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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จะเน้นแนวทางการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย

การจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกก าหนดไว้

ในปฏิทินกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 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 ดา้นคุณธรรม 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 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา โดย

ผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิตปิระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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โดยวัดผลการด าเนินงานตามระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษาตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด และให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตาม

เกณฑม์าตรฐาน สรุปได้ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม 
จ านวนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณด าเนินการ 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ คณะ 
วิทยาลัย 

รวม 

1.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

  1.1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 3 

(45,000) 

17 

(1,827,000) 

20 

(1,872,000) 

  1.2 ด้านความรู้  3 
(1,550,000) 

21 

(1,185,000) 

23 

(2,735,000) 

  1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 3 
(80,000) 

14 

(1,242,500) 

17 

(1,325,000) 

  1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

3 
(280,000) 

20 

(2,060,000) 

23 

(2,360,000) 

  1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
(50,000) 

16 

(1,773,500) 

18 

(1,823,500) 

2.กิจกรรมกีฬาหรอืส่งเสริมสุขภาพ 3 - 1,430,000 

3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 3 - 240,000 

4.กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 3* - 45,000 

5.กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 2 - 100,000 

รวม 22 

(3,775,000) 

88 

(8,088,000) 

113 

(11,863,000) 

ด้านสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา 3 - 213,000 

ด้านการประกันคุณภาพ 1* 12 

(358,000) 

358,000 

รวมทั้งสิ้น 25 100 12,221,000 
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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 2559 จึงมีแนวทางในการ

ด าเนนิงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ นโยบาย ยุทธศาสตร ์อัตลักษณ์ และระบบงานคุณภาพ ได้แก่  

(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา  2559 เพื่อให้การด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 22559 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่ผ่าน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนานักศึกษา 5 ด้านหลัก  คือ  ด้านกิจกรรมวิชาการ  ด้านกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  ด้าน

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม  ด้านกิจกรรมนันทนาการ  ด้านกิจกรรมส งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม  จึงขอก าหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา  และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจ าปี

การศกึษา 2559 ขึน้ 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 ให้หนว่ยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ยกว่า 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 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ค่าเปูาหมาย ≥4.25 โดยใช้เครื่องมือ การวัดผลการประเมินโครงการนั้นๆ และส ารวจ

ทุกโครงการ มีการวิเคราะหผ์ลและจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศกึษา 

ดังนัน้ ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 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 าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556-2558 

1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ประเภทกิจกรรม 
2556 2557 2558 รวม 

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

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 14 550,727 22 2,255,802 29 1,510,545 65 4,317,074 

(2) ด้านความรู้ 25 2,203,629 23 2,448,825 30 1,846,822 78 6,499,276 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 13 928,851 15 1,442,240 22 1,807,000 50 4,178,091 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

28 2,080,501 24 2,293,549 30 2,302,811 82 6,676,861 

(5) ด้านทักษะเชงิวิเคราะหเ์ชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 472,460 14 3,272,304 20 2,676,400 41 6,421,164 

2. กิจกรรมกีฬาหรอืการ

ส่งเสรมิสุขภาพ 

19 2,482,711 20 3,277,022 19 3,300,959 58 9,060,692 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

12 798,924 20 895,287 18 1,119,994 50 2,814,205 

4. กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ

และวัฒนธรรม 

27 1,535,708 30 1,121,753 37 1,928,559 94 4,586,020 

5. กิจกรรมการให้บรกิารแก่

นักศกึษา 

12 1,216,555 16 1,618,698 21 1,966,384 49 4,801,637 

6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

การบรหิารจัดการ

สถานศึกษา 3D  

15 239,965 18 366,752 13 276,172 46 882,889 

รวม 172 12,510,031 202 18,992,232 239 18,735,646 613 50,237,909 
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 
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ด้านทกัษะเชิงวิเคราะห์ตวัเลข 



 

 

14 

 

จากกราฟแสดงผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556-2558 กราฟจ านวน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556-2558 สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ จ านวน 316 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 58 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 50 กิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 8 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 94 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15 กิจกรรมสนับสนุนการ

ให้บริการแก่นักศกึษา จ านวน 49 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8 และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

สถานศกึษา 3D จ านวน 46 กิจกรรม ร้อยละ 8 ตามล าดับ 

จากกราฟแสดงผลการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2556-2558 กราฟกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ด้าน แยกได้ดังนี ้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 65 กิจกรรม คิด

เป็นร้อยละ 20 ด้านความรู้ จ านวน 78 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 25 ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 50 

กิจกรรม คิดเปูนร้อยละ 16 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน 82 กิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 26 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 41 

กิจกรรม คิดเป็นรอ้ยละ 13 ตามล าดับ 

  ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 5.4.1 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา  

ค่าเปูาหมาย 4.25  ผลการส ารวจ 4.31 ระดับความส าเร็จ 5 บรรลุเปูาหมาย  
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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) ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  (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) สรา้งเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding universities  

in ASEAN) 

6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system  

for versatility) 

  



 

 

16 

 

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 เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถานและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

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 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2559 
 

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. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านสติ ปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายคุณธรรม

จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาติ  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสุนนการสร้า ง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรอืพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆที่

ก าหนดโดยสถาบัน 

ร้อยละ 80 

2. จ านวนรางวัลที่นักศกึษาได้รับตามกิจกรรมส่งเสริมหรอืพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

5 รางวัล 

3. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรอืพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

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 

1.4 ศึกษาแนวนโยบายการจัดกิจกรรมและรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร พร้อมข้อมูลแผนปฏิบัติ

ราชการของกองพัฒนานักศึกษา 

1.5 ประสานปฏิทินวชิาการของกองบริการการศกึษา (ทะเบียน) และหนว่ยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.6 จัดท า (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

1.7 จัดท าเอกสารระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบต่าง ๆ รองรับการประชุม 

1.8 ประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

1.9 ปรับปรุง/แก้ไข แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษาตามข้อเสนอแนะ/มตทิี่ประชุม 

1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

นักศึกษาประจ าปีการศึกษาที่ปรับแก้แลว้เสนอผู้บริหารเพื่อตรวจทาน 

1.11 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบพร้อมจัดส่งประกาศปฏิทินกิจกรรม

และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปีการศึกษาที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามทาง

ระบบ e-office 

1.12 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปี

การศกึษาให้คณะกรรมการด าเนนิงานด้านกิจกรรมและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ

บัณฑิ ตที่ พึ งป ระสงค์  ด้ านคุณธรรม 

จรยิธรรม  

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

1.2 โครงการตัก

บาตรตน้เดือน 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม  

80 80 80 80 80 12,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

 

1.3 โครงการธรรมะ

เพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนาในการพัฒนาตนเองให้สามารถเรียน 

และด ารงชีวติอยู่ได้ในรัว้มหาวิทยาลัย  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ

ตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม  

 

 

 

 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม 

80 80 80 80 80 5,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

(2)ด้านความรู ้   

2.1 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาผูน้ า

นักศึกษา   

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท า

ปฏิทินกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนา ด้านความรู้ในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

ความรู ้ในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรม และอัตลักษณ์ ด้าน

นักปฏิบัติและเชี่ยวชาญการ

สื่อสาร 

80 80 80 80 80 500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านความรูใ้นการจัดท า

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  



 

 

23 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

2.2 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ในการให้บริการ

ของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ของ

นักศึกษา อาคาร สถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวก 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา ด้านความรู้ ในการใหบ้ริการของ

มหาวิทยาลัย สทิธิประโยชน์ของนักศึกษา 

อาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

ความรู ้ในการให้บริการของ

มหาวิทยาลัย สทิธิประโยชน์

ของนักศึกษา อาคาร สถานที่

และสิ่งอ านวยความสะดวก 

80 80 80 80 80 1,000,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

2.3 โครงการอบรม

มารยาทไทยเพื่อ

พัฒนานักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้าน

มารยาทไทยที่ ถูกต้องและน าไปใ ช้ ใน

ชีวติประจ าวันหรอืต่อสาธารณะชนได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนา ให้มคีวามรูเ้กี่ยวกับมารยาทไทย 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

ความรู ้ทักษะมารยาทไทย 

และอัตลักษณ์ ด้านนักปฏิบัติ 

80 80 80 80 80 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านความรู ้มารยาทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการ

ออกแบบเสื้อตรา

สัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี

ทักษะความสามารถทางปัญญา และใช้

ทักษะทางปัญญาในการผลิตผลงานที่มี

คุณภาพ 

2เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการออกแบบ

เสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาทักษะ

ทางปัญญาในการผลติผลงาน

ที่มคีุณภาพ และอัตลักษณ์ 

ด้านนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

80 80 80 80 80 40,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา

ในการออกแบบเสื้อตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

3.2 โครงการประกวด

คลิปวีดโิอ  

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี

ทักษะความสามารถทางปัญญา และใช้

ทักษะทางปัญญาในการผลิตผลงานที่มี

คุณภาพ 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนา  ด้ านทั กษะปัญญา ในการคิ ด

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาทักษะ

ทางปัญญาในการผลติผลงาน

ที่มคีุณภาพ และอัตลักษณ์ 

ด้านนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

80 80 80 80 80 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา

ในการคิดออกแบบสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

3.3 โครงการพัฒนา

วิชาชีพและ

เตรียมความ

พร้อมสูส่ถาน

ประกอบการ 

1 .  เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับ

นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเตรียม

ความพรอ้มสู่การสมัครหรอืสัมภาษณ์งาน 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ

พัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบ

อาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัคร

หรอืสัมภาษณ์งาน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาทักษะ

ทางปัญญาในการประกอบ

อาชีพและเตรียมความพร้อม

ในการสมัครหรอืสัมภาษณ์

งาน 

80 80 80 80 80 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา

ในการประกอบอาชีพและ

เตรียมความพร้อมในการ

สมัครหรอืสัมภาษณ์งาน 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านทักษะปัญญาในการ

ประกอบอาชีพและเตรียม

ความพรอ้มในการสมัครหรือ

สัมภาษณ์งาน 

 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 โครงการสาน

สายใยที่ดจีากพี่สู่

น้อง 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบตนเองและ

สังคม สามารถวางแผนในการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้ 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

4.2 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบตนเองและ

สังคม สามารถวางแผนในการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้ 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

4.3 โครงการวันเปิด

โลกชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี

ภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบตนเองและ

สังคม สามารถวางแผนในการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้ 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ  

5.1 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

การใชโ้ปรแกรม 

SPSS ส าหรับ

นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข ที่มีประสิทธิภาพให้กับ

นักศึกษาในการน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน

การทดสอบความรู้ SPSS 

 

50 60 70 90 100  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

5.2 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

การใชเ้ทคโน การ

สื่อสารเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี

ประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในการน าไปใช้

ในการประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน

การทดสอบความรูก้ารใช้

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 

 

50 60 70 90 100  

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกฬีาหรอืการส่งเสรมิสุขภาพ  

1 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน

การพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วม

การแขง่ขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา

ด้วยการเล่นกีฬา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรม 

80 80 80 80 80 500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการ

สนับสนุนการเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัย

แหง่ประเทศไทย 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน

การพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วม

การแขง่ขันกีฬาในระดับประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา

ด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานในทักษะที่

ตน เ องถนั ดและสร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ให้ กั บ

มหาวิทยาลัย 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

กีฬาและอัตลักษณ์ดา้นจติ

สาธารณะ 

80 80 80 80 80 730,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 

 

1 1 1 1 1  

3 โครงการ

สนับสนุนการเข้า

ร่วมการแข่งขัน

กีฬา

ระดับอุดมศกึษา 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน

การพัฒนาทักษะทางกีฬาในการเข้าร่วม

การแขง่ขันกีฬาในระดับประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา

ด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานในทักษะที่

ตน เ องถนั ดและสร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ให้ กั บ

มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาด้าน

กีฬา 

80 80 80 80 80 200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 

 

1 1 1 1 1  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รอืรักษาสิ่งแวดล้อม   

1 โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาชุมชน 5 ส 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ เพื่อ

พัฒนาสังคมหรอืชุมให้นา่อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

  
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนา

ตามอัตลักษณ์ด้านจิต

สาธารณะ 

80 80 80 80 80 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

2 โครงการสวน

สุนันทาปันน้ าใจ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ เพื่อ

พัฒนาสังคมหรอืชุมให้นา่อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

  
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนา

ตามอัตลักษณ์ด้านจิต

สาธารณะ 

80 80 80 80 80 200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการลูกพระ

นางจิตอาสา 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ และมีความเสียะสละ เพื่อ

พัฒนาสังคมหรอืชุมให้นา่อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

  
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนา

ตามอัตลักษณ์ด้านจิต

สาธารณะ 

80 80 80 80 80 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิศลิปะและวัฒนธรรม 

1 กิจกรรมวัน

สงกรานต์ 

1. เพื่ อส่ ง เสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบสาน

ความเป็นไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“เน้นความเป็นวัง” 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมที่จัดขึน้ และ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“เน้นความเป็นวัง” 

80 80 80 80 80 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมวันลอย

กระทง 

1. เพื่ อส่ ง เสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบสาน

ความเป็นไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“เน้นความเป็นวัง” 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมที่จัดขึน้ และ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“เน้นความเป็นวัง” 

80 80 80 80 80 70,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการแก่นักศกึษา  

1 โครงการ

สนับสนุนการ

ให้บริการให้

ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาในด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การ

ประกอบอาชีพ 

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2 โครงการบริการ

จัดหางานและ

ฝกึอบรมอาชีพ 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษา แนะ

แนวอาชีพและการพัฒนาทักษะ

ความสามารถให้แก่นักศึกษาในด้านการ

ประกอบอาชีพ 

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

150,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 

 

2559 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ

ให้บริการงาน

กองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศกึษา ศูนย์

ให้ค าปรึกษา 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาในด้านวชิาการ ทุนการศึกษา การ

ใช้ชีวติ 

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการ การจัดกิจกรรม

ส่งเสริม หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

60,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรม

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

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

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับช้ันปีที่ 1 

-4 

พ.ย.59 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4.00 

1.2 โครงการธรรมะ

เพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนาในการพัฒนาตนเองให้

สามารถเรียน และด ารงชีวิตอยู่ได้ใน

รั้วมหาวิทยาลัย  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

80 นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

ระดับช้ันปีที่ 

3  

พ.ย.59 5,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 



 

 

37 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

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

คุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

4.00 

1.3 โครงการตัก

บาตรตน้เดือน 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

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

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และอัตลักษณ์ 

ด้านจติสาธารณะ 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.59-ก.ย.

60 

10,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(2)ด้านความรู้ 

2.1 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาผูน้ า

นักศึกษา   

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

จัดท าปฏิทินกิจกรรม และแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนา ด้านความรู้ในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรม 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านความรู้ ในการ

จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

และอัตลักษณ์ ด้านนัก

ปฏิบัติและเชี่ยวชาญการ

สื่อสาร 

80 นักศึกษากลุ่ม

ผู้น านักศึกษา  

ช้ันปีที่ 1-4 

พ.ค.60 500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านความรูใ้นการจัดท า

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย สิทธิ

ประโยชน์ของนักศึกษา อาคาร 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนา ด้านความรู้ ในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย สิทธิ

ประโยชน์ของนักศึกษา อาคาร 

สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านความรู้ ในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัย 

สิทธิประโยชนข์องนักศึกษา 

อาคาร สถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 ทุกคน 

ส.ค.60 1,000,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.3 โครงการอบรม

มารยาทไทย

เพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ด้ านมารยาท ไทยที่ ถู กต้ อ งและ

น าไปใ ช้ในชีวิตประจ าวันหรือต่อ

สาธารณะชนได้ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนา ให้มีความรู้ เกี่ ยวกับ

มารยาทไทย 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ

มารยาทไทย และอัตลักษณ์ 

ด้านนักปฏิบัติ 

80 นักศึกษาช้ันปี 

1-3 

พ.ค.60 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านความรู ้มารยาทไทย 

 

 

 

 

 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการ

ออกแบบเสื้อ

ตราสัญลักษณ์

ของ

มหาวิทยาลัย 

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้มีทักษะความสามารถทางปัญญา 

และใช้ทักษะทางปัญญาในการผลิต

ผลงานที่มีคุณภาพ 

2เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ

ออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.พ.60 40,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา  

4.25 

3. จ านวนผลงานที่ได้จาก

โครงการ 

1 

3.2 โครงการ

ประกวดคลิป

วีดิโอ  

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้มีทักษะความสามารถทางปัญญา 

และใช้ทักษะทางปัญญาในการผลิต

ผลงานที่มีคุณภาพ 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ

คิดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.พ.60 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา  

4.25 



 

 

42 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. จ านวนผลงานที่ได้รับ

จากการประกวด 

1 

3.3 โครงการพัฒนา

วิชาชีพและ

เตรียมความ

พร้อมสูส่ถาน

ประกอบการ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับ

นักศึกษาในการประกอบอาชีพและ

เตรียมความพร้อมสู่การสมัครหรือ

สัมภาษณ์งาน 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม

หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ

ประกอบอาชีพและเตรียมความ

พร้อมในการสมัครหรือสัมภาษณ์งาน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รส่ ง เ ส ริ มห รื อ

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3-4 

มี.ค.60 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา  

4.25 

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ของนักศึกษาจากการเข้า

ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

4.00 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการสาน

สายใยที่ดจีากพี่

สู่นอ้ง 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา

มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบตนเอง

และสังคม สามารถวางแผนในการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมได้ 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาช้ันปี 

1-4 

ส.ค.60 200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

 

4.25 

4.2 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา

มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบตนเอง

และสังคม สามารถวางแผนในการ

ท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาช้ันปี 

1-4 

เม.ย.60 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.3 โครงการวันเปิด

โลกชมรม 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา

มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบตนเอง

และสังคม สามารถวางแผนในการ

ท างานรว่มกันเป็นทีมได้ 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาช้ันปี 

1-3 

ก.ค.60 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

5.1 โครงการอบรม

เ ชิงปฏิบัติการ

การใช้โปรแกรม 

SPSS ส าหรับ

นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใน

การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข ที่มี

ประสิทธิภาพใหก้ับนักศึกษาในการ

น าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาช้ันปี 

1 -4 

มี.ค. 60 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ร้อยละของนักศึกษาที่

ผ่านการทดสอบโปรแกรม 

SPSS  

50 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.2 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

การใชเ้ทคโน 

การสื่อสารเพื่อ

การ

ประชาสัมพันธ์ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใน

การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มปีระสิทธิภาพใหก้ับ

นักศึกษาในการน าไปใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ไ ด้ รั บ ก า รส่ ง เ ส ริ มห รื อ

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ิย 60 25,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3.ร้อยละของนักศึกษาที่

ผา่นการทดสอบการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 

1 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา

ว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาใน

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ

มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนาตามกิจกรรม 

80 นักศึกษาชั้นปี

ที่ 1-4 

ก.พ.59 500,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

2 โครงการ

สนับสนุนการ

เข้าร่วมการ

แขง่ขันกีฬา

มหาวิทยาลัย

แหง่ประเทศไทย 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา

ว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาใน

การ เข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั นกีฬา ใน

ระดับประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานใน

ทักษะที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

พ.ย.59-ม.ค.60 730,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 1 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ

สนับสนุนการ

เข้าร่วมการ

แขง่ขันกีฬา

ระดับอุดมศกึษา 

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา

ว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาใน

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน

ระดับประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับ

นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา 

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีผลงานใน

ทักษะที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียง

ให้กับมหาวิทยาลัย 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

พ.ย.59-ส.ค.60 200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3. จ านวนรางวัลที่ได้รับ 

 

1 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการ

บ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

พัฒนาชุมชน 5 

ส 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ

สละ เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมให้น่า

อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 

พ.ย.59 20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นักปฏบัิต ิ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

   
2 โครงการสวน

สุนันทาปันน้ าใจ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ

สละ เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมให้น่า

อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักปฏบัิต ิ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

   

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 กลุ่มผู้น า

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4  

ธ.ค.59- ม.ค.

60 

200,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

3 โครงการลูก

พระนางจติ

อาสา 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ

สละ เพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมให้น่า

อยู่ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

พ.ย.59-ก.ค.

60 

20,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นักปฏบัิต ิ เชี่ยวชาญ

การสื่อสาร 

จิต

สาธารณะ 

   

 

 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 

1 กิจกรรมวัน

สงกรานต์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบ

สานความเป็นไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา  

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

10 เม.ย.60 30,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

 

4.25 

2 กิจกรรมวันลอย

กระทง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบ

สานความเป็นไทย 

2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง” 
 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมหรอื

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

 พ.ย.59 70,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการแก่นักศกึษา 

1 โครงการ

สนับสนุนการ

ให้บริการให้

ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษา

แก่นักศึกษาในด้านวิชาการ การใช้

ชีวติ การประกอบอาชีพ 

1. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

 

นักศึกษา 

มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ 

สวนสนุันทา 

ต.ค.59-ก.ค60 3,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2 โครงการ

ให้บริการงาน

กองทุนกู้ยืมเพื่อ

การศกึษา ศูนย์

ให้ค าปรึกษา 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษา 

แนะแนวอาชีพและการพัฒนาทักษะ

ความสามารถให้แก่นักศึกษาในด้าน

การประกอบอาชีพ 

1. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค. 59 – ก.ค. 

60 

60,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

3 โครงการบริการ

จัดหางานและ

ฝกึอบรมอาชีพ 

1. เพื่อให้บริการในการให้ค าปรึกษา

แก่นักศึกษาในด้านวิชาการ 

ทุนการศึกษา การใช้ชีวติ 

1. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจัด

กิจกรรมส่งเสริม หรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษา 

4.25 

 

นักศึกษา 

ช้ันปีที่ 1-4 

ส.ค. 59 – ก.ค. 

60 

150,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 
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ระดับคณะ วิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

2.5.3 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5ป ี(2559 – 2563)  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการ

เสริมสรา้ง

จติส านึก

สาธารณะพัฒนา

คุณธรรม 

จรยิธรรมและ

บุคลิกภาพ 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม ให้มคีวามสามัคคีและ

ความรับผดิชอบ 

2.นักศึกษาเป็นผู้มบีุคลิกภาพเหมาะสมกับ

ความเป็นครู 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 110,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 

2 โครงการ  

“พัฒนาจติเพื่อ

ชีวติ

มหาวิทยาลัย” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม เสียสละต่อตนเองและ

ส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

150,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3 โครงการ  

“ปฏิบัติธรรมน า

สุข” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมใหม้ีความซื่อสัตย์สุจรติ

ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

400,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

4 โครงการส่งเสริม

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีวนิัย 

ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

40,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

5 โครงการ

จรยิธรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณะรรม 

จรยิธรรม ในการพัฒนาพฤติกรรม ด้วย

ความเสียสละต่อตนเองและส่วนรว่ม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

6 โครงการ Big 

Cleaning Day 

เพื่อเป็นการสง่เสริมนักศกึษาให้รูจ้ัก

เสียสละ และรู้จักช่วยเหลือส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

100,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

7 โครงการ “ชวน

น้องใหม่เข้าวัด

ปฏิบัติด ีคณะ

วิทยาการจัดการ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้มีความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

54,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

 

 

 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

8 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรมตาม

รอยพระราช

ด ารัส 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้มีความซื่อสัตย์

สุจรติ 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

30,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

9 โครงการ

คุณธรรมความดี

ตามรอยในหลวง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน

คุณธรรม จรยิธรรมให้มีความเสียสละเพื่อ

ส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

50,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

10 โครงการอบรม

คุณธรรม

จรยิธรรม

นักศึกษา ช้ันปีที่ 

1-4 

 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง่ให้นักศึกษาเกิดความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่นเข้าใจในหลักค า

สอนทางพุทธศาสนามีสติเรียนรู้ตนเองและ

ผูอ้ื่น ในการอยู่รว่มกันในสังคมและ

สามารถออกไปใช้ชีวติได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 

 

 

 

 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

11 โครงการธรรม

เพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อการเรียนรูข้อง

นักศึกษานอกบทเรียน 

3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเกิด

ความซื่อสัตย์ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

12 โครงการจติอาสา

เพื่อพัฒน

ศักยภาพ

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีจิตอาสาบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

13 โครงการเยาวชน

รุ่นใหม่หัวใจอาสา 

ครั้งที่ 4 โรงเรียน

วัดพุทธธรรมรังษี 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม ทางดา้นการมคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบ มวีินัย 

เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

80 80 80 80 80 10,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

ศลิปะการ 

แสดง และ

สื่อใหม่ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

14 โครงการพัฒนา

คุณลักษณะด้าน

คุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่ง

วิชาชีพพยาบาล

ส าหรับนักศกึษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีคุณธรรม 

จรยิธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลและการ

ประยุกต์ใชห้ลักธรรมในการเรียนและ

ชีวติประจ าวัน 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

30 30 30 30 30 700,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. รอ้ยละของกิจกรรมนอก

หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธ

กิจการเรยีนการสอนการวิจัย 

การบริการวิชาการและการ

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

15 โครงการท าบุญ

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษามี

จติใจเป็นพุทธศาสนกิชนที่ดี 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

30,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

 

 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

16 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรมตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีคุณธรรม 

จรยิธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

17 โครงการบวร

(บ้าน/วัด/

โรงเรียน) 

1. เพื่อสง่เสริมนักศึกษาทุกชั้นปีในด้าน

ความเข้าใจในความส าคัญของชุมชนและ

ภูมปิัญญาไทย 

2. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เรียนรู้

แบบอย่างที่ดีของการเสียสละและการอุทิศ

ตนในการพัฒนาท้องถิ่นจากปราชญ์

ชาวบ้านในชุมชนของ จ.นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

95,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

วิทยาลัยนานาชาติในแตล่ะช้ัน

ปีที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

(2)ด้านความรู้   

1 โครงการประชุม

เชงิปฏิบัติการ

การส่งเสริมความ

พร้อมเข้า 

สู่วิชาชีพครู 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับคุณธรรม 

จรยิธรรมส าหรับครูมาตรฐานวิชาชีพครู

ทางการศึกษาและกฎหมายการศกึษา และ

ความพรอ้มก่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 

1. ระดับความพึงพอต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 50,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 

2 โครงการอบรม

เรื่อง  “เด็กเทคโน

น าเสนองานอย่าง

สร้างสรรค”์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ

ความรูเ้กี่ยวกับการน าเสนองานหน้าชัน้

เรียนใหม้ีสาระน่าสนใจ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

50,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3 โครงการ

ปฐมนิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการ

เตรียมความพร้อมก่อนออกฝกึประสบ

กาณ์วชิาชีพ  

 

1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

10,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

4 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ

ความรูเ้กี่ยวกับวิสัยทัศนพ์ันธกิจของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหรกรมรวมทั้งแนว

ทางการพัฒนาตนเอง แนวทางการเรยีน

และการใช้ชีวติ แนวปฏิบัติด้านวิชาการ 

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ

ความรูท้ราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ดา้น

กิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการ

ศกึษาต่าง ๆ  

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

30,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

5 โครงการปัจฉิม

นิเทศฝกึ

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้และสามารถเขียน

แบบต่างๆ เพื่อการสมัครงานหรอืเพื่อใช้ใน

การท างาน (ภาษาไทย/English) (กิจกรรม 

เชน่) 

1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

4.25 

 

 

 

10,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละจ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 

 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 



 

 

60 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

6 โครงการอบรม

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรูท้ี่ศึกษา

ให้กว้างขวางและเป็นระบบ โดยเน้น

หลักการทฤษฎี แนวทางการจัดท าระเบียบ

วิธีวิจัยให้ทันสมัย 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษาให้มีอัตลักษณ์ของ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

20,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

7 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ ในการ

เตรียมความพร้อมและสามารถเรียนรูใ้น

การสัมภาษณ์งาน 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 - - - - 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

- - - - 

3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

เนือ้หาในการเตรียมความ

พร้อมในการสัมภาษณ์งาน 

 

 

 

 

 

3.51 - - - - 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

8 โครงการพัฒนา

ความรูแ้ละการ

สื่อสารด้าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาใหน้ักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีความจากการอา่นหนังสื่อ

ภาษานอกเวลา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ

จากเพลงและภาพยนตร์ 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

- 80 80 80 80 100,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

- 4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3. รอ้ยละของนักศึกษาที่สอบ

ผา่นเกณฑ์ 

- 60 60 60 60 

9 โครงการเตรียม

ความพรอ้ม

ส าหรับการสมัคร

งานและการเขียน

สมัครงาน 

เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีความรู้ ในการ

สมัครงานและการเขียนจดหมายสมัครงาน 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

- 80 80 80 80 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

- 4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านความรูใ้นการสมัครงาน

และการเขียนหนังสือสมัคร

งาน 

- 60 60 60 60 

10 โครงการอบรม

แนวทางการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ

หลักการพืน้ฐานของการเป็นผู้ประกอบการ 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 30,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

11 โครงการอบรม

เชงิปกิบัติการ

แนวทางการสร้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ (Poster) 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรูเ้กี่ยวกับ

แนวความคิดด้านการสร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใชง้านจริงได้ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาใหน้ักศึกษา

สามารถใช้ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศออกแบบโปสเตอร์แนะน า

สาขาวิชา 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 150,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

12 โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

1. เพื่อแนะน าให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้รับ

ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและแนะน าคณะ

ผูบ้ริหาร และอาจารย์ภายในวิทยาลัย 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการประกันคุณภาพของการศึกษา

และการเรียนรูสู้่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 10,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

13 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษาช้ัน

ปีที่ 4 

1. เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมและสร้าง

ความมั่นใจใหก้ับนักศึกษาในการออกไป

ประกอบอาชีพ 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 10,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

14 โครงการอบรม

ท าภาพยนตร์สัน้ 

ปี4 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง

วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้า

ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ

ตามกิจกรรมส่ง เสริมหรือ

พัฒนานักศึกษาในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

4 4 4 4 4 30,000 วิทยาลัยการ

ภาพนตร์

ศลิปะการแส

ดงและสื่อ

ใหม่ 

15 โครงการเตรียม

ความพรอ้มเข้าสู่

ประชาคม

อาเซียน การ

เขียนบันทึก

ทางการพยาบาล

เป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเขียน

บันทึกทางการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ

ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน

วิชาชีพพยาบาลก าหนด 

1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม

โครงการ 

30 30 40 40 50 600,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.30 4.30 4.30 

3.  ร้อยละของนักศึกษามี

ความรู้ความเข้าใจตรงตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

80 80 80 80 80 

16 โครงการอบรม

การเตรียมความ

พร้อมสูส่ถาน

ประกอบการ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ในการ

สอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการท างาน

ในสถานประกอบการที่ต้องการ 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 5,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

17 โครงการสนุกกับ

ภาษาอังกฤษด้วย

กิจกรรมนอก

หอ้งเรียน 

1. เพื่อพัฒนานักศกึษา ช้ันปีที่ 1 ในด้าน

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษา ช้ันปีที่ 2 ในด้าน

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ช้ันปีที่ 3 ในด้าน

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษา ช้ันปีที่ 4 ในด้าน

ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

60,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

วิทยาลัยนานาชาติในแต่ละช้ัน

ปีที่ ไ ด้ รั บการส่ ง เสริมและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 

18 โครงการอบรม

การใชง้านระบบ

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

85 85 85 85 85 50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

1 โครงการค่าย 

นักศึกษา 

ทุนเพชร 

สวนสุนันทา 

สอนน้อง  

 

1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใช้

ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการจัดการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้รูจ้ัก

การเสียสละและเอือ้เฟื้อต่อสังคม 

 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 

2 โครงการ

สนับสนุนการ

ส่งผลงานสู่เวที

ประกวดภายใต้

เรื่อง  “คิดเป็น 

ท าเป็น ดว้ย

ความรูแ้ละด้าน

วิชาชีพ” 

 

 

 

 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษามี

ความรู ้ทักษะวิชาชีพ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการสร้าง

ผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

150,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

3. จ านวนรางวัลของนักศึกษา

ในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 



 

 

66 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

3 โครงการ

สนับสนุนการ

ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

เพื่ อพัฒนาทักษะความสามารถของ

นักศึกษาและสามารถส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดในเวทีตา่งๆได้ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

3. จ านวนรางวัลทีน่ักศึกษา

ได้รับตามกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

4 4 4 4 4 

4 โครงการพัฒนา

บัณฑติสู่ชีวติการ

ท างาน 

1. เพ่อใหบ้ัณฑติมกีารคิดวิเคราะห์ขอ้มูล

และสามารถสรุปความรูใ้หม่ได้ 

2. เพื่อใหบ้ัณฑติสามารถวิเคราะห์ขอ้มูล

และสถานการณเ์ฉพาะหน้าได้ 

3. เพื่อให้บัณฑติวิเคราะหแ์ละสามารถ

ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม 

4. เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจเรื่อการรับผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กร 

 

 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

60,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

5 โครงการ 

“กระบวนการ

ผลติและประกวด

ภาพยนตรก์าร

เรียนการสอน

แหง่ประเทศไทย 

(สวนสุนันทา) 

ครั้งที่ 15  

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลติภาพยนตร์

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจรงิ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

300,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางดา้น

การจัดการธุรกิจ

จ าลอง 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าธุรกิจ 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

จ าลอง 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

7 โครงการประกวด 

Ider poster 

ประชาสัมพันธ์ 

คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเกิด

ทักษะทางปัญญา สามารถสร้างสรรค์

โปสเตอร์แนะน าสาขาวิชาและคณะได้ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

70,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

8 โครงการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมจาก

วัสดุเหลอืใช้ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีสว่น

ร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะเหลอืใช้ 

 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

20,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

85 85 85 85 85 

9 โครงการแนะแนว

นักศึกษาในการ

เตรียมพร้อมฝกึ

ประสบการณท์าง

วิชาชีพรว่มกับ

ผูป้ระกอบการ 

เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อ

พัฒนานักศึกษาใหม้ีความรู้ความเข้าใจ

ตนเองและสังคมในการเตรียมฝึกงานและ

ฝกึวิชาชีพรว่มกับผูป้ระกอบการ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

10,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์

ศลิปะการ 

แสดงและสื่อ

ใหม่ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

10 โครงการพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะ

ทางการพยาบาล

เพื่อเป็นบัณฑิต

พยาบาลที่มี

คุณภาพ 

เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะทางการ

พยาบาลและการเป็นบัณฑิตพยาบาลอย่าง

มีคุณภาพ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

90 

 

90 90 90 90 330,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 

3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญา

ตรทีี่ได้งานตรงสาขา 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

11 โครงการเข้าใจ

และเข้าถึงหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกาช้ันปีที่ 1 สามารถ

ค้นคว้าและทราบข้อมูลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอ

ดุลยเดช 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2 – 4 

สามารถค้นคว้าและทราบข้อมูลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราขด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอ

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

200,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของนักศึกษาของ

วิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

3.จ านวนโครงการใน

พระราชด าริที่ได้ศกึษา 

20 30 40 50 60 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ดุลยเดชและสามารถจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ขอ้มูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้ 

 

12 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุน

นักศึกษาเข้าร่วม

การแขง่ขันในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในทุกชั้นปี

สามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมเพื่อ

การแขง่ขันได้ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล 

4 4 4 4 4 15,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของนักศึกษาของ

วิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

13 โครงการอบรม

สัมมนาผูน้ า

นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาผู้น านักศึกษาใหม้ีความรู้

ความเข้าใจในการสร้างทีม 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจ

การแก้ไขปัญหาและการท างานเป็นทีม

ให้กับนักศึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการประกันคุณภาพของการศึกษา 

 

1.ระดับความรู้ความเข้าใจใน

การพัฒนาความเป็นผูน้ า 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 20,000 วิทยาลัยสห

เวชสาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 



 

 

71 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

14 โครงการเพาะ

เมล้ดพันธ์ใหม ่

CLS 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีการคิด

วิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการและการ

วางแผนในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า

นักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

20,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

1 โครงการประกวด

ดาว-เดือน  

คณะครุศาสตร์ 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหก้ับนักศึกษาให้

มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

20,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศกึษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

2 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี

จากรุ่นพี่สู่น้อง

รหัส 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการแสดงออกที่

สร้างสรรค์ มีความรักและสามัคคีสามารถ

ท างานเป็นหมู่คณะให้ส าเร็จ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

20,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

 

 

80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

3 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

1. เพื่อเป็นการสง่เสริมสุขภาพของ

นักศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถ

ด้านกีฬาได้พัฒนาทักษะและความสามารถ 

3. เพื่อสรา้งความสามัคคีของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

60,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

4 โครงการอบรม

สัมมนา “ภาวะ

ผูน้ าที่ดแีหง่

อนาคต” 

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามีภาวะผูน้ า 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาน าภาวะผูน้ าไปใช้ให้

เหมาะสมกับทุกๆ สภาวะกาล 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

150,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

5 โครงการจติอาสา

บ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคม  

1. เพื่อพัฒนานักศกึษาให้เป็นผู้มจีิตอาสา  

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นทุนทางสังคม 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษาด้านความเป็นผู้น า 

รู้จักแก้ปัญหา มีความเสียสละ และความ

รับผิดชอบ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การท างาน

เป็นทีม 

 
 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

50,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 80 80 80 80 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

6 โครงการ

สนับสนุนงาน

กีฬาสุนันทา

สามัคคี 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬา 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการส่งเสริมการมี

น้ าใจเป็นนักกีฬา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 50,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2. จ านวนรางวัลที่นักศกึษา

ได้รับตามกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

4 4 4 4 4 

3. ระดับความพึงพอใจต่อ

การจัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

7 โครงการประกวด

ดาว เดือนคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิด

ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 15,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

8 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านกีฬา และการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 200,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. รางวัลที่ได้รับจากการ

แขง่ขัน 

 

10 10 10 10 10 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

9 

 

 

โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา “สร้าง

ภาวะความเป็น

ผูน้ า สง่เสริม

คุณธรรม

จรยิธรรมของ

นักศึกษาเพื่อให้

เป็นบัณฑิตอันพึง

ประสงค์”  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเกิด

ภาวะความเป็นผูน้ า 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 170,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

10 โครงการสาน

สายใยน้องพี่ 

คณะวทิยาการ

จัดการ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความ

เข้าใจและสามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 159,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

11 โครงการ M-

Science Sport’s 

Day 2016 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 95,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

12 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาทักษความ

เป็นผู้น าและจิต

อาสา 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ภาวะผูน้ าและผูต้ามที่ดี 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนานักศึกษามีความ

รักสามัคคีในหมูค่ณะ เรยีนรู้และยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างดี 

3. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหน้ักศึกษามีจิต

อาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสว่นรวม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 200,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

13 โครงการกีฬา

สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักศึกษาเข้า

ร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬาสัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

14 โครงการรับน้อง

อย่างสร้างสรรค์

สานสัมพันธ์ CIM 

เพื่อส่งเสริมแลพัฒนาให้กับนักศึกษาให้มี

ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 

 

 

 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

15 โครงการ

เสริมสรา้ง

สมรรถนะภาวะ

ผูน้ าและการ

ตัดสินใจทางการ

พยาบาล 

เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ภาวะผูน้ าสามารถคิด

วิเคราะหก์ารท างานร่วมกันและการแก้ไข

ปัญหางานที่ได้รับผดิชอบได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 560,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ระดับความรูค้วามเข้าใจ

ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

16 โครงการชมรม

กิจกรรมนักศึกษา

นานาชาติ 

1. เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 สามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งใน

ฐานะผู้น าหรอืสมาชิกกลุ่ม 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีทักษะ

การสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรว่ม

ช้ันปีเดียวกันและระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติในและช้ันปี

ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 25,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

17 โครงการเปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี ความ

รับผิดชอบและรู้จักการท างานรว่มกัน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 2,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2. จ านวนชมรมที่ได้รับการ

อนุมัตเิปิดรับสมาชิก 

 

1 2 3 4 5 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

18 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี ความ

รับผิดชอบและรู้จักการท างานรว่มกัน 

2. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนกระบวนการ

รวมกลุ่มด าเนินงานของนักศกึษา 

3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดใน

หมูน่ักศึกษา 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 2,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2. จ านวนชมรมที่มีผลการ

ด าเนนิงาน 

1 2 3 4 5 

19 โครงการสานสาย

น้องพี่และผูก

สัมพันธ์ลูกพระ

นาง 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ

รวมกลุ่มด าเนินงานของนักศกึษาและเป็น

การเชื่อมควมสัมพันธ์อันดีในหมูน่ักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 4,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

20 โครงการ CLS 

Ambassadors 

Contest 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์ 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหน้ักศึกษามี

ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ

แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 10,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

21 SISA สาน

สัมพันธ์ครัง้ที่ 1 

1. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นนอ้งให้

เกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมูค่ณะ 

2. สง่เสริมให้มคีวามสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง

บุคคล การเรียนรูท้ี่จะอยู่กับเพื่อน รุ่นพี่ รุน่

น้อง 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

80 80 80 80 80 75,000 วิทยาลัย

ภาพยนตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

22 โครงการ “คิด

อย่างผู้น าสู่ความ

เป็นเลิศการ

บริหารจัดการ” 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 20,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ  

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหน้ักศึกษาใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 40,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

 

 

 

 

80 80 80 80 80  



 

 

79 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

2 โครงการ 

“English Camp” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาภาษาใน

การสื่อสาร 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

200,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3. รอ้ยละของการทดสอบ 

Pre-test และ Post-test ที่

พัฒนาขึ้น 

20 30 40 50 60 

3 โครงการอบรม 

“สารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู”้ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และพัฒนา

ทักษะด้าน MS OFFICE ในระดับเบื้อต้น

จนถึงขั้นสูง 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

300,000 คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3. ร้อยละของการทดสอบ

ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

 

 

 

 

 

 

20 30 40 50 60 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

5 โครงการพัฒนา

ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ

ในการใชโ้ปรแกรม Excel 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม

โครงการมีคะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-test มี

การพัฒนาขึน้ 

 

60 70 80 90 100 

6 โครงการพัฒนา

ทักษะด้านการวิค

เราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 

1.เพื่อพัฒนานักศกึษาในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคนิคการน าเสนอที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 20,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

7 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาอังกฤษ

(English Camp) 

และโปรแกรม 

speexx 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใ ช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. รอ้ยละของผูเ้ข้าร่วม

โครงการมีคะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-test มี

การพัฒนาขึน้ 

 

80 80 80 80 80 

8 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

แนวทางการสร้าง

สื่อประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ 

1 .  เพื่ อ ให้นั กศึกษาได้ รั บองค์ความรู้

เกี่ยวกับแนวความคิดด้านการสร้างสื่อ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป

ประยุกต์ใชง้านจรงิได้ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา

สามารถใช้ทักษะในการใ ช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศออกแบบโปสเตอร์แนะน า

สาขาวิชา 

 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 - คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

9 โครงการพัฒนา

นักศึกษาด้านการ

วิจัยและท าโพล

ส ารวจความ

คิดเห็น 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาในการ

เขียนงานวิจัย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

85 85 85 85 85 50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

10 โครงการอบรม

พัฒนาบุคลิกภาพ

และทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English camp) 

ส าหรับนักศกึษา

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสร้าง

ความเข้าใจทางวัฒนธรรม การพัฒนา

บุคลิกภาพส าหรับนักศึกษากลุ่มวิชาชีพ

พยาบาล 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

80 80 80 80 80 700,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่น

การทดสอบความรู้

ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

11 โครงการ 3D เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใ ช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 40,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์

และสื่อใหม่ 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51   

12 โครงการ 

Creative Power 

Point and Movie 

clip Workshop 

พัฒนาทักษะการ

น าเสนองาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับ

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้งาน

โปรแกรม PowerPoint และ Movie Maker 

ผลิตสื่อประกอบการน าเสนอและการพูด

ต่อชุมชน 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 55,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติในแตล่ะช้ัน

ปีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 

13 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

และการใช้

โปรแกรม 

Speexx 

1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ

นักศึ กษา ในการใ ช้ โปรแกรม  speexx 

ทดสอบความรูด้้านภาษาอังกฤษ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 22,500 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษาที่ผ่าน

การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ

หลังการฝกึอบรม 

10 20 30 40 50 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

14 โครงการอบรม

การใชง้าน

ฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสบืค้น 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน

และการเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ส าหรับการประกอบการเรียน การสอน

และการท าวิจัยของนักศึกษา ให้ เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 20,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษาที่ผ่าน

การทดสอบการใชง้าน

ฐานขอ้มูลหลังการฝึกอบรม 

10 20 30 40 50 

15 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

นักศึกษาด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 .  เพื่ อส่ ง เสริมนักศึกษาให้ ได้ รบการ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 20,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

16 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใ ช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 - วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 

3. รอ้ยละของผูเ้ข้าร่วม

โครงการมีคะแนน Pre-test 

เทียบกับคะแนน post-test มี

การพัฒนามากขึ้น 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 



 

 

85 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

(6)ด้านการประกันคุณภาพ  

1 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการให้

ความรูแ้ละทักษะ

ด้านการประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ละทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 15,000 คณะครุ

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

 

80 80 80 80 80  

2 โครงการอบรม 

“ความรูท้างด้าน

งานประกัน

คุณภาพ” 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศกึษาและการน าไปใช้ 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

- คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3 โครงการอบรมให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 คณะ

วิทยาการ

จัดการ 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

4 โครงการให้

ความรูด้้านงาน

ประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

- คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 



 

 

86 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

5 โครงการให้

ความรูเ้รื่องการ

ประกันคุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และ

เทคโนโลย ี

2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 

3. ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านความรู้ เรื่องการประกัน

คุณภาพ 

 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 

6 โครงการอบรมให้

ความรูด้้านการ

ประกันคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

70,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

 

80 80 80 80 80 

7 โครงการพัฒนา

และส่งเสริม

ทักษะความรู้

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริมทักษะ

ความรู ้การประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

10,000 วิทยาลัย

นวัตกรรม

และการ

จัดการ 

2 .  ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

80 80 80 80 80 



 

 

87 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

8 โครงการให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่ก าหนด 

80 80 80 80 80 30,000 วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

9 โครงการให้

ความรูแ้ละทักษะ

การประกัน

คุณภาพ

การศกึษาแก่

นักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ 

เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ กษามีความรู้ ใ น

หลักการประกันคุณภาพ การประยุกต์ใช้

กั บ ชีวิ ตประจ าวั น  การ เรี ยน  การท า

กิจกรรม และการท างานได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมหรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆที่ก าหนด 

80 80 80 80 80 100,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจในการ

ให้บริการการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3. รอ้ยละของนักศึกษาที่ผา่น

การทดสอบการประกัน

คุณภาพ 

 

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 



 

 

88 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศึกษาท่ีด าเนินการ งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

10 โครงการรู้ทัน 

TQF 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าใจถึง

รายละเอียดของการประเมินผลการเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

- วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติในแตล่ะช้ัน

ปีที่ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา 

80 80 80 80 80 

11 โครงการอบรมให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหก้ับนักศึกษา 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา 

80 80 80 80 80 3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์

และซัพพลาย

เชน 

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

4.25 

 

3. รอ้ยละของผูเ้ข้าร่วม

โครงการมีคะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-test มี

การพัฒนามากขึ้น 

60 70 80 90 100 
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2.5.4 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2559 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 โครงการ

เสริมสรา้ง

จติส านึก

สาธารณะพัฒนา

คุณธรรม 

จรยิธรรมและ

บุคลิกภาพ 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี

ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 

2.นักศึกษาเป็นผู้มบีุคลิกภาพ

เหมาะสมกับความเป็นครู 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 1.คณะกรรม 

การสโมสร

นักศึกษา 

2.นักศึกษาช้ัน

ปีที่ 1-4 

ธ.ค.2559 110,000 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

80 

2 โครงการ  

“พัฒนาจติเพื่อ

ชีวติ

มหาวิทยาลัย” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรมจรยิธรรม เสียสละ

ต่อตนเองและส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ธ.ค.2559 – 

ม.ค.2560 

150,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

 

 

80 



 

 

90 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการ  

“ปฏิบัติธรรมน า

สุข” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผูอ้ื่น 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ธ.ค.2559 – 

ม.ค.2560 

400,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

4 โครงการส่งเสริม

คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีวนิัย ความรับผดิชอบ 

ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเป็น

แบบอย่างที่ดี 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

สาขาทุกชั้นปี 

พ.ย.2559 40,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

5 โครงการ

จรยิธรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณะ

รรม จริยธรรม ในการพัฒนา

พฤติกรรม ด้วยความเสียสละตอ่

ตนเองและส่วนรว่ม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ส.ค.2559 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

 

 

 

80 



 

 

91 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการ Big 

Cleaning Day 

เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้

รู้จักเสียสละ และรู้จักช่วยเหลือ

ส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ม.ค.2560 100,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

80 

7 โครงการ “ชวน

น้องใหม่เข้าวัด

ปฏิบัติด ีคณะ

วิทยาการจัดการ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

8 ส.ค.

2559 

54,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

80 

8 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรมตาม

รอยพระราช

ด ารัส 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ก.พ.-พ.ค.

2560 

30,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

 

80 



 

 

92 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการ

คุณธรรมความดี

ตามรอยในหลวง 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ

เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ก.พ.2560 50,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

10 โครงการอบรม

คุณธรรม

จรยิธรรม

นักศึกษา ช้ันปีที่ 

1-4 

 

เพื่อเป็นการปลูกฝัง่ให้นักศึกษา

เกิดความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ

ผูอ้ื่นเข้าใจในหลักค าสอนทางพุทธ

ศาสนามีสตเิรียนรู้ตนเองและผูอ้ื่น 

ในการอยู่รว่มกันในสังคมและ

สามารถออกไปใช้ชีวติได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ต.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

11 โครงการธรรม

เพื่อการพัฒนา

นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษานอกบทเรียน 

3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา

เกิดความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3 

ต.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 



 

 

93 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผูอ้ื่น 

12 โครงการจติ

อาสาเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

นักศึกษา 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต

อาสา บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษา

วิทยาลัยสห

เวชศาสตร์ 

ต.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

80 

13 โครงการเยาวชน

รุ่นใหม่หัวใจ

อาสา ครัง้ที่ 4 

โรงเรียนวัดพุทธ

ธรรมรังษี 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ในด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ทางดา้นการมคีวามรับผดิชอบต่อ

สังคม มีระเบียบ มวีินัย เสียสละ

และเป็นแบบอย่างที่ดี 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่

ก าหนด 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

 

ต.ค.2559 – 

ก.ค.2560 

10,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

ศลิปะการ 

แสดง และสื่อ

ใหม่ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.51 



 

 

94 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงการพัฒนา

คุณลักษณะด้าน

คุณธรรมและ

จรยิธรรมแห่ง

วิชาชีพพยาบาล

ส าหรับนักศกึษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามี

คุณธรรม จรยิธรรมแห่งวิชาชีพ

พยาบาลและการประยุกต์ใช้

หลักธรรมในการเรียนและ

ชีวติประจ าวัน 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่

ก าหนด 

30 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

 

ส.ค.2559 – 

ก.ค.2560 

700,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3. ร้อยละของกิจกรรม

นอกหลักสูตรที่บูรณา

การกับพันธกิจการ

เรียนการสอนการวิจัย 

การบริการวิชาการ

และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

3.51 



 

 

95 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการท าบุญ

วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษามีจิตใจเป็น

พุทธศาสนกิชนที่ดี 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

1.นักศึกษาช้ัน

ปีที่ 1-3 

2.อาจารย์ 

3.บุคลากร 

ธ.ค.2559 – 

ม.ค.2560 

30,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

 

 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

 

80 

16 โครงการอบรม

คุณธรรม 

จรยิธรรมตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามี

คุณธรรม จรยิธรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ม.ค.2560 3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

17 โครงการบวร

(บ้าน/วัด/

โรงเรียน) 

1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาทุกช้ันปีใน

ด้านความเข้าใจในความส าคัญ

ของชุมชนและภูมปิัญญาไทย 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาทุกชั้นปีได้

เรียนรู้แบบอย่างที่ดีของการ

เสียสละและการอุทิศตนในการ

พัฒนาท้องถิ่นจากปราชญ์

ชาวบ้านในชุมชนของ จ.นครปฐม 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.2559 – 

ก.ค.2560 

95,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

วิทยาลัยนานาชาติใน

แตล่ะช้ันปีที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 



 

 

96 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(2)ด้านความรู้ 

1 โครงการประชุม

เชงิปฏิบัติการ

การส่งเสริม

ความพรอ้มเข้า 

สู่วิชาชีพครู 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับ

คุณธรรม จรยิธรรมส าหรับครู

มาตรฐานวิชาชีพครูทางการศกึษา

และกฎหมายการศกึษา และความ

พร้อมก่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วย 

1. ระดับความพึงพอ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-5 

ม.ค.2560 50,000 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

80 

2 โครงการอบรม

เรื่อง  “เด็กเทค

โนน าเสนองาน

อย่างสร้างสรรค์” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ

น าเสนองานหน้าชัน้เรียนให้มีสาระ

น่าสนใจ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559 50,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

3 โครงการ

ปฐมนิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วาม

เข้าใจในการเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ  

 

1.คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 

ส.ค.2559 –

ธ.ค.2559 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละจ านวน

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 

80 

 



 

 

97 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการ

ปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

วิสัยทัศนพ์ันธกิจของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหรกรมรวมทั้ง

แนวทางการพัฒนาตนเอง แนว

ทางการเรยีนและการใช้ชีวิต แนว

ปฏิบัติดา้นวิชาการ 

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ให้ได้รับความรู้ทราบข้อมูลและ

วัตถุประสงค์ด้านกิจกรรม

นักศึกษา วนิัยและสวัสดิการศกึษา

ต่าง ๆ  

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ส.ค.2559 – 

ก.ค.2560 

30,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 

5 โครงการปัจฉิม

นิเทศฝกึ

ประสบการณ์

วิชาชีพ คณะ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  

เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้และ

สามารถเขียนแบบต่างๆ เพื่อการ

สมัครงานหรือเพื่อใช้ในการท างาน 

(ภาษาไทย/English)  

1.คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.25 

 

 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 

ม.ค.-เม.ย.

2560 

10,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2.รอ้ยละจ านวน

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการอบรม

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์

ความรูท้ี่ศึกษาให้กว้างขวางและ

เป็นระบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี 

แนวทางการจัดท าระเบียบวิธีวิจัย

ให้ทันสมัย 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษาให้มีอัต

ลักษณ์ของคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

สาขาและทุก

ช้ันปี 

ก.พ.-มี.ค.

2560 

20,000 คณะ

ศลิปกรรม

ศาสตร์ 2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 

7 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ 

ในการเตรียมความพร้อมและ

สามารถเรียนรูใ้นการสัมภาษณ์

งาน 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ ง เสริม

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 

พ.ย.2559 25,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจเนื้อหาในการ

เตรียมความพร้อมใน

การสัมภาษณ์งาน 

 

 

 

3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการ

ปฐมนิเทศฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ 

ในการเตรียมความพร้อมในการ

ฝกึวิชาชีพ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3 

พ.ย.2559 50,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจเนื้อหาในการฝกึ

วิชาชีพ 

 

3.51 

9 โครงการให้

ความรูเ้รื่องการ

ประกันคุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพใน

การจัดกิจกรรม 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 

ก.ค.2560 20,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการประกัน

คุณภาพ 

 

 

3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนา

ทักษะความรูแ้ละ

เทคนิคในการ

เรียนรู้ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาเรียนรู้

วิธีการสรุปองค์ความรูแ้ละพัฒนา

เทคนิคในการจดจ า 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

มี.ค.2560 15,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

11 โครงการอบรม

แนวทางการเป็น

ผูป้ระกอบการ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้

เกี่ยวกับหลักการพืน้ฐานของการ

เป็นผู้ประกอบการ 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ ง เสริม

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ก.พ.-พ.ค.

2560 

30,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

12 โครงการอบรม

เชงิปกิบัติการ

แนวทางการ

สร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ 

(Poster) 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้

เกี่ยวกับแนวความคิดด้านการ

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจรงิ

ได้ 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ

โปสเตอร์แนะน าสาขาวิชา 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ ง เสริ ม

พัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มี.ค.-มิ.ย.

2560 

150,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้ 

1.เพื่อให้นักศึกษามมีีความรู้ด้าน

ทักษะการปฐมพยาบาล 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ส.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. รอ้ยละของ

นักศึกษามีที่ผ่านการ

ทดสอบด้านการปฐม

พยาบาลเบือ้งตน้ 

 

50 

14 โครงการหมอยา

เบือ้งตน้ 

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้

ด้านยาและการจ่ายยาไทยและยา

สามัญประจ าบ้าน 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 

ส.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจในการเป็นหมอ

ยาเบือ้งตน้ 

 

3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการการ

ปูองกันและการ

ฟื้นฟูบ าบัด 

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้

ด้านปูองกันและการฟื้นฟูบ าบัด

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3 

ส.ค.2559 10,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจในการปูองกัน

และการฟื้นฟูบ าบัด 

 

3.51 

16 โครงการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษาช้ัน

ปีที่ 4 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง

ความมั่นใจใหก้ับนักศึกษาในการ

ออกไปประกอบอาชีพ 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อคิดและ

หลักการคิดในชวีิตการท างาน 

3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ

ภาคภูมิใจตอ่วิทยาลัยและ

มหาวิทยาลัย 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 

พ.ค.2560 - วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการอบรม

ท าภาพยนตร์สัน้ 

ปี4 

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ

งานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

จ านวนรางวัลที่

นักศึกษาได้รับตาม

กิจกรรมส่งเสริมหรอื

พัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

 

4 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

30,000 วิทยาลัยการ

ภาพนตร์

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 

18 โครงการเตรียม

ความพรอ้มเข้าสู่

ประชาคม

อาเซียน การ

เขียนบันทึก

ทางการพยาบาล

เป็นภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถ

เขียนบันทึกทางการพยาบาลเป็น

ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม

รูปแบบที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ

พยาบาลก าหนด 

1. ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของนักศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการ 

30 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

550,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

3. รอ้ยละของ

นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจตรงตาม

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการอบรม

การเตรียมความ

พร้อมสูส่ถาน

ประกอบการ 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้

ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาส

ในการท างานในสถาน

ประกอบการที่ต้องการ 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ ง เสริม

พัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ธ.ค.2559 5,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

4.25 

 

20 โครงการสนุกกับ

ภาษาอังกฤษด้วย

กิจกรรมนอก

หอ้งเรียน 

1. เพื่อพัฒนานักศกึษา ช้ันปีที่ 1 ใน

ด้านทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษา ช้ันปีที่ 2 

ในด้านทักษะการฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ช้ันปีที่ 3 

ในด้านทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษา ช้ันปีที่ 4 

ในด้านทักษะการอ่านและการ

เขียนภาษาอังกฤษ 

 

1.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.ค.

2560 

60,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติในแตล่ะช้ันปี

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

21 โครงการพัฒนา

นักศึกษาการใช้

งานระบบ

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ ได้ รับการส่ ง เสริม

พัฒนา 

85 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ม.ค.-มิ.ย.

2560 

50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

4.25 

 

(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

1 โครงการค่าย 

นักศึกษา 

ทุนเพชร 

สวนสุนันทา 

สอนน้อง  

 

1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาใช้ปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้รูจ้ักการเสียสละและ

เอือ้เฟื้อต่อสังคม 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559-

มี.ค.2560 

10,000 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

80 

2 โครงการ

สนับสนุนการ

ส่งผลงานสู่เวที

ประกวดภายใต้

เรื่อง  “คิดเป็น 

ท าเป็น ดว้ย

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษามีความรู ้ทักษะวิชาชีพ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน

การสรา้งผลงานเข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

150,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

3. จ านวนรางวัลของ 3 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ความรูแ้ละด้าน

วิชาชีพ” 

 

นักศึกษาในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

3 โครงการ

สนับสนุนการ

ส่งผลงานของ

นักศึกษาเข้า

ประกวด 

เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ

ของนักศึกษาและสามารถส่งผล

งานเข้าร่วมประกวดในเวทีตา่งๆได้ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

สาขาและทุก

ช้ันปี 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

10,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

3. จ านวนรางวัลที่

นักศึกษาได้รับตาม

กิจกรรมส่งเสริมหรอื

พัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

4 

4 โครงการพัฒนา

บัณฑติสู่ชีวติการ

ท างาน 

1. เพ่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์

ข้อมูลและสามารถสรุปความรูใ้หม่

ได้ 

2. เพื่อใหบ้ัณฑติสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลและสถานการณ์เฉพาะหน้า

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ก.พ.2560 45,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ได้ 

3. เพื่อให้บัณฑติวิเคราะหแ์ละ

สามารถตัดสินใจในสถานการณ์

ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

4. เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจเรื่อการ

รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

5 โครงการ 

“กระบวนการ

ผลติและประกวด

ภาพยนตรก์าร

เรียนการสอน

แหง่ประเทศไทย 

(สวนสุนันทา) 

ครั้งที่ 15  

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ

ผลติภาพยนตร์และสามารถน าไป

ประยุกต์ใชง้านจริง 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มี.ค.2560 300,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

6 โครงการพัฒนา

ศักยภาพทางดา้น

การจัดการธุรกิจ

จ าลอง 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดท าธุรกิจ และสามารถน าไป

ประยุกต์ใชก้ับธุรกิจจ าลอง 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-พ.ค.

2560 

10,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการประกวด 

Ider poster 

ประชาสัมพันธ์

คณะ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญา 

สามารถสร้างสรรคโ์ปสเตอร์

แนะน าสาขาวิชาและคณะได้ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มิ.ย.-ก.ค.

2560 

70,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

 

8 โครงการ

สร้างสรรค์

นวัตกรรมจาก

วัสดุเหลอืใช้ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดการ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะปัญหาขยะเหลือใช้ 

 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-พ.ค.

2560 

30,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

85 

9 โครงการแนะแนว

นักศึกษาในการ

เตรียมพร้อมฝกึ

ประสบการณ์

ทางวิชาชีพ

ร่วมกับ

ผูป้ระกอบการ 

เพื่อส่งเสริมการเรยีนรูอ้ย่างเป็น

ระบบ เพื่อพัฒนานักศึกษาใหม้ี

ความรูค้วามเข้าใจตนเองและ

สังคมในการเตรียมฝึกงานและฝึก

วิชาชีพรว่มกับผูป้ระกอบการ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนา 

80 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

10,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

4.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะ

ทางการพยาบาล

เพื่อเป็นบัณฑิต

พยาบาลที่มี

คุณภาพ 

เพื่อพัฒนาความรูแ้ละทักษะ

ทางการพยาบาลและการเป็น

บัณฑติพยาบาลอย่างมคีุณภาพ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่

ก าหนด 

90 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 4 

ธ.ค.2559-

มี.ค.2560 

330,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.51 

3. ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ได้งาน

ตรงสาขา 

80 

 

11 โครงการเพาะ

เมล็ดพันธ์ใหม ่

CLS 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีการคิด

วิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการและ

การวางแผนในการจัดกิจกรรม 

2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ

เป็นผู้น านักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

พัฒนา 

80 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ธ.ค.2559 20,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2.ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการเข้าใจ

และเข้าถึงหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกาช้ันปีที่ 1 

สามารถค้นคว้าและทราบข้อมูล

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาช้ันปีที่ 

2 – 4 สามารถค้นคว้าและทราบ

ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราขด าริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และสามารถจัดนิทรรศการ

เผยแพร่ขอ้มูลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมพิลอดุลยเดชได้ 

 

 

 

 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.ค.

2560 

200,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาของวิทยาลัย

นานาชาติที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา 

80 

 

3.จ านวนโครงการใน

พระราชด าริที่ได้ศกึษา 

20 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการส่งเสริม

และสนับสนุน

นักศึกษาเข้าร่วม

การแขง่ขันในเวที

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ในทุกชั้นปีสามารถสร้างผลงาน

และนวัตกรรมเพื่อการแขง่ขันได้ 

1. จ านวนนักศึกษาที่

ได้รับรางวัล 

4 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.ค.

2560 

15,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาของวิทยาลัย

นานาชาติที่ได้รับการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา 

 

 

80 

 

14 โครงการอบรม

ผูน้ านักศกึษา 

(สร้างผู้น าสร้าง

ทีม,ต้นแบบผูน้ า,

ผูน้ าและการ

พัฒนา” 

1. เพื่อพัฒนาผู้น านักศึกษาใหม้ี

ความรูค้วามเข้าใจในการสร้างทีม 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการ

ตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและการ

ท างานเป็นทีมให้กับนักศึกษา 

3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

ของการศึกษา 

 

 

 

1.ระดับความรู้ความ

เข้าใจในการพัฒนา

ความเป็นผู้น า 

3.51 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มิ.ย.2560 42,500 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 โครงการประกวด

ดาว-เดือน  

คณะครุศาสตร์ 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาใหก้ับ

นักศึกษาให้มคีวามเข้าใจและ

สามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559 20,000 คณะครุศาสตร์ 

2.ร้อยละของนักศกึษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 

2 โครงการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี

จากรุ่นพี่สู่น้อง

รหัส 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการ

แสดงออกที่สรา้งสรรค์ มีความรัก

และสามัคคีสามารถท างานเป็นหมู่

คณะให้ส าเร็จ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559 20,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

3 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

1. เพื่อเป็นการสง่เสริมสุขภาพของ

นักศึกษา 

2. เพื่อสง่เสริมนักศึกษาที่มี

ความสามารถด้านกีฬาได้พัฒนา

ทักษะและความสามารถ 

3. เพื่อสรา้งความสามัคคีของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-มี.ค.

2560 

60,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการอบรม

สัมมนา “ภาวะ

ผูน้ าที่ดแีหง่

อนาคต” 

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษามีภาวะ

ผูน้ า 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาน าภาวะ

ผูน้ าไปใช้ใหเ้หมาะสมกับทุกๆ 

สภาวะกาล 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ส.ค.2559 150,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

5 โครงการจติ

อาสาบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคม  

1. เพื่อพัฒนานักศกึษาให้เป็นผู้มี

จติอาสา  บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

เป็นทุนทางสังคม 

2. เพื่อพัฒนานักศกึษาด้านความ

เป็นผู้น า รู้จักแก้ปัญหา มคีวาม

เสียสละ และความรับผดิชอบ 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้

การท างานเป็นทีม 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

50,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

6 โครงการ

สนับสนุนงาน

กีฬาสุนันทา

สามัคคี 

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

แขง่ขันกีฬา 

2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการ

ส่งเสริมการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

สาขาและทุก

ช้ันปี 

ก.พ.-มี.ค.

2560 

50,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. จ านวนรางวัลที่

นักศึกษาได้รับตาม

กิจกรรมส่งเสริมหรอื

4 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนานักศึกษาใน

ระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

3. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

7 โครงการอบรม

สัมมนาผู้น า

นักศึกษา “สร้าง

ภาวะความผูน้ า

ส่งเสริมคุณธรรม

จรยิธรรมของ

นักศึกษาเพื่อให้

เป็นบัณฑิตอันพึง

ประสงค์” ครั้งที่ 

10 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้น า 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-4 

ก.ค.2560 170,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

4.25 

8 โครงการกีฬา

สุนันทาสามัคคี 

ครั้งที่ 28 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านกีฬา และ

การท างานรว่มกันเป็นทีม 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

ม.ค.-ก.พ.

2560 

200,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. ระดับความพึงพอใจ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ต่อการจัดกิจกรรม 

3. รางวัลที่ได้รับจาก

การแขง่ขัน 

10 

9 โครงการ “คิด

อย่างผู้น าสู่ความ

เป็นเลิศการ

บริหารจัดการ

ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้น า 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ก.พ.2560 183,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

4.25 

10 โครงการสาน

สายใยน้องพี่ 

คณะวทิยาการ

จัดการ ปี

การศกึษา 2559 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีความเข้าใจและ

สามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-2 

2-3 ส.ค.

2559 

159,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

11 โครงการ M-

Science Sport’s 

Day 2016 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขันกีฬา

สัมพันธ์ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ก.พ.2560 95,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาทักษ

ความเป็นผู้น า

และจติอาสา 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มภีาวะผูน้ าและผู้

ตามที่ดี 

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่

คณะ เรียนรู้และยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างดี 

3. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีจิตอาสาในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสว่นรวม 

1. รอ้ยละของนกัศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 ผูน้ านักศกึษา

ช้ันปีที่ 1-4 

ม.ค.2560 200,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

13 โครงการกีฬา

สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ

แขง่ขันกีฬาสัมพันธ์ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

ม.ค.-พ.ค.

2560 

50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

14 โครงการรับน้อง

อย่างสร้างสรรค์

สานสัมพันธ์ CIM 

เพื่อส่งเสริมแลพัฒนาให้กับ

นักศึกษาให้มคีวามเข้าใจและ

สามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษา

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

ก.ค.2560 50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ 4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้วยกัน ต่อการจัดกิจกรรม 

15 โครงการ

เสริมสรา้ง

สมรรถนะภาวะ

ผูน้ าและการ

ตัดสินใจทางการ

พยาบาล 

เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ภาวะผูน้ า

สามารถคิดวิเคราะหก์ารท างาน

ร่วมกันและการแก้ไขปัญหางานที่

ได้รับผดิชอบได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

560,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

3.51 

16 โครงการชมรม

กิจกรรม

นักศึกษา

นานาชาติ 

1. เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีที่ 2-4 

สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง

สร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ าหรอื

สมาชิกกลุ่ม 

2. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

มีทักษะการสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนรว่มช้ันปีเดียวกัน

และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติใน

และช้ันปีที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.ค.

2560 

25,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

17 โครงการเปิดโลก

ชมรม 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี 

ความรับผดิชอบและรู้จักการ

ท างานร่วมกัน 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

พ.ค.2560 2,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. จ านวนชมรมที่ได้รับ

การอนุมัตเิปิดรับ

สมาชิก 

 

1 

18 โครงการปิดโลก

ชมรม 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี 

ความรับผดิชอบและรู้จักการ

ท างานร่วมกัน 

2. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

กระบวนการรวมกลุ่มด าเนินงาน

ของนักศึกษา 

3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์

อันดในหมู่นักศกึษา 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

พ.ค.2560 2,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. จ านวนชมรมที่มีผล

การด าเนินงาน 

1 

19 โครงการสาน

สายน้องพี่และผูก

สัมพันธ์ลูกพระ

นาง 

1. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

กระบวนการรวมกลุ่มด าเนินงาน

ของนักศึกษาและเป็นการเชื่อม

ควมสัมพันธ์อันดใีนหมู่นักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1,4 

ก.ค.2560 4,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

20 โครงการ CLS 

Ambassadors 

Contest 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการ

แสดงออกเชิงสรา้งสรรค์ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีความเข้าใจและ

สามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหว่างนักศึกษา

ด้วยกัน 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

พ.ย.2559 10,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

(5)ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

1 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

1. เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได้ 

 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 3 

ก.พ.-มี.ค.

2560 

40,000 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

 

80 

2 โครงการ 

“English Camp” 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา

ภาษาในการสื่อสาร 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2-3 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

200,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ 80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

3. รอ้ยละของการ

ทดสอบ Pre-test และ 

Post-test ที่พัฒนาขึน้ 

 

20 

3 โครงการอบรม 

“สารสนเทศเพื่อ

การเรียนรู”้ 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ

พัฒนาทักษะด้าน MS OFFICE ใน

ระดับเบือ้ต้นจนถึงขัน้สูง 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

300,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

3. รอ้ยละของการ

ทดสอบของนักศึกษาที่

พัฒนาขึ้น 

20 

5 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

นักศึกษา ดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ   

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

เม.ย.-พ.ค.

2560 

20,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการพัฒนา

ทักษะด้านการวิค

เราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.เพื่อพัฒนานักศกึษาในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการ

น าเสนอที่มปีระสิทธิภาพ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ก.พ.-เม.ย.

2560 

20,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

7 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาอังกฤษ

(English Camp) 

และโปรแกรม 

speexx 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-เม.ย.

2560 

300,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

3. รอ้ยละของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมี

คะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-

test มีการพัฒนาขึ้น 

 

 

 

80 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการ

แนวทางการ

สร้างสื่อ

ประชาสัมพันธ์

โปสเตอร์ 

1 .  เพื่ อ ให้ นั กศึกษาได้ รั บองค์

ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้าน

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริง

ได้ 

2 .  เพื่ อส่ ง เสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ

โปสเตอร์แนะน าสาขาวิชา 

 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มี.ค.-มิ.ย.

2560 

- คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

9 โครงการอบรม

การเขียนงานวิจัย 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้

นักศึกษาในการเขียนงานวิจัย 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

85 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

ม.ค.-มิ.ย.

2560 

50,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

4.25 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการอบรม

พัฒนา

บุคลิกภาพและ

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

(English camp) 

ส าหรับนักศกึษา

หลักสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑติ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

และสร้างความเข้าใจทาง

วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ

ส าหรับนักศกึษากลุ่มวิชาชีพ

พยาบาล 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่

ก าหนด 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มิ.ย.-ก.ค.

2560 

700,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

3. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ผ่านการ

ทดสอบความรู้

ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษและการ

สื่อสาร 

 

 

 

3.51 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการ 

Creative Power 

Point and Movie 

clip Workshop 

พัฒนาทักษะการ

น าเสนองาน 

1. เพื่อสง่เสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปี

ได้รับการพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นในการใช้งานโปรแกรม 

PowerPoint และ Movie Maker 

ผลติสื่อประกอบการน าเสนอและ

การพูดต่อชุมชน 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-มี.ค.

2560 

55,000 วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติในแตล่ะช้ันปี

ได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา 

 

80 

12 โครงการอบรม

พัฒนา

ภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

และการใช้

โปรแกรม 

Speexx 

1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ

นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษาในการใชโ้ปรแกรม 

speexx ทดสอบความรูด้้าน

ภาษาอังกฤษ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1,4 

พ.ค.2560 22,500 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ผ่านการทดสอบด้าน

ภาษาอังกฤษหลังการ

ฝกึอบรม 

 

 

 

 

10 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

13 โครงการอบรม

การใชง้าน

ฐานขอ้มูล

อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการสบืค้น 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ

ใช้งานและการเข้าถึงฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการ

ประกอบการเรียน การสอนและ

การท าวิจัยของนักศึกษา ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

พ.ค.2560 20,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2.รอ้ยละของนักศกึษา

ที่ผ่านการทดสอบการ

ใช้งานฐานข้อมูลหลัง

การฝึกอบรม 

 

10 

14 โครงการพัฒนา

ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษา มีทักษะในการใช้

โปรแกรม Excel 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

3. รอ้ยละของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมี

คะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-

test มีการพัฒนาขึ้น 

 

60 



 

 

126 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

15 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

3. รอ้ยละของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมี

คะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-

test มีการพัฒนาขึ้น 

 

60 

16 โครงการ 3D เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

เหมาะสม 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

40,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์ 

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 2. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

 

 

 

4.25 



 

 

127 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(6)ด้านการประกันคุณภาพ 

1 โครงการอบรม

เชงิปฏิบัติการให้

ความรูแ้ละทักษะ

ด้านการประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-5 

เม.ย.-พ.ค.

2560 

15,000 คณะครุศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

 

80 

2 โครงการอบรม 

“ความรูท้างด้าน

งานประกัน

คุณภาพ” 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศกึษา

ระดับอุดมศกึษาและการน าไปใช้ 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

100,000 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 

3 โครงการอบรมให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ก.พ.-มี.ค.

2560 

10,000 คณะวทิยาการ

จัดการ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 



 

 

128 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4 โครงการให้

ความรูด้้านงาน

ประกันคุณภาพ

แก่นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ส.ค.2560 5,000 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

5 โครงการให้

ความรูเ้รื่องการ

ประกันคุณภาพ 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพใน

การจัดกิจกรรม 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 2 

ก.ค.2560 10,000 คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

80 

3. ระดับความรูค้วาม

เข้าใจด้านความรู้ เรื่อง

การประกันคุณภาพ 

3.51 

6 โครงการอบรมให้

ความรูด้้านการ

ประกันคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

มี.ค.2560 70,000 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 



 

 

129 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7 โครงการพัฒนา

และส่งเสริม

ทักษะความรู้

ประกันคุณภาพ

การศกึษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาส่งเสริม

ทักษะความรู้ การประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-3 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

10,000 วิทยาลัย

นวัตกรรมและ

การจัดการ 2. ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา 

 

80 

8 โครงการให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมต่างๆที่

ก าหนด 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

ส.ค.2559 30,000 วิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

 

 

 

4.25 

 



 

 

130 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 โครงการพัฒนา

ระบบงานประกัน

คุณภาพการให้

ความรูแ้ละทักษะ

การประกัน

คุณภาพ

การศกึษาแก่

นักศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามีความรู้

ในหลักการประกันคุณภาพ การ

ประยุกต์ใชก้ับชีวติประจ าวัน การ

เรียน การท ากิจกรรม และการ

ท างานได้ 

1. รอ้ยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

หรอืพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆที่

ก าหนด 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1 

พ.ย.2559-

ก.ค.2560 

100,000 วิทยาลัย

พยาบาลและ

สุขภาพ 

2. ระดับความพึงพอใจ

ในการให้บริการการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับ

นักศึกษา 

4.25 

 

3. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ผ่านการ

ทดสอบการประกัน

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

3.51 



 

 

131 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการรู้ทัน 

TQF 

เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษาทุกช้ันปี

เข้าใจถึงรายละเอียดของการ

ประเมินผลการเรียนในแต่ละ

รายวิชา 

1. ระดับความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรม 

4.25 

 

นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ม.ค.-ก.ค.

2560 

- วิทยาลัย

นานาชาติ 

2. ร้อยละของ

นักศึกษาวิทยาลัย

นานาชาติในแตล่ะช้ันปี

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 

11 โครงการอบรมให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาทุก

ช้ันปี 

ส.ค.2559-

ก.ค.2560 

3,000 วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพ

พลายเชน 

2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรม 

4.25 

 

3. รอ้ยละของ

ผูเ้ข้าร่วมโครงการมี

คะแนน pre-test 

เทียบกับคะแนน post-

test มีการพัฒนามาก

ขึน้ 

60 



 

 

132 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12 โครงการให้

ความรูท้างดา้น

งานประกัน

คุณภาพ ปี

การศกึษา 2559 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา 

1.ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริม

และพัฒนา 

80 นักศึกษาช้ันปี

ที่ 1-4 

ต.ค.2559-

ก.ค.2560 

5,000 วิทยาลัยการ

ภาพยนตร์

ศลิปะการแสดง

และสื่อใหม่ 2. ระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัด

กิจกรรม 

4.25 

 



 

 

133 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ไปสู่การปฏิบัติ

เป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมกีารพัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2559 อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559 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 2559 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

 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 2559 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

ประจ าปีการศกึษา 2559 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ที่ ๑๕๖๘/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
ก าหนดให้มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิติ
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 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 
๒๕๕๙ ขึ้น ตามรายชื่อดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประธาน 
๑.๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 
๑.๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
๑.๔  คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
๑.๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 
๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    กรรมการ 
๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 
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๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 
๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน   กรรมการ 
๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ 
๑.๑๗. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 
๑.๑๘. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๙. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและบริการนักศึกษา  กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตาม

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

๒. คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 
๒.๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    ประธาน  
๒.๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 
๒.๓. ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
๒.๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม     กรรมการ 
๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน     กรรมการ 
๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส    กรรมการ 
๒.๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน    กรรมการ 
๒.๘. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์    กรรมการ 
๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว     กรรมการ 
๒.๑๐. อาจารย์นิยม สุวรรณเดช    กรรมการ 
๒.๑๑. อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ    กรรมการ 
๒.๑๒. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล    กรรมการ 
๒.๑๓. อาจารย์ธันย์ ชัยทร     กรรมการ 
๒.๑๔. อาจารย์มัทญา พัชนี     กรรมการ 
๒.๑๕. นายไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศรี    กรรมการ 
๒.๑๖. อาจารย์กิตติศักดิ์  จันทร์สุข    กรรมการ 
๒.๑๗. นายหัสถชัย นวนประสงค ์    กรรมการ 
๒.๑๘. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์    กรรมการ 
๒.๑๙. นางสาวสายบัว นนท์ศิลา    กรรมการ 
๒.๒๐. นางสาวพจนา พัดใย     กรรมการ 
๒.๒๑. นางสาวณธกมล ลูกค า     กรรมการ 
๒.๒๒. นางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอ่ิมเจริญ    กรรมการ 
๒.๒๓. นายเมธาวัฒน์ แสงใส     กรรมการ 
๒.๒๔. นายจเร  นาคทองอินทร์    กรรมการ 
๒.๒๕. นางสาวเบญจพร เติมสิน     กรรมการ 
๒.๒๖. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง     กรรมการ 
๒.๒๗. นางสาวปิยนุช ทองมาก     กรรมการ 
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๒.๒๘. นางสาวกัลยากร ทองมาก     กรรมการ 
๒.๒๙. นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน     กรรมการ 
๒.๓๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ ์    กรรมการ 
๒.๓๑. นายธนา  ลิมาวัฒนชัย    กรรมการ 
๒.๓๒. นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล    กรรมการ 
๒.๓๓. นางสาวสุวิมล เทพนม    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๓๔. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมี
การด าเนินงานได้ตามแผน 
๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของปี
การศึกษา 
๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร 
๕. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
                 อธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
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รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2559 
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รายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกรท์ี่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 
 

 

 

 

 

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือข่ายระยะ 5 ปี และประจ าปี  
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รายงานการประชุม 

แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

และแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจ าปี  

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 13.30 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ช้ัน 5 

 

เริ่มประชุม เวลา  13.30 น. 

ประธานที่ประชุม  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

ผูม้าประชุม 

  1. รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์  รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

  2. ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันนท์  ผูช่้วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

  3. นางสาวชญาภา แจ่มใส   ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา 

  4. ผศ.นวรัตน์  สมนาม    

 5. นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน 

6. นายหัสถชัย  นวมประสงค์ 

7. นางสาวภัทรพร หัสด ี

8. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน 

9. นางสาวทัศนยีา มีเปี่ยมสมบูรณ์ 

10. นางทิฆัมพร  อิสรยิอนันต์ 

11. นางสาวจิราพร ฮามวงศ ์

12. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส 

13. นางสาวพจนา พัดใย 

14. นางสาวสายบัว นนท์ศลิา 

15. อาจารย์มัทญา พัชน ี

16. นางสาวณธกมล ลูกค า 

17. อาจารย์นวภรณ์ ศรสีราญกุลวงศ์ 

18. นางสาวอรกานตจ์ติต์ สุขอิ่มเจรญิ 

19. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว 

20. นายเมธาวัฒน์ แสงใส 

21. นายสุรชัย  น้อยค าเมอืง 

22. อาจารย์นยิม สุวรรณเดช 

23. นายจเร  นาคทองอนิทร์ 

24. อาจารย์ ดร.มัณฑนา  เมธาพัฒนะ 
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25. นางสาวเบญจพร เติมสนิ 

26. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง 

27. อาจารย์กิตติศักดิ์ จันทร์สุข 

28. นายธนา  ลิมาวัฒนชัย 

29. นางสาวกัลยากร ทองมาก 

30. อาจารย์ธันย์ ชัยทร 

31. นางสาวปิยนุช ทองมาก 

32. อาจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล 

33. นายวราพงษ์ ท่าขนุน 

34. นางสาวจิตรานุช เวสา 

35. นายชนะภพ  วัณณโอฬาร 

36. นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ 

37. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล 

38. ผศ.ดร.ศริิลักษณ์ เกตุฉาย 

39. นายอัครเดช สินแต่ง 

40. นายวุฒิชัย  ปิ่นเงนิ 

41. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริว้ทอง 

42. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล 

43. นาสาธิยา  ภูนาพลอย 

44. อาจารย์ ดร.โกมล ไพศาล 

45. นางสาวจิราพร ท าโย 

46. นายสมบูรณ์ เชญิรัมย์ 

47. นายเอกชน  น้อยเงิน 

ผูไ้ม่มาประชุม 

  1. ผศ.อรัญ  ขวัญปาน 

  2. นายปรุงศักดิ์  เชดิช ู

  3. นางสาววาสนา อน้ปูอม 

  4. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล 

  5. อาจารย์ ดร.นริชราภา ทองธรรมชาติ 

  6. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

  7. ดร.กวิน  วงศล์ีด ี

  8. นางสาวโสภาวรรณ ตรสีุวรรณ์ 

  9. ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์ 
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  10. อาจารย์ไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศรี 

  11. อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                 ๑. ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้มีนโยบายผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมนั้นมหาวิทยาลัย ก็ได้มีกรอบ เกณฑ์ มาตรฐาน ในการ

ก ากับให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ อธิการบดี ก็เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีข่าว

เรื่องการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็น

หนว่ยงานหลักในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆเป็นจ านวนมากตลอดปีการศึกษา

นั้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้น าให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้อง

อย่างสร้างสรรค์ เพื่อชี้แจงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กติกา การจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป  โดยก าหนดให้ รอง

คณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และเจา้หน้าที่งานกิจการนักศึกษา ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษากลุ่ม

แกนน า จากทุกหน่วยงานเป็นผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ ๑๐ คน  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี บึงปรีดารีสอรท์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านกิจกรรมมรีูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

                   ๒. ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ส านัก

พระราชวังได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบหมายก าหนดการการพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีพุทธศักราช 

๒๕๕๙ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับในวันที่ ๑๙ - ๒๐ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็นวันที่ ๑๙ เต็มวันและ วันที่ ๒๐ ครึ่งวันเช้า ยอดบัณฑิตประมาณการในปี

การศกึษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จ านวน ๖,๕๐๐ คน 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                ๔.๑ ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๘ 

                 สืบเนื่องจากที่หน่วยงานจัดการศึกษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปแล้วนัน้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการติดตามการรายงานผล

ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ในรอบ ๖ เดือน มีหน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน ๑๓ 

หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามแผน สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานรายงานผลมาแล้ว จ านวน ๙ หน่วยงาน และ
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หนว่ยงานไม่รายงานผลในรอบ ๖ เดือน จ านวน ๔ หนว่ยงาน ได้แก่ ๑)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓)บัณฑติวิทยาลัย และ ๔)วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

ทั้งนี ้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการรายงานผล รอบ ๖ เดือน จึงขอให้หน่วยงานจัด

การศึกษา ทั้ง ๔ หน่วยงาน รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา รอบ ๖ เดือนและรอบ ๙ เดือน พร้อมกันนั้น  ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ

ส่งให้กับกองพัฒนานักศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนด (แบบฟอร์มรายงานผลดังแนบ ๑) 

                      มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานบริหารเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน    

               ตามที่มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 

๓.๓.๑ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย ซึ่งเป็นการด าเนินงานในระดับ 

Node ทั้งนี ้ในการด าเนินงานได้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนการ

จัดการศึกษา จ านวน ๒๒ หน่วยงาน โดยหน่วยงานด าเนินการจัดท าข้อมูลสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

                       ๑. ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารเครือข่าย 

                       ๒. แผนการด าเนินงานบริหารเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

                       ๓. รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนินงานบริหารเครือข่าย  

                       จากการตรวจสอบการด าเนินงานตามข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

หน่วยงาน ข้อมูลด าเนนิการ ข้อสังเกต 

ค าสั่ง

แต่งตั้ง 

แผนการ

ด าเนินงา

น 

รายงานผล 

รอบ 7 

เดือน 

1) คณะครุศาสตร ์    

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

4) คณะวทิยาการจัดการ    

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์    ข้อมูลในภาคผนวกของ

แผนขาดภาพกิจกรรมการ

ประชุม

7) บัณฑิตวิทยาลัย    

8) วทิยาลัยนานาชาติ    

9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    
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10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์    

12) วทิยาลัยการภาพยนตรฯ์    ไม่มีข้อมูลในภาคผนวก

ของแผน และการรายงาน

ผลขาดผลการด าเนินงาน

ของตัวชี้วัด 

13) วทิยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน    

14) ส านักงานอธิการบดี    

1 5 )  ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

   

16) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม    

17) สถาบันวิจัยและพัฒนา    

18) ส านักทรัพย์สินและรายได้    

19) ส านักวิชาการศกึษาทั่วไป GE    ไม่มีข้อมูลในภาคผนวก

ของแผน

20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้

(สสสร.) 

   

21) โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา    

22) ส านักงานศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม    

จึงขอเรียนที่ประชุมทราบและด าเนินการตามค าอธิบายตัวชี้วัด และให้หน่วยงานเร่ง

ด าเนนิการให้เรยีบร้อยตามข้อมูลที่แจง้ไว้ พร้อมสง่ให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๓ ชี้แจงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๙ และ ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารอืแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี 

และประจ าปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการ

จัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ทั้งนี้ การจัดท าแผน

ดังกล่าวหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนในระดับหน่วยงาน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อ

ตรวจสอบและจัดท าแผนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ชื่อแผน : แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์ของแผน :  

๑. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจตอ่การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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๒. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอีัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓. เพื่อจัดบริการดา้นต่างๆใหก้ับนักศึกษาและศษิย์เก่าอย่างครบถ้วน 

ตัวชี้วัดแผน : 

๑. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา 

๒. จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

๓. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า 

หน่วยงานที่ต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๕๙ และระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  

๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔) 

คณะวิทยาการจัดการ ๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๗) บัณฑิตวิทยาลัย๘) 

วิทยาลัยนานาชาติ ๙) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ๑๐) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ๑๑) 

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ๑๒) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ๑๓) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๑๔) ศูนย์

การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  

หมายเหต ุแบบฟอร์มการจัดท าแผนดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จะด าเนินการจัดส่งให้หลังจากการ

ตรวจสอบข้อมูลหรอืรูปแบบจากกองนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวต้องจัดส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.

๒๕๕๙ (โดยข้อมูลจะต้องถึงกองพัฒนานักศึกษาไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เท่านั้น)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๔.๔ ชีแ้จงการจัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ

ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

สืบเนื่องจากการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี และ

ประจ าปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการด าเนินงาน

แสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ทั้งนี้ การจัดท าแผน

ดังกล่าวหน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดท าแผนในระดับหน่วยงาน และส่งให้กับหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อ

ตรวจสอบและจัดท าแผนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป  

ชื่อแผน : แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย  

วัตถุประสงค์ของแผน : 

๑. เพื่อให้เครือขา่ยมีส่วนรว่มในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

๒. เพื่อให้เครือขา่ยเกิดความพึงพอใจตอ่การด าเนินงานการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดแผน : 
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๑. ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย 

๒. จ านวนเครือข่ายที่มสี่วนรว่มในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

หนว่ยงานที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้ 

หน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1) คณะครุศาสตร์ 14) ส านักงานอธิการบดี 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15)  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4) คณะวทิยาการจัดการ 17) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18) ส านักทรัพย์สินและรายได้ 

6) คณะศลิปกรรมศาสตร์ 19) ส านักวิชาการศกึษาทั่วไป GE 

7) บัณฑิตวิทยาลัย 20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้(สสสร.) 

8) วทิยาลัยนานาชาติ 21) โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา 

9) วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 22)  ส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 23) ส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธาน ี

11) วทิยาลัยสหเวชศาสตร์ 24)  ส านักงานศูนย์การศึกษาจั งหวัด

สมุทรสงคราม 

12) วทิยาลัยการภาพยนตรฯ์  

13) วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  

 

หมายเหต ุแบบฟอร์มการจัดท าแผนดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จะด าเนินการจัดส่งให้หลังจากการ

ตรวจสอบข้อมูลหรอืรูปแบบจากกองนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

                  ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวต้องจัดส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ 

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (โดยข้อมูลจะต้องถึงกองพัฒนานักศึกษาไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เท่านั้น)  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
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หัวข้อของแผนปฏิบัตกิารด้านต่างๆ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งมหาวิทยาลัย  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนนิงานด้าน...............................  

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Thrusts)  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน................................  

 2.1 นโยบายด้าน………………………………………….  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน........................………………………….  

 2.3 ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเปูาหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน.....................................................  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้าน................................  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้าน................................ ไปสู่การปฏิบัติ  

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน................................  

ภาคผนวก  

 ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  
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 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน................................  

ระเบียบวาระที่ 5 :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โดยก าหนดให้มจี านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ในมิติประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จงึมกีารจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่

ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

                 ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๘ และว่าด้วยการจัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยการ

ด าเนินงานจัดกิจกรรมนั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 

ชมรม บุคลากรจากคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตลอดปี

การศกึษาที่เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์และตามแนวทาง นโยบายการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึน้  

    โดยมีบทบาทหนา้ที่ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

และมีการด าเนินงานได้ตามแผน 

๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ

ปีการศึกษา 

๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร 

๕. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา 
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๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ตามรายละเอียดดังนี้ 

-ร่าง- 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๙ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา โดยก าหนดให้มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน ในมิตปิระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

จงึมกีารจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่

ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ในการนี้ เพื่อเป็นการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัถตุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

และว่าด้วยการจัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยการด าเนินง านจัด

กิจกรรมนั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม บุคลากร

จากคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตลอดปีการศึกษาที่เป็นการ

พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตาม

แนวทาง นโยบายการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึน้ ตามรายชื่อดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประธาน 

๑.๒. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 

๑.๓. ผูช่้วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

๑.๔  คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 

๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 

๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
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๑.๙. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร์    กรรมการ 

๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย     กรรมการ 

๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ   กรรมการ 

๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 

๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 

๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิและซัพพลายเชน   กรรมการ 

๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ 

๑.๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  กรรมการ 

๑.๒๘. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒๙. หัวหนา้ฝาุยกิจกรรมและบริการนักศึกษา  กรรมการและผูช่่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 

๑. ให้ค าปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบประกาศ ค าสั่งหรอืข้อก าหนด นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒. เป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆในด้านกิจการนักศกึษา 

๓. ผลักดันให้มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

๒. คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 

๒.๑. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา    ประธาน  

๒.๒. ผูช่้วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 

๒.๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา    กรรมการ 

๒.๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม     กรรมการ 

๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน     กรรมการ 

๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส    กรรมการ 

๒.๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน   กรรมการ 

๒.๘. อาจารย์นวภรณ ์ ศรสีราญกุลวงศ ์   กรรมการ 

๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว     กรรมการ 

๒.๑๐. อาจารย์นยิม สุวรรณเดช    กรรมการ 

๒.๑๑. อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ   กรรมการ 

๒.๑๒. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล    กรรมการ 

๒.๑๓. อาจารย์ธันย์ ชัยทร     กรรมการ 

๒.๑๔. อาจารย์ ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล    กรรมการ 

๒.๑๕. นายไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศร*ี   กรรมการ 

๒.๑๖. นางสาวเมศิน ี อยู่ยั่งยืน    กรรมการ 
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๒.๑๗. นายหัสถชัย นวมประสงค ์    กรรมการ 

๒.๑๘. นางสาวทัศนยีา มีเปี่ยมสมบูรณ์    กรรมการ 

๒.๑๙. นางสาวสายบัว นนท์ศลิา    กรรมการ 

๒.๒๐. นางสาวพจนา พัดใย     กรรมการ 

๒.๒๑. นางสาวณธกมล ลูกค า     กรรมการ 

๒.๒๒. นางสาวอรกานตจ์ติต์ สุขอิ่มเจรญิ   กรรมการ 

๒.๒๓. นายเมธาวัฒน์ แสงใส     กรรมการ 

๒.๒๔. นายจเร  นาคทองอนิทร์    กรรมการ 

๒.๒๕. นางสาวเบญจพร เติมสนิ     กรรมการ 

๒.๒๖. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง     กรรมการ 

๒.๒๗. นางสาวปิยนุช ทองมาก    กรรมการ 

๒.๒๘. นางสาวกัลยากร ทองธรรมชาติ    กรรมการ 

๒.๒๙. นายวราพงษ์ ท่าขนุน     กรรมการ 

๒.๓๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ*์    กรรมการ 

๒.๓๑. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญมงคล   กรรมการ 

๒.๓๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓๓. นางสาวสุวิมล เทพนม    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปี

การศกึษา 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง 

และมีการด าเนินงานได้ตามแผน 

๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ

ปีการศึกษา 

๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร 

๕. ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

๖.จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  
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สั่ง ณ วันที่  

 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้หน่วยงานที่ไม่ด าเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการให้กับ

กองพัฒนานักศึกษา ให้จัดสง่ให้กับกองพัฒนานักศกึษา ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

๕.๒ พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแสวงหาเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา โดยก าหนดให้มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครือขา่ย (เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) มีมิติประสิทธิผล เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย มิติคุณภาพการบริการ  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความ

ร่วมมือกับเครือขา่ย 

                ดังนัน้ ในการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์

และเชื่อมโยงเครือขา่ย กองพัฒนานักศกึษาซึ่งเป็นหนว่ยงานเจา้ภาพหลักในการผลักดันผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดของมิตติ่างๆใหบ้รรลุเปูาหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีและ

มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจาก

การด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงาน

สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายประสบความส าเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ขึน้ 

     โดยมีบทบาทหนา้ที่ 

๑. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ  

๒. จัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมีการ

ด าเนนิงานได้ตามแผน 

๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ยของปีงบประมาณ 

๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ยต่อผู้บริหาร 

๕. ด าเนนิการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย 
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๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนิน

แสวงหาเครือขา่ย 

              ตามรายละเอียดดังนี้ 

-ร่าง- 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่  

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานแสวงหาเครือขา่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา โดยก าหนดให้มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

(เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่าย

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) มีมิติประสิทธิผล เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย มิติคุณภาพการบริการ  มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ

ต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความ

ร่วมมือกับเครือขา่ย 

ดังนั้น ในการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และ

เชื่อมโยงเครือข่าย กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดของมิตติ่างๆใหบ้รรลุเปูาหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีและ

มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจาก

การด าเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงาน

สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายประสบความส าเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอ

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ขึน้ ตามรายชื่อดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ประธาน 

๑.๒. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา    รองประธาน 

๑.๓. ผูช่้วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศกึษา    กรรมการ 

๑.๔  คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 

๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 

๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 

๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 

๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

๑.๙. คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
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๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย     กรรมการ 

๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    กรรมการ 

๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 

๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   กรรมการ 

๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์    กรรมการ 

๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิและซัพพลายเชน   กรรมการ 

๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศลิปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ 

๑.๑๗. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 

๑.๑๘. ผูอ้ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 

๑.๑๙. ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

๑.๒๐. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 

๑.๒๑. ผูอ้ านวยการส านักวิชาการศกึษาทั่วไป   กรรมการ 

๑.๒๒. ผูอ้ านวยการส านักทรัพย์สินและรายได้   กรรมการ 

๑.๒๓. ผูอ้ านวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต  กรรมการ 

๑.๒๔. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดนครปฐม   กรรมการ 

๑.๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี   กรรมการ 

๑.๒๖. ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดสมุทรสงคราม  กรรมการ 

๑.๒๗. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 

๑.๒๘. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๒๙. หัวหนา้ฝาุยพัฒนาศษิย์เก่า    กรรมการและผูช่่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 

๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่าย 

๒. สนุบสนุนและอ านวยความสะดวก การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานในการจัด

กิจกรรม การบริการของกลุ่มเครอืข่าย 

๓. ผลักดันผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตาม

เกณฑก์ารประเมนิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๒. คณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน 

๒.๑. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา    ประธาน  

๒.๒. ผูช่้วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา   รองประธาน 

๒.๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา    กรรมการ 

๒.๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม     กรรมการ 

๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน     กรรมการ 

๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส    กรรมการ 
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๒.๗. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน    กรรมการ 

๒.๘. อาจารย์นวภรณ ์ ศรสีราญกุลวงศ์    กรรมการ 

๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว     กรรมการ 

๒.๑๐. อาจารย์นยิม สุวรรณเดช    กรรมการ 

๒.๑๑. อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ   กรรมการ 

๒.๑๒. อาจารย์กิตติศักดิ์ จันทร์สุข   กรรมการ 

๒.๑๓. อาจารย์ธันย์ ชัยทร     กรรมการ 

๒.๑๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ   กรรมการ 

๒.๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิลักษณ์ เกตุฉาย  กรรมการ 

๒.๑๖. อาจารย์ ดร.กวิน วงศล์ีด ี     กรรมการ 

๒.๑๗. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริว้ทอง    กรรมการ 

๒.๑๘. อาจารย์ ดร.โกมล ไพศาล    กรรมการ 

๒.๑๙. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรวีิบูลย์  กรรมการ 

๒.๒๐. อาจารย์ ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล   กรรมการ 

๒.๒๑. อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์*    กรรมการ 

๒.๒๒. นางสาวโสภาวรรณ ตรสีุวรรณ์    กรรมการ 

๒.๒๓. นายไพรัตน์ ฤทัยประเสริฐศร*ี   กรรมการ 

๒.๒๔. นางสาวภัทรพร หัสด ี     กรรมการ 

๒.๒๕. นางสาวทัศนยีา มีเปี่ยมสมบูรณ์    กรรมการ 

๒.๒๖. นางทิฆัมพร อิสรยิอนันต์    กรรมการ 

๒.๒๗. นางสาวสายบัว นนท์ศลิา    กรรมการ 

๒.๒๘. นางสาวพจนา พัดใย     กรรมการ 

๒.๒๙. นางสาวณธกมล ลูกค า     กรรมการ 

๒.๓๐. นางสาวอรกานตจ์ติต์ สุขอิ่มเจรญิ   กรรมการ 

๒.๓๑. นายสุรชัย น้อยค าเมอืง    กรรมการ 

๒.๓๒. นายจเร  นาคทองอนิทร์    กรรมการ 

๒.๓๓. นางสาววาสนา อ้นปูอม     กรรมการ 

๒.๓๔. นางสาวเบญจพร เติมสนิ    กรรมการ 

๒.๓๕. นายธนา  ลิมาวัฒนชัย    กรรมการ 

๒.๓๖. นางสาวปิยนุช ทองมาก    กรรมการ 

๒.๓๗. นางสาวจิตรานุช เวสา     กรรมการ 

๒.๓๘. นายชนะภพ วัณณโอฬาร    กรรมการ 

๒.๓๙. นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์    กรรมการ 
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๒.๔๐. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล    กรรมการ 

๒.๔๑. นายอัครเดช สินแต่ง     กรรมการ 

๒.๔๒. นายวุฒิชัย ปิ่นเงนิ     กรรมการ 

๒.๔๓. นางสาธิยา ภูนาพลอย    กรรมการ 

๒.๔๔. นางสาวจิราพร ท าโย     กรรมการ 

๒.๔๕. นายสมบูรณ์ เชญิรัมย์    กรรมการ 

๒.๔๖. นายเอกชน น้อยเงิน     กรรมการ 

๒.๔๗. นางสาวกัลยากร ทองธรรมชาติ   กรรมการ 

๒.๔๘. นายหัสถชัย นวมประสงค์    กรรมการ 

๒.๔๙. นายวราพงษ์ ท่าขนุน     กรรมการ 

๒.๕๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ*์    กรรมการ 

๒.๕๑. นายปรุงศักดิ์ เชดิชู*     กรรมการ  

๒.๕๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๕๓. นางสาวสุวิมล เทพนม    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าที่ 

๑. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ  

๒. จัดท าแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่ายที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมีการ

ด าเนนิงานได้ตามแผน 

๓. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ยของปีงบประมาณ 

๔. จัดท าหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานแสวงหา

เครือขา่ยต่อผู้บริหาร 

๕. ด าเนนิการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานแสวงหาเครือขา่ย 

๖. จัดท าแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินแสวงหา

เครือขา่ย 

 

 

สั่ง ณ วันที่  

 

 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้หน่วยงานที่ไม่ด าเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการให้กับ

กองพัฒนานักศกึษา ให้จัดสง่ให้กับกองพัฒนานักศกึษา ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอื่นๆ 

๖.๑ ชี้แจงผลักดันตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการด าเนินกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

                  จากที่มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ได้รายงานผลความก้าวหน้า รอบ ๗ 

เดือนให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบนั้น มติที่ประชุม ได้ให้ข้อสังเกตและมอบหมายให้

หน่วยงานเจ้าภาพหรือผู้ก ากับตัวชี้วัดด าเนินการผลักดันผลการด าเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายของตัวชี้วัด

ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น  

               กองพัฒนานักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจ านวน ๙ หน่วยงาน 

(เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุ

หรอือยู่ในระหวา่งด าเนินการ เร่งด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานความก้าวหน้าให้กับหน่วยงาน

เจ้าภาพ ซึ่งเห็นควรใหม้ีความก้าวหน้าในทุกรอบเดือนเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่จะด าเนินการได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้กองพัฒนานักศึกษาจัดท าบันทึกข้อความเร่งรัดไปพร้อม

จัดส่งแบบประเมินไปอีกครั้งเพื่อความรวดเร็ว 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 
(นางสาวเสาวภา  ชัยพฤกษทล) 

ผู้รายงาน 

 

 
(นางสาวชญาภา  แจม่ใส) 

ผู้ตรวจรายงาน 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2559 
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