อที่จะ

ประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
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ประธานที่ประชุม มอบหมายกรรมการและเลขานุการน าข้อเสนอแนะดังกล่าวและ

จัดส่งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผนเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องใหเ้รียบร้อย 

กรรมการและเลขานุการ แจ้งขอเปลี่ยนช่วงเวลาการส่งแผนฯ เนื่องจากจะต้องได้รับ

การพิจารณา ร่าง วัตถุประสงค์จากมหาวทิยาลัย จงึจะสามารถด าเนินการต่อได้ 

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้คณะกรรมการที่มาประชุมสามารถน าข้อเสนอแนะ

จากที่ประชุมร่วมหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน และสามารถส่งข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขแผนให้กับกองพัฒนา

นักศึกษาได้ ภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขและส่งให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบ

ต่อไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอและมอบหมายใหด้ าเนนิการอย่างเร่งด่วน 

5.2 พิจารณาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 

2559 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจกรรมนักศกึษา 

กรรมการและเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ได้รับแจ้งผลการประเมินจาก

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ประชุมได้สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินผลคุณภาพ

การศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ในประเด็นข้อเสนอแนะจากตัวแทนนักศกึษา ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ

ของนักศกึษา 

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา 

1.1. ส ารวจและก าหนดพื้นที่ของแต่ละคณะวิทยาลัยที่รองรับการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 

1.2. ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้นักศึกษา กลุ่มผู้น านักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย

ทราบพืน้ที่ดังกล่าวและแนวทางการขอใช้ 

2. ควรจัดให้มีเขตปลอดบุหรี่และรณรงค์การงดสูบบุหรี่ 

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา 

2.1 จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ในสถานที่ 

2.2 จัดกิจกรรม/โครงการสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ 

2.3 ศึกษาข้อมูลและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ “เขตปลอด

บุหรี่” 

จึงขอเรียนให้คณะกรรมการและที่ประชุมร่วมกันพิจารณา/เสนอแนะแนวทาง ตาม

ประเด็นดังกล่าวต่อไป 

อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ กรรมการ เสนอต่อที่ประชุม เพิ่มการตัดคะแนน

พฤติกรรมผิดวินัยนักศึกษาเมื่อพบเห็นการสูบบุหรี่ในพืน้ที่ในมหาวิทยาลัยหรือเกิดความเสียหาย 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหมายน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองพัฒนานักศกึษาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6  :  เรื่องอื่นๆ 

6.1 พิจารณา ร่าง เครื่องมือการส ารวจกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม/

โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา แบบไม่ออนไลน์ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีบันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆตามค า

รับรองการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจ หรือเครื่องมือในการ

ส ารวจกลุ่มเปูาหมาย ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ทั้งแบบออนไลน์และไม่ออนไลน์ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้

รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา จึงได้ออกแบบส ารวจ แบบไม่ออนไลน์ ทั้งนี้ จึงขอน าร่างแบบส ารวจดังกล่าวให้ที่ประชุมตรวจสอบ 

พิจารณา เสนอแนะประเด็นการส ารวจตอ่ไป 

คณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน เห็นชอบตาม ร่าง แบบส ารวจที่เสนอมา และ

มอบหมายใหก้องพัฒนานักศึกษาน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบต่อไป 

   มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 

6.2 แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

ให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย และแจ้งต่อ

หนว่ยงาน 

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงได้พิจารณาหน่วยงานจัดการศึกษา ที่ได้จัดส่ ง

งบประมาณให้มหาวิทยาลัยจากค่าลงทะเบียนนักศึกษา (กิจกรรมพัฒนานักศึกษา, ค่าพยาบาลและสุขภาพ) 

และจัดสรรให้หน่วยงาน จ านวน 8 หน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณตามยอดนักศึกษา x 100 บาท และ + 

2,400* บาท (*ส่วนการเพิ่มงบประมาณให้กับวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีจ านวน 10,000 บาท จาก

ยอดนักศกึษาที่ม ี76 คน) ตามรายละเอียดที่แจกใหก้ับหนว่ยงานตา่งๆ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
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        นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล 
                             บันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

นางพรพิศ  ประดิษฐพงษ์ 
ตรวจสอบรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2560 
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