แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) ประจาปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การจัด ท าแผนปฏิบัติก ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานัก ศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ มีการพัฒนาการดาเนินงานจากปีที่ผ่านมาโดยให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จะเน้นแนวทางการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วย
การจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่ง ในการขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการที่ถูกกาหนดไว้
ในปฏิ ทิ น กิ จ กรรมประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 สามารถบรรลุ เ ปู า หมายไปได้ รวมไปถึ ง การแสดงข้ อ มู ล
รายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามที่มหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้เพื่อใช้พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏสวนสุ นันทา ได้สร้างความตระหนัก และความเข้าใจให้กั บ หน่วยงาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษา ให้เกิดอัตลักษณ์ของสวนสุนันทาที่ว่า “เป็นนักปฏิบัติ
ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ” และเกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจะจัดให้กับนักศึกษา ได้แก่
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 ด้านความรู้
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สาหรับในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา โดย
ผลั กดั นให้หน่วยงานภายในมหาวิท ยาลัย ดาเนินการอย่างเป็นระบบและทิศทางเดียวกั น ยุท ธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิตปิ ระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2

โดยวัดผลการด าเนินงานตามระดั บความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กั บ
นัก ศึ ก ษาตามค่า เปู าหมายที่ก าหนด และให้ มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด
กิจกรรมพั ฒนานัก ศึก ษา ประจาปีก ารศึก ษา 2559 ทุก ๆ เดือน พร้อ มให้ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีกิจกรรม/โครงการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สรุปได้ดังนี้
จานวนกิจกรรม/โครงการและงบประมาณดาเนินการ
ประเภทกิจกรรม
ระดับ
ระดับ คณะ
รวม
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย
1.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3
17
20
(45,000)
(1,827,000)
(1,872,000)
1.2 ด้านความรู้
21
23
3
(1,550,000) (1,185,000)
(2,735,000)
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
14
17
3
(80,000)
(1,242,500)
(1,325,000)
1.4 ด้ า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
20
23
3
(280,000)
ความรับผิดชอบ
(2,060,000)
(2,360,000)
1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
16
18
2
(50,000)
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1,773,500)
(1,823,500)
2.กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ
1,430,000
3
3.กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
240,000
3
4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
45,000
3*
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
100,000
2
รวม
22
88
113
(3,775,000) (8,088,000) (11,863,000)
ด้านสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา
213,000
3
ด้านการประกันคุณภาพ
12
358,000
1*
(358,000)
25
รวมทั้งสิ้น
100
12,221,000
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มหาวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฉบับนี้
จะเป็นส่วนส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการดาเนินงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และสะท้อนอัตลักษณ์ “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิต
สาธารณะ” ต่อไป
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพ นาไปสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 จึงมีแนวทางในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศ นโยบาย ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ และระบบงานคุณภาพ ได้แก่
(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่ว มกิจกรรมนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อให้การดาเนินการด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 22559
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาที่ผ่าน
การสอบคั ดเลือกเข้าศึก ษาต่อของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมทั้งมีความสอดคล้องกั บนโยบาย
พัฒนานักศึกษา 5 ด้านหลัก คือ ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้ านกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ด้าน
กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน และรั ก ษาสิ่ ง แวดล อม ด้ า นกิ จ กรรมนั น ทนาการ ด้ า นกิ จ กรรมส งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม จึงขอกาหนดปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2559 ขึน้ โดยเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา ดังนี้
นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่ว มกิจกรรมบังคับ ของนัก ศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก กิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมเลือก ให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ ยกว่า 50 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมเลือก ให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกกิจกรรมและเข้าร่วม
กิจกรรมเลือก ให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมร่วมได้ไม่นอ้ ยกว่า 25 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม
(2) อัตลักษณ์ของสวนสุนันทา “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด
มีจิตสาธารณะ” ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝุศึกษา เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองให้มคี วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มคี ุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่งทาความ
ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ค วามชานาญในสาขาวิชาที่ศึก ษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชน
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ได้แก่
เปูาประสงค์ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสุนนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
7

ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา ค่าเปูาหมาย ≥4.25 โดยใช้เครื่องมือ การวัดผลการประเมินโครงการนั้นๆ และสารวจ
ทุกโครงการ มีการวิเคราะห์ผลและจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ดังนัน้ สาหรับในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา เพื่อ
ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและสนับสุนนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

10

1.4 ผลการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558
1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน
2556
2557
2558
ประเภทกิจกรรม
(1)

(2)

(1)

(2)

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
14
550,727 22 2,255,802
(2) ด้านความรู้
25 2,203,629 23 2,448,825
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
13
928,851 15 1,442,240
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
28 2,080,501 24 2,293,549
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์เชิง 7
472,460 14 3,272,304
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 2,482,711 20 3,277,022
2. กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ
798,924 20
895,287
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ 12
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 1,535,708 30 1,121,753
4. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. กิจกรรมการให้บริการแก่ 12 1,216,555 16 1,618,698
นักศึกษา
239,965 18
366,752
6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 15
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3D
172 12,510,031 202 18,992,232
รวม

รวม

(1)

(2)

(1)

(2)

29
30
22
30

1,510,545
1,846,822
1,807,000
2,302,811

65
78
50
82

4,317,074
6,499,276
4,178,091
6,676,861

20

2,676,400 41

6,421,164

19

3,300,959 58

9,060,692

18

1,119,994 50

2,814,205

37

1,928,559 94

4,586,020

21

1,966,384 49

4,801,637

13

276,172 46

882,889

239 18,735,646 613

50,237,909
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน

จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556-2558
กิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตฯ
กิจกรรมกีฬาฯ

8%

8%

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

15%
52%

กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะฯ

8%

กิจกรรมการให้ บริ การแก่นกั ศึกษา

9%

กิจกรรมส่งเสริ มสนับสนุนการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา 3D

จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2556-2558
131

2556
87

2557

2558

98

19 20 19

12

20 18

27 30

37
12 16

21

15 18 13
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กิจกรรมส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ 5 ด้ าน
ประจาปี การศึกษา 2556-2558
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม

ด้ านความรู้

ด้ านทักษะทางปัญญา

ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ
29 30

28
25

14

ด้ านทักษะเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข ฯ

24

22 23
15

13

30
22

20

14
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2556

2557

2558

กิจกรรมส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ 5 ด้ าน
ประจาปี การศึกษา 2556-2558
13%

20%
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม

26%

ด้ านความรู้
25%

ด้ านทักษะทางปัญญา
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

16%

ด้ านทักษะเชิงวิเคราะห์ตวั เลข
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จากกราฟแสดงผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 กราฟจานวน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ จานวน 316 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 52 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ จานวน 58
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 9 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้ อม จานวน 50 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 8 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 94 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 15 กิจกรรมสนับสนุนการ
ให้บริการแก่นักศึกษา จานวน 49 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8 และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3D จานวน 46 กิจกรรม ร้อยละ 8 ตามลาดับ
จากกราฟแสดงผลการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556-2558 กราฟกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน แยกได้ดังนี้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม จานวน 65 กิจกรรม คิด
เป็น ร้อ ยละ 20 ด้ านความรู้ จานวน 78 กิ จ กรรม คิ ดเป็น ร้อ ยละ 25 ด้า นทั ก ษะทางปัญ ญา จ านวน 50
กิจกรรม คิดเปูนร้อยละ 16 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จานวน 82 กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 26 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 41
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13 ตามลาดับ
ทั้งนี้ ได้มีการวัดผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดังนี้ ตัวชี้วัด ที่ 5.4.1 ระดั บความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กั บนักศึกษา
ค่าเปูาหมาย 4.25 ผลการสารวจ 4.31 ระดับความสาเร็จ 5 บรรลุเปูาหมาย
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
ให้การศึกษา
(Educate)

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถ
เรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็น
นานาชาติ มีจติ วิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
วิจัย
มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนาไปใช้ให้
(Research)
เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
บริการวิชาการ
การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการ
(Outreach)
มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
ทานุบารุงศิลปะและ การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ
(Arts and Culture)

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพระดับแนวหน้า (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) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน (Establish network with outstanding universities
in ASEAN)
6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system
for versatility)
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition)
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝุศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรูค้ วามชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจติ สาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึ ง เป็นมหาวิท ยาลัย ที่สืบ สานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรัก ษ์
โบราณสถานและเผยแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุ กรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
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 รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การภายในที่ ต อบสนองต่ อ ความเป็ น นานาชาติ และสร้า งชื่ อเสี ย งให้ เ ป็น ที่ รู้จั ก และยอมรั บ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2559
2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยฯมุ่งให้บัณฑิตมีความเป็นผู้นาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการมีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนว
ทางการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. มีการนาระบบกลไก และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. เพื่อส่ง เสริม และพั ฒนานั ก ศึก ษาในด้ านสติ ปัญ ญา สัง คม อารมณ์ ร่างกายคุ ณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ
2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิท ยาลัย มีก ารบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับ สุนนการสร้า ง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆที่
ร้อยละ 80
กาหนดโดยสถาบัน
2. จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับตามกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนานักศึกษาใน
5 รางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนา
4.25
ให้กับนักศึกษา
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษา
1.1 รวบรวมรายชื่อที่จะจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ จากทุกคณะ/วิทยาลัย
1.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาประจาปีการศึกษา และบันทึก
ข้อความเพื่อส่งคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงนามทางระบบ e-office
1.3 ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการจัด
กิจกรรมประจาปีการศึกษาทางระบบ e-office
2. การจัดทาปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์ก ารเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา และแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
1.4 ศึก ษาแนวนโยบายการจัด กิ จ กรรมและรับ ทราบนโยบายจากผู้บ ริห าร พร้อมข้อ มูล แผนปฏิบั ติ
ราชการของกองพัฒนานักศึกษา
1.5 ประสานปฏิทินวิชาการของกองบริการการศึกษา (ทะเบียน) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 จัดทา (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษา
1.7 จัดทาเอกสารระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบต่าง ๆ รองรับการประชุม
1.8 ประชุมเพื่อทบทวน (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษา
1.9 ปรับปรุง/แก้ไข แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาประจาปีการศึกษาตามข้อเสนอแนะ/มติที่ประชุม
1.10 นาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาประจาปีการศึกษาที่ปรับแก้แล้วเสนอผู้บริหารเพื่อตรวจทาน
1.11 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบพร้อมจัดส่งประกาศปฏิทินกิจกรรม
และเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจาปีการศึกษาที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามทาง
ระบบ e-office
1.12 จัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ปฏิทินกิจกรรมและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมประจาปี
การศึกษาให้คณะกรรมการดาเนินงานด้านกิจกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษา

1. เพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับ การส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้นัก ศึก ษามีคุณลัก ษณะ
บั ณ ฑิ ตที่ พึ งป ร ะส ง ค์ ด้ าน คุ ณธ ร ร ม
จริยธรรม

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 30,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

1.2

โครงการตัก
บาตรต้นเดือน

1. เพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับ การส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.3

โครงการธรรมะ
เพื่อการพัฒนา
นักศึกษา

1. เพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับ การส่งเสริมหรือ
พัฒนาในการพัฒนาตนเองให้สามารถเรียน
และดารงชีวติ อยู่ได้ในรัว้ มหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมให้นัก ศึก ษามีคุณลัก ษณะ
ตามบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 12,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 5,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(2)ด้านความรู้

2.1

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาผูน้ า
นักศึกษา

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
ปฏิทินกิ จกรรม และแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อให้นัก ศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา ด้านความรู้ในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรม

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 500,000 กองพัฒนา
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
นักศึกษา
ความรู้ ในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรม และอัตลักษณ์ ด้าน
นักปฏิบัติและเชี่ยวชาญการ
สื่อสาร
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ด้านความรูใ้ นการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม
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กิจกรรม/โครงการ

2.2 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับรู้ใ นการให้บริก าร
ของมหาวิ ท ยาลั ย สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
นั ก ศึ ก ษา อาคาร สถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา ด้านความรู้ ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
อาคาร สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 1,000,000 กองพัฒนา
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
นักศึกษา
ความรู้ ในการให้บริการของ
มหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์
ของนักศึกษา อาคาร สถานที่
และสิ่งอานวยความสะดวก
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

2.3 โครงการอบรม 1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น
มารยาทไทยเพื่ อ มารยาทไทยที่ ถู ก ต้ อ งและน าไปใช้ ใ น
พัฒนานักศึกษา ชีวติ ประจาวันหรือต่อสาธารณะชนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา ให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับมารยาทไทย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 50,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
ความรู้ ทักษะมารยาทไทย
และอัตลักษณ์ ด้านนักปฏิบัติ
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ด้านความรู้ มารยาทไทย

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(3)ด้านทักษะทางปัญญา

3.1

โครงการ
ออกแบบเสื้อตรา
สัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
ทั ก ษะความสามารถทางปั ญ ญา และใช้
ทั ก ษะทางปั ญ ญาในการผลิ ต ผลงานที่ มี
คุณภาพ
2เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ
พัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการออกแบบ
เสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 40,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาในการผลิตผลงาน
ที่มคี ุณภาพ และอัตลักษณ์
ด้านนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญ
การสื่อสาร
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา
ในการออกแบบเสื้อตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ
3.2

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการประกวด 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี
คลิปวีดโิ อ
ทั ก ษะความสามารถทางปั ญ ญา และใช้
ทั ก ษะทางปั ญ ญาในการผลิ ต ผลงานที่ มี
คุณภาพ
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ
พั ฒ นา ด้ า นทั ก ษ ะ ปั ญญา ในก าร คิ ด
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาในการผลิตผลงาน
ที่มคี ุณภาพ และอัตลักษณ์
ด้านนักปฏิบัติและเชี่ยวชาญ
การสื่อสาร
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา
ในการคิดออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนา
นักศึกษา

26

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

3.3 โครงการพัฒนา
วิชาชีพและ
เตรียมความ
พร้อมสูส่ ถาน
ประกอบการ

1. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางปั ญ ญาให้ กั บ
นักศึกษาในการประกอบอาชีพและเตรียม
ความพร้อมสู่การสมัครหรือสัมภาษณ์งาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อมในการสมัคร
หรือสัมภาษณ์งาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะ
ทางปัญญาในการประกอบ
อาชีพและเตรียมความพร้อม
ในการสมัครหรือสัมภาษณ์
งาน
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา ด้านทักษะปัญญา
ในการประกอบอาชีพและ
เตรียมความพร้อมในการ
สมัครหรือสัมภาษณ์งาน
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ด้านทักษะปัญญาในการ
ประกอบอาชีพและเตรียม
ความพร้อมในการสมัครหรือ
สัมภาษณ์งาน

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1

โครงการสาน
1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
สายใยที่ดจี ากพี่สู่ ภาวะผู้ น า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตนเองและ
น้อง
สั ง คม สามารถวางแผนในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 200,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.2

โครงการปิ ด โลก 1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
ชมรม
ภาวะผู้ น า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตนเองและ
สั ง คม สามารถวางแผนในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 30,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

4.3

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการวั น เปิ ด 1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษามี
โลกชมรม
ภาวะผู้ น า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตนเองและ
สั ง คม สามารถวางแผนในการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 50,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนา
นักศึกษา

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ

5.1

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรม
SPSS สาหรับ
นักศึกษา

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 25,000
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ที่มีประสิทธิภาพให้กับ การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
นักศึกษาในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
50 60 70 90 100
การทดสอบความรู้ SPSS

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

5.2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การใช้เทคโน การ
สื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์

1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการ
สื่อสาร การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในการนาไปใช้
ในการประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 25,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
50 60 70 90 100
การทดสอบความรูก้ ารใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนา
นักศึกษา

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

1

โครงการกีฬา
สุนันทาสามัคคี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน
การพั ฒนาทัก ษะทางกีฬ าในการเข้ าร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา
ด้วยการเล่นกีฬา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 500,000 กองพัฒนา
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
นักศึกษา
กิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
30

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2

โครงการ
สนับสนุนการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน
การพั ฒนาทัก ษะทางกีฬ าในการเข้ าร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา
ด้วยการเล่นกีฬา
3. เพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้มี ผลงานในทัก ษะที่
ตนเ อง ถนั ดแ ละ สร้ า งชื่ อเ สี ย งใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 730,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
กีฬาและอัตลักษณ์ดา้ นจิต
สาธารณะ
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. จานวนรางวัลที่ได้รับ
1
1
1
1
1

กองพัฒนา
นักศึกษา

3

โครงการ
สนับสนุนการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬา
ระดับอุดมศึกษา

1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างใน
การพั ฒนาทัก ษะทางกีฬ าในการเข้ าร่ ว ม
การแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักศึกษา
ด้วยการเล่นกีฬา
3. เพื่อ ให้นัก ศึก ษาได้มี ผลงานในทัก ษะที่
ตนเ อง ถนั ดแ ละ สร้ า งชื่ อเ สี ย งใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 200,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
กีฬา
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

3. จานวนรางวัลที่ได้รับ

1

1

1

1

1
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1 โครงการบาเพ็ญ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

2

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

20,000

ประโยชน์เพื่อ
เกิ ด ประโยชน์ และมีความเสีย ะสละ เพื่ อ
พัฒนาชุมชน 5 ส พัฒนาสังคมหรือชุมให้นา่ อยู่
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
จิต
การสื่อสาร สาธารณะ


การส่งเสริมหรือพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ด้านจิต
สาธารณะ
2. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

โครงการสวน
สุนันทาปันน้าใจ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 200,000
การส่งเสริมหรือพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ด้านจิต
สาธารณะ
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
เกิ ด ประโยชน์ และมีความเสีย ะสละ เพื่ อ
พัฒนาสังคมหรือชุมให้นา่ อยู่
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
จิต
การสื่อสาร สาธารณะ


80

80

80

80

80

ผู้รับผิดชอบ

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
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กิจกรรม/โครงการ
3

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการลู ก พระ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้
นางจิตอาสา
เกิ ด ประโยชน์ และมีความเสีย ะสละ เพื่ อ
พัฒนาสังคมหรือชุมให้นา่ อยู่
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ
จิต
การสื่อสาร สาธารณะ


ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1 กิจกรรมวัน
1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ นุ รั ก ษ์
สงกรานต์
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี ง าม และสื บ สาน
ความเป็นไทย
2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

20,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 30,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมที่จัดขึน้ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

กองพัฒนา
นักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนา
ตามอัตลักษณ์ด้านจิต
สาธารณะ

80

80

80

80

80

2. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
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กิจกรรม/โครงการ

2

วัตถุประสงค์โครงการ

กิ จ กรรมวั น ลอย 1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ นุ รั ก ษ์
กระทง
วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ ดี ง าม และสื บ สาน
ความเป็นไทย
2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการแก่นักศึกษา
1 โครงการ
1. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในการให้ ค าปรึ ก ษาแก่
สนับสนุนการ
นัก ศึก ษาในด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การ
ให้บริการให้
ประกอบอาชีพ
คาปรึกษาแก่
นักศึกษา
2 โครงการบริการ 1. เพื่อให้บริการในการให้คาปรึกษา แนะ
จัดหางานและ
แนวอาชีพและการพัฒนาทักษะ
ฝึกอบรมอาชีพ ความสามารถให้แก่นักศึกษาในด้านการ
ประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 70,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมที่จัดขึน้ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
“เน้นความเป็นวัง”
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

กองพัฒนา
นักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 3,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 150,000

กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ
3

โครงการ
ให้บริการงาน
กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ศูนย์
ให้คาปรึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารในการให้ ค าปรึ ก ษาแก่ 1. ระดับความพึงพอใจในการ
นักศึกษาในด้านวิชาการ ทุนการศึกษา การ ให้บริการ การจัดกิจกรรม
ใช้ชีวติ
ส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 60,000

ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนา
นักศึกษา

35

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
เป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของ
ตัวชี้วัด
ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 โครงการอบรม 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
80
คุณธรรม
หรือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการส่งเสริมหรือ
จริยธรรม
2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี พัฒนาด้านคุณธรรม
นักศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ จริยธรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ระดับความพึงพอใจใน
4.25
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
4.00
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.2 โครงการธรรมะ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
80
เพื่อการพัฒนา หรื อ พั ฒ นาในการพั ฒ นาตนเองให้ ได้รับการส่งเสริมหรือ
นักศึกษา
สามารถเรียน และดารงชีวิตอยู่ได้ใน พัฒนาด้านคุณธรรม
รั้วมหาวิทยาลัย
จริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
ระดับชั้นปีที่ 1
-4

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

พ.ย.59

นักศึกษาของ พ.ย.59
มหาวิทยาลัย
ระดับชั้นปีที่
3

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

30,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

5,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

36

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี 2. ระดับความพึงพอใจใน
คุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ การให้บริการ การจัด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.3

โครงการตัก
บาตรต้นเดือน

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2 . เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และอัตลักษณ์
ด้านจิตสาธารณะ
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
4.25

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

4.00

80

นักศึกษาชั้นปี ต.ค.59-ก.ย.
ที่ 1-4
60

10,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25
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กิจกรรม/โครงการ
(2)ด้านความรู้
2.1 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาผูน้ า
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
จัด ท าปฏิทิน กิ จกรรม และแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนา ด้านความรู้ในการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านความรู้ ในการ
จัดทาโครงการ/กิจกรรม
และอัตลักษณ์ ด้านนัก
ปฏิบัติและเชี่ยวชาญการ
สื่อสาร
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรูใ้ นการจัดทา
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80

นักศึกษากลุ่ม
ผู้นานักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4

พ.ค.60

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

500,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

4.00
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กิจกรรม/โครงการ
2.2

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ในการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย สิทธิ
ประโยชน์ของนักศึกษา อาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนา ด้านความรู้ ในการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย สิทธิ
ประโยชน์ของนักศึกษา อาคาร
สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านความรู้ ในการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย
สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา
อาคาร สถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวก
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80
นักศึกษาชั้นปี ส.ค.60
ที่ 1 ทุกคน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1,000,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

4.00
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กิจกรรม/โครงการ
2.3

โครงการอบรม
มารยาทไทย
เพื่อพัฒนา
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นา
ด้ า นมารยาท ไทยที่ ถู ก ต้ อ งและ
น าไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น หรื อ ต่ อ
สาธารณะชนได้
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรื อ พั ฒ นา ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
มารยาทไทย

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ
มารยาทไทย และอัตลักษณ์
ด้านนักปฏิบัติ
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรู้ มารยาทไทย

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80
นักศึกษาชั้นปี พ.ค.60
1-3

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
50,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

4.00
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

(3)ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา
ออกแบบเสื้อ
ได้มีทักษะความสามารถทางปัญญา
ตราสัญลักษณ์ และใช้ทักษะทางปัญญาในการผลิต
ของ
ผลงานที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัย
2เพื่อให้นัก ศึ ก ษาได้รับ การส่ง เสริ ม
หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ
ออกแบบเสื้ อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย
3.2

โครงการ
ประกวดคลิป
วีดิโอ

1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีทักษะความสามารถทางปัญญา
และใช้ทักษะทางปัญญาในการผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพ
2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ
คิดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาชั้นปี ม.ค.-ก.พ.60
ที่ 1-4

40,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปี ม.ค.-ก.พ.60
ที่ 1-4

20,000

กองพัฒนา

4.25

3. จานวนผลงานที่ได้จาก
โครงการ

1

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา

80

2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

4.25

นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. จานวนผลงานที่ได้รับ
จากการประกวด

3.3

โครงการพัฒนา
วิชาชีพและ
เตรียมความ
พร้อมสูส่ ถาน
ประกอบการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาให้กับ
นัก ศึก ษาในการประกอบอาชีพและ
เตรีย มความพร้อ มสู่ก ารสมัครหรื อ
สัมภาษณ์งาน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนา ด้านทักษะปัญญาในการ
ประกอบอาชี พ และเตรี ย มความ
พร้อมในการสมัครหรือสัมภาษณ์งาน

1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ห รื อ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ระดับความรู้ความเข้าใจ
ของนั ก ศึ ก ษาจากการเข้ า
ร่วมโครงการ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
1
80

นักศึกษาชั้นปี มี.ค.60
ที่ 3-4

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

20,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

4.00

42

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 โครงการสาน
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สายใยที่ดจี ากพี่ มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบตนเอง ได้รับการส่งเสริมหรือ
สู่นอ้ ง
และสั งคม สามารถวางแผนในการ พัฒนาตามกิจกรรม
ทางานร่วมกันเป็นทีมได้
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
4.2

โครงการปิดโลก 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา
ชมรม
มีภาวะผูน้ า มีความรับผิดชอบตนเอง
และสังคม สามารถวางแผนในการ
ทางานร่วมกันเป็นทีมได้

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาตามกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80

นักศึกษาชั้นปี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.60

200,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

เม.ย.60

30,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

1-4

4.25

80

นักศึกษาชั้นปี
1-4

4.25

43

กิจกรรม/โครงการ
4.3

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการวันเปิด 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา
โลกชมรม
มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบตนเอง
และสั งคม สามารถวางแผนในการ
ทางานร่วมกันเป็นทีมได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนาตามกิจกรรม
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ
5.1 โครงการอบรม 1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใน 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ที่มี
ได้รับการส่งเสริมหรือ
การใช้โปรแกรม ประสิทธิภาพให้กับนักศึกษาในการ พัฒนาตามกิจกรรม
SPSS สาหรับ นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. ระดับความพึงพอใจใน
นักศึกษา
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่
ผ่านการทดสอบโปรแกรม
SPSS

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
นักศึกษาชั้นปี ก.ค.60
80
1-3

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
50,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

80

นักศึกษาชั้นปี
1 -4

มี.ค. 60

25,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

50
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เป้าหมาย
ระยะเวลา
กิจกรรม/โครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
5.2 โครงการอบรม 1. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถใน 1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่
80
นักศึกษาชั้นปี
มิ.ย 60
เชิงปฏิบัติการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ห รื อ
ที่ 1-4
การใช้เทคโน
สารสนเทศ ที่มปี ระสิทธิภาพให้กับ พัฒนาตามกิจกรรม
การสื่อสารเพื่อ นักศึกษาในการนาไปใช้ในการ
2. ระดับความพึงพอใจใน
4.25
การ
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ การจัด
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3.ร้อยละของนักศึกษาที่
50
ผ่านการทดสอบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
25,000 กองพัฒนา
นักศึกษา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
1 โครงการกีฬา 1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สุนันทาสามัคคี ว่า งในการพั ฒนาทั ก ษะทางกี ฬาใน ได้รับการส่งเสริมหรือ
มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ พัฒนาตามกิจกรรม
ราชภัฏสวนสุนัน มหาวิทยาลัย
2. ระดับความพึงพอใจใน
ทา
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ การให้บริการ การจัด
นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
2 โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สนับสนุนการ ว่า งในการพั ฒนาทั ก ษะทางกี ฬาใน ได้รับการส่งเสริมหรือ
เข้าร่วมการ
การเข้ า ร่ วมการแข่ งขั น กี ฬ าใ น พัฒนา
แข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ
2. ระดับความพึงพอใจใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ การให้บริการ การจัด
แห่งประเทศไทย นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ผ ลงานใน พัฒนาให้กับนักศึกษา
ทักษะที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียง 3. จานวนรางวัลที่ได้รับ
ให้กับมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80

นักศึกษาชั้นปี

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

500,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปี พ.ย.59-ม.ค.60 730,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

ก.พ.59

ที่ 1-4

4.25

80

ที่ 1-4
4.25

1
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กิจกรรม/โครงการ
3

โครงการ
สนับสนุนการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลา
ว่างในการพัฒนาทักษะทางกีฬาใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
ระดับประเทศ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า นสุ ข ภาพให้ กั บ
นักศึกษาด้วยการเล่นกีฬา
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ผ ลงานใน
ทักษะที่ตนเองถนัดและสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
3. จานวนรางวัลที่ได้รับ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
1 โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
บาเพ็ญ
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ ได้รับการส่งเสริมหรือ
ประโยชน์เพื่อ สละ เพื่อพั ฒนาสั งคมหรือชุมให้น่ า พัฒนา
พัฒนาชุมชน 5 อยู่
2. ระดับความพึงพอใจใน
ส
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ การให้บริการ การจัด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
80
นักศึกษาชั้นปี พ.ย.59-ส.ค.60 200,000
กองพัฒนา
ที่ 1-4
นักศึกษา
4.25

1

80

นักศึกษาชั้นปี พ.ย.59
ที่ 2

20,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

นักปฏิบัติ เชี่ยวชาญ จิต
การสื่อสาร สาธารณะ


2

โครงการสวน 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา
สุนันทาปันน้าใจ ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ
สละ เพื่อพั ฒนาสั งคมหรือชุมให้น่ า
อยู่
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักปฏิบัติ

3

โครงการลูก
พระนางจิต
อาสา

เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร

จิต
สาธารณะ


1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเสียะ
สละ เพื่อพั ฒนาสั งคมหรือชุมให้น่ า
อยู่
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

80

กลุ่มผู้นา
ธ.ค.59- ม.ค.
นักศึกษาชั้นปี 60
ที่ 1-4

200,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปี พ.ย.59-ก.ค.
ที่ 1-4
60

20,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

80

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ
นักปฏิบัติ

เชี่ยวชาญ
การสื่อสาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

จิต
สาธารณะ


ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
1 กิจกรรมวัน
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่
สงกรานต์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบ ได้รับการส่งเสริมหรือ
สานความเป็นไทย
พัฒนา
2.
เพื่ อ สื บ สานเอกลั ก ษณ์ ข อง 2. ระดับความพึงพอใจใน
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
2

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

กิจกรรมวันลอย 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์
กระทง
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสืบ
สานความเป็นไทย
2. เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”

1. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจใน
การให้บริการ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

10 เม.ย.60

30,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

พ.ย.59

70,000 กองพัฒนา
นักศึกษา

4.25

80

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมการให้บริการแก่นักศึกษา
1 โครงการ
1. เพื่อให้บริการในการให้คาปรึกษา 1. ระดับความพึงพอใจใน
สนับสนุนการ แก่ นั ก ศึ ก ษาในด้ า นวิ ช าการ การใช้ การให้บริการ การจัด
ให้บริการให้
ชีวติ การประกอบอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
คาปรึกษาแก่
พัฒนาให้กับนักศึกษา
นักศึกษา
2 โครงการ
1. เพื่อให้บริการในการให้คาปรึกษา 1. ระดับความพึงพอใจใน
ให้บริการงาน แนะแนวอาชีพและการพัฒนาทักษะ การให้บริการ การจัด
กองทุนกู้ยืมเพื่อ ความสามารถให้แก่นักศึกษาในด้าน กิจกรรมส่งเสริม หรือ
การศึกษา ศูนย์ การประกอบอาชีพ
พัฒนาให้กับนักศึกษา
ให้คาปรึกษา
3 โครงการบริการ 1. เพื่อให้บริการในการให้คาปรึกษา 1. ระดับความพึงพอใจใน
จัดหางานและ แก่นักศึกษาในด้านวิชาการ
การให้บริการ การจัด
ฝึกอบรมอาชีพ ทุนการศึกษา การใช้ชีวติ
กิจกรรมส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
4.25

4.25

4.25

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สวนสุนันทา

ต.ค.59-ก.ค60

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4

ส.ค. 59 – ก.ค.

นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4

ส.ค. 59 – ก.ค.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

3,000

60,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

150,000

กองพัฒนา
นักศึกษา

60

60

กองพัฒนา
นักศึกษา

50

ระดับคณะ วิทยาลัย
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2.5.3 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5ปี (2559 – 2563)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1 โครงการ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 110,000
เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้มคี วามสามัคคีและ จัดกิจกรรม
จิตสานึก
ความรับผิดชอบ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
สาธารณะพัฒนา 2.นักศึกษาเป็นผู้มบี ุคลิกภาพเหมาะสมกับ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม
ความเป็นครู
จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ
2 โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 150,000
“พัฒนาจิตเพื่อ คุณธรรมจริยธรรม เสียสละต่อตนเองและ จัดกิจกรรม
ชีวติ
ส่วนรวม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80
มหาวิทยาลัย”
การส่งเสริมพัฒนา
3

โครงการ
“ปฏิบัติธรรมนา
สุข”

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
คุณธรรมจริยธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จัดกิจกรรม
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 400,000
80

80

80

80

คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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กิจกรรม/โครงการ

4

5

6

7

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีวนิ ัย
คุณธรรมและ
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
จริยธรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
โครงการ
เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณะรรม
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จริยธรรมบาเพ็ญ จริยธรรม ในการพัฒนาพฤติกรรม ด้วย
จัดกิจกรรม
ประโยชน์
ความเสียสละต่อตนเองและส่วนร่วม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
โครงการ Big
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้รจู้ ัก
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ
Cleaning Day
เสียสละ และรู้จักช่วยเหลือส่วนรวม
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
โครงการ “ชวน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ
น้องใหม่เข้าวัด
คุณธรรม จริยธรรมให้มีความเสียสละเพื่อ จัดกิจกรรม
ปฏิบัติดี คณะ
ส่วนรวม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
วิทยาการจัดการ
การส่งเสริมพัฒนา

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

4.25
80
4.25
80
4.25
80
4.25
80

4.25 4.25 4.25 4.25 40,000
80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 25,000
80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 100,000
80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 54,000
80

80

80

80

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
คณะ
วิทยาการ
จัดการ
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8

9

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
รอยพระราช
ดารัส

วัตถุประสงค์โครงการ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 30,000

โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
คุณธรรมความดี คุณธรรม จริยธรรมให้มีความเสียสละเพื่อ จัดกิจกรรม
ตามรอยในหลวง ส่วนรวม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 50,000

10 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษา ชั้นปีที่
1-4

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้มีความซื่อสัตย์
สุจริต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อเป็นการปลูกฝัง่ ให้นักศึกษาเกิดความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นเข้าใจในหลักคา
สอนทางพุทธศาสนามีสติเรียนรู้ตนเองและ
ผูอ้ ื่น ในการอยู่รว่ มกันในสังคมและ
สามารถออกไปใช้ชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

80

80

80

80

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 3,000
80

80

80

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

80
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กิจกรรม/โครงการ

11

โครงการธรรม
เพื่อพัฒนา
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อการเรียนรูข้ อง
นักศึกษานอกบทเรียน
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเกิด
ความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ ื่น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 10,000

12 โครงการจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาบาเพ็ญ
เพื่อพัฒน
ประโยชน์เพื่อสังคม
ศักยภาพ
นักศึกษา

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 10,000

13 โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่หัวใจอาสา
ครั้งที่ 4 โรงเรียน
วัดพุทธธรรมรังษี

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.51
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทางด้านการมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบ มีวินัย
เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี

80

80

80

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

80

80

80

80

80

80

80

80

80

4.51 4.51 4.51 4.51

10,000

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการ
แสดง และ
สื่อใหม่
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วัตถุประสงค์โครงการ

14 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพพยาบาล
สาหรับนักศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาลและการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมในการเรียนและ
ชีวติ ประจาวัน

15 โครงการทาบุญ
วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
จิตใจเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 30 30 30 30 30 700,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมนอก
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธ
กิจการเรียนการสอนการวิจัย
การบริการวิชาการและการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 30,000
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80
การส่งเสริมพัฒนา

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

16 โครงการอบรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
คุณธรรม
จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
จริยธรรมตาม
พอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 3,000

17 โครงการบวร
(บ้าน/วัด/
โรงเรียน)

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
80
วิทยาลัยนานาชาติในแต่ละชั้น
ปีที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 95,000

1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาทุกชั้นปีในด้าน
ความเข้าใจในความสาคัญของชุมชนและ
ภูมปิ ัญญาไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เรียนรู้
แบบอย่างที่ดีของการเสียสละและการอุทิศ
ตนในการพัฒนาท้องถิ่นจากปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนของ จ.นครปฐม

80

80

80

80

80

80

80

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน
วิทยาลัย
นานาชาติ

80
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(2)ด้านความรู้
1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมความ
พร้อมเข้า
สู่วิชาชีพครู
2 โครงการอบรม
เรื่อง “เด็กเทคโน
นาเสนองานอย่าง
สร้างสรรค์”
3

โครงการ
ปฐมนิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับครูมาตรฐานวิชาชีพครู
ทางการศึกษาและกฎหมายการศึกษา และ
ความพร้อมก่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วย

1. ระดับความพึงพอต่อการ
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับการนาเสนองานหน้าชัน้
เรียนให้มีสาระน่าสนใจ

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในการ 1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
กาณ์วชิ าชีพ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
2.ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 50,000
80

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 50,000
80

80

80

80

4.25

4.25 4.25 4.25 4.25 10,000

80

80

80

80

คณะครุ
ศาสตร์

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80
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4

5

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ
ความรูเ้ กี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหรกรมรวมทั้งแนว
ทางการพัฒนาตนเอง แนวทางการเรียน
และการใช้ชีวติ แนวปฏิบัติด้านวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับ
ความรูท้ ราบข้อมูลและวัตถุประสงค์ดา้ น
กิจกรรมนักศึกษา วินัยและสวัสดิการ
ศึกษาต่าง ๆ

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 30,000

โครงการปัจฉิม
นิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถเขียน
แบบต่างๆ เพื่อการสมัครงานหรือเพื่อใช้ใน
การทางาน (ภาษาไทย/English) (กิจกรรม
เช่น)

1.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
2.ร้อยละจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

4.25

4.25 4.25 4.25 4.25 10,000

80

80

80

80

80

80

80

80

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80
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กิจกรรม/โครงการ

6

7

โครงการอบรม
ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรูท้ ี่ศึกษา
ให้กว้างขวางและเป็นระบบ โดยเน้น
หลักการทฤษฎี แนวทางการจัดทาระเบียบ
วิธีวิจัยให้ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของ
คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ในการ
เตรียมความพร้อมและสามารถเรียนรูใ้ น
การสัมภาษณ์งาน

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วามเข้าใจ 3.51
เนือ้ หาในการเตรียมความ
พร้อมในการสัมภาษณ์งาน

4.25 4.25 4.25 4.25 20,000
80

80

80

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม/โครงการ

8

โครงการพัฒนา
ความรูแ้ ละการ
สื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีความจากการอ่านหนังสื่อ
ภาษานอกเวลา
2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ
จากเพลงและภาพยนตร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรม
3. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ ผ่านเกณฑ์
9 โครงการเตรียม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความรู้ ในการ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ความพร้อม
สมัครงานและการเขียนจดหมายสมัครงาน การส่งเสริมพัฒนา
สาหรับการสมัคร
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ งานและการเขียน
จัดกิจกรรม
สมัครงาน
3. ระดับความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านความรูใ้ นการสมัครงาน
และการเขียนหนังสือสมัคร
งาน
10 โครงการอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
แนวทางการเป็น หลักการพืน้ ฐานของการเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริมพัฒนา
ผูป้ ระกอบการ
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม

80

80

80

80

100,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

30,000

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

4.25 4.25 4.25 4.25
60

60

60

60

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25
60

60

60

60

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25
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11

โครงการอบรม
เชิงปกิบัติการ
แนวทางการสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ (Poster)

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
แนวความคิดด้านการสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานจริงได้
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา
สามารถใช้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศออกแบบโปสเตอร์แนะนา
สาขาวิชา

12 โครงการ
1. เพื่อแนะนาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับ
ปฐมนิเทศ
ทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและแนะนาคณะ
ผูบ้ ริหาร และอาจารย์ภายในวิทยาลัย
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพของการศึกษา
และการเรียนรูส้ ู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
13 โครงการปัจฉิม 1. เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมและสร้าง
นิเทศนักศึกษาชั้น ความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการออกไป
ปีที่ 4
ประกอบอาชีพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม

80

80

80

80

150,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

4.25 4.25 4.25 4.25

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา

80

80

80

80

80

10,000

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา

80

80

80

80

80

10,000

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

14 โครงการอบรม
ทาภาพยนตร์สนั้
ปี4

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้า
ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

จานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ
ตามกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หรื อ
พัฒนานัก ศึก ษาในระดับ ชาติ
หรือนานาชาติ

15 โครงการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน การ
เขียนบันทึก
ทางการพยาบาล
เป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถเขียน
บันทึกทางการพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
วิชาชีพพยาบาลกาหนด

1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจ 30
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม

16 โครงการอบรม
การเตรียมความ
พร้อมสูส่ ถาน
ประกอบการ

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในการ
สอบสัมภาษณ์และมีโอกาสในการทางาน
ในสถานประกอบการที่ต้องการ

3. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษามี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

4

4

4

4

4

30

40

40

50

30,000

วิทยาลัยการ
ภาพนตร์
ศิลปะการแส
ดงและสื่อ
ใหม่
600,000 วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.25 4.30 4.30 4.30

80

80

80

80

80

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25

5,000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

17 โครงการสนุกกับ
ภาษาอังกฤษด้วย
กิจกรรมนอก
ห้องเรียน

1. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในด้าน
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในด้าน
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในด้าน
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ในด้าน
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

18 โครงการอบรม
การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาในการ 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 85
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมพัฒนา
ยิ่งขึ้น
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 80
วิทยาลัยนานาชาติในแต่ละชั้น
ปี ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม และ
พัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 60,000
80

80

80

80

85

85

85

85

4.25 4.25 4.25 4.25

50,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

(3)ด้านทักษะทางปัญญา
1 โครงการค่าย
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใช้
นักศึกษา
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
ทุนเพชร
เรียนการสอน
สวนสุนันทา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้รจู้ ัก
สอนน้อง
การเสียสละและเอือ้ เฟื้อต่อสังคม
2

โครงการ
สนับสนุนการ
ส่งผลงานสู่เวที
ประกวดภายใต้
เรื่อง “คิดเป็น
ทาเป็น ด้วย
ความรูแ้ ละด้าน
วิชาชีพ”

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามี
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการสร้าง
ผลงานเข้าประกวดในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 10,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

คณะครุ
ศาสตร์

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 150,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. จานวนรางวัลของนักศึกษา 3
3
4
4
5
ในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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กิจกรรม/โครงการ

3

4

โครงการ
สนับสนุนการ
ส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้า
ประกวด

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษ ะความสามารถของ 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 10,000
นั ก ศึ ก ษาและสามารถส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว ม จัดกิจกรรม
ประกวดในเวทีตา่ งๆได้
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. จานวนรางวัลทีน่ ักศึกษา
4
4
4
4
4
ได้รับตามกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนานักศึกษาใน
ระดับชาติและนานาชาติ
โครงการพัฒนา 1. เพ่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูล 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 60,000
บัณฑิตสู่ชีวติ การ และสามารถสรุปความรูใ้ หม่ได้
จัดกิจกรรม
ทางาน
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูล 2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
และสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. เพื่อให้บัณฑิตวิเคราะห์และสามารถ
ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม
4. เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจเรื่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม/โครงการ

5

6

7

โครงการ
“กระบวนการ
ผลิตและประกวด
ภาพยนตร์การ
เรียนการสอน
แห่งประเทศไทย
(สวนสุนันทา)
ครั้งที่ 15
โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
การจัดการธุรกิจ
จาลอง

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 300,000 คณะ
เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ จัดกิจกรรม
วิทยาการ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริง
จัดการ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาธุรกิจ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
จาลอง

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 10,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

โครงการประกวด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเกิด
Ider poster
ทักษะทางปัญญา สามารถสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์แนะนาสาขาวิชาและคณะได้
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 70,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

8

โครงการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมจาก
วัสดุเหลือใช้

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีสว่ น
ร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะเหลือใช้

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 20,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
85 85 85 85 85
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ

9

โครงการแนะแนว
นักศึกษาในการ
เตรียมพร้อมฝึก
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ตนเองและสังคมในการเตรียมฝึกงานและ
ฝึกวิชาชีพร่วมกับผูป้ ระกอบการ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.51
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการ
แสดงและสื่อ
ใหม่

80

80

80

80

4.51 4.51 4.51 4.51

10,000
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

10 โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทางการ
ความรูแ้ ละทักษะ พยาบาลและการเป็นบัณฑิตพยาบาลอย่าง
ทางการพยาบาล มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อเป็นบัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

11

โครงการเข้าใจ
และเข้าถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกาชั้นปีที่ 1 สามารถ
ค้นคว้าและทราบข้อมูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดช
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4
สามารถค้นคว้าและทราบข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราขดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 90
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.51
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญา 80
ตรีที่ได้งานตรงสาขา

90

90

90

90

330,000 วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.51 4.51 4.51 4.51

80

80

80

80

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 200,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาของ
80 80 80 80 80
วิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา
3.จานวนโครงการใน
พระราชดาริที่ได้ศกึ ษา

20

30

40

50

วิทยาลัย
นานาชาติ

60
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

ดุลยเดชและสามารถจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ขอ้ มูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้
12 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในทุกชั้นปี
และสนับสนุน
สามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมเพื่อ
นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันได้
การแข่งขันในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัล
2. ร้อยละของนักศึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา

13 โครงการอบรม
สัมมนาผูน้ า
นักศึกษา

1.ระดับความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาความเป็นผูน้ า
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการสร้างทีม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาและการทางานเป็นทีม
ให้กับนักศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพของการศึกษา

4

4

4

4

4

80

80

80

80

80

3.51

3.51 3.51 3.51 3.51 20,000

80

80

80

80

15,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัยสห
เวชสาสตร์

80
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กิจกรรม/โครงการ

14 โครงการเพาะ
เมล้ดพันธ์ใหม่
CLS

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิด
วิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการและการ
วางแผนในการจัดกิจกรรม
2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นา
นักศึกษา

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 โครงการประกวด 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักศึกษาให้
ดาว-เดือน
มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความ
คณะครุศาสตร์ แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน
2

โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
จากรุ่นพี่สู่น้อง
รหัส

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในด้านการแสดงออกที่
สร้างสรรค์ มีความรักและสามัคคีสามารถ
ทางานเป็นหมู่คณะให้สาเร็จ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
การส่งเสริมพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 20,000
จัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80
การส่งเสริมและพัฒนา

คณะครุ
ศาสตร์

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4.25 4.25 4.25 4.25 20,000
80

80

80

80
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3

4

5

โครงการกีฬา
สุนันทาสามัคคี

โครงการอบรม
สัมมนา “ภาวะ
ผูน้ าที่ดแี ห่ง
อนาคต”

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาได้พัฒนาทักษะและความสามารถ
3. เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 60,000

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะผูน้ า
2. เพื่อให้นักศึกษานาภาวะผูน้ าไปใช้ให้
เหมาะสมกับทุกๆ สภาวะกาล

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

4.25 4.25 4.25 4.25 150,000

โครงการจิตอาสา 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มจี ิตอาสา
บาเพ็ญประโยชน์ บาเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นทุนทางสังคม
เพื่อสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความเป็นผู้นา
รู้จักแก้ปัญหา มีความเสียสละ และความ
รับผิดชอบ
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การทางาน
เป็นทีม

80

80

80

80

80

80

80

80

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 50,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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วัตถุประสงค์โครงการ

6

โครงการ
สนับสนุนงาน
กีฬาสุนันทา
สามัคคี

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการมี
น้าใจเป็นนักกีฬา

7

โครงการประกวด
ดาว เดือนคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ
แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน

8

โครงการกีฬา
สุนันทาสามัคคี

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในด้านกีฬา และการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 50,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. จานวนรางวัลที่นักศึกษา
4
4
4
4
4
ได้รับตามกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนานักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
3. ระดับความพึงพอใจต่อ
4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
การจัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 15,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 200,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
3. รางวัลที่ได้รับจากการ
10
10
10
10
10
แข่งขัน

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
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กิจกรรม/โครงการ

9

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเกิด
สัมมนาผู้นา
ภาวะความเป็นผูน้ า
นักศึกษา “สร้าง
ภาวะความเป็น
ผูน้ า ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมของ
นักศึกษาเพื่อให้
เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์”

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 170,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

10 โครงการสาน
สายใยน้องพี่
คณะวิทยาการ
จัดการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 159,000
เข้าใจและสามารถยอมรับความแตกต่างที่ การส่งเสริมและพัฒนา
หลากหลายระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

11

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

โครงการ MScience Sport’s
Day 2016

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 95,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

12 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษความ
เป็นผู้นาและจิต
อาสา

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี
ภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามีความ
รักสามัคคีในหมูค่ ณะ เรียนรู้และยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างดี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีจิต
อาสาในการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

13 โครงการกีฬา
สัมพันธ์

14 โครงการรับน้อง เพื่อส่งเสริมแลพัฒนาให้กับนักศึกษาให้มี
อย่างสร้างสรรค์ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ
สานสัมพันธ์ CIM แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 200,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 50,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 50,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ
วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

15 โครงการ
เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ภาวะผูน้ าสามารถคิด
เสริมสร้าง
วิเคราะห์การทางานร่วมกันและการแก้ไข
สมรรถนะภาวะ ปัญหางานที่ได้รับผิดชอบได้
ผูน้ าและการ
ตัดสินใจทางการ
พยาบาล

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 560,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วามเข้าใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
16 โครงการชมรม
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สามารถ
1. ร้อยละของนักศึกษา
80 80 80 80 80 25,000
กิจกรรมนักศึกษา พัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งใน
วิทยาลัยนานาชาติในและชั้นปี
นานาชาติ
ฐานะผู้นาหรือสมาชิกกลุ่ม
ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะ 2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วม จัดกิจกรรม
ชั้นปีเดียวกันและระหว่างนักศึกษารุ่นพี่

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

17 โครงการเปิดโลก 1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี ความ
ชมรม
รับผิดชอบและรู้จักการทางานร่วมกัน

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
2. จานวนชมรมที่ได้รับการ
อนุมัตเิ ปิดรับสมาชิก

80

80

80

80

80

1

2

3

4

5

2,000

วิทยาลัย
นานาชาติ
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กิจกรรม/โครงการ

18 โครงการปิดโลก
ชมรม

19 โครงการสานสาย
น้องพี่และผูก
สัมพันธ์ลูกพระ
นาง
20 โครงการ CLS
Ambassadors
Contest

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี ความ
รับผิดชอบและรู้จักการทางานร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
รวมกลุ่มดาเนินงานของนักศึกษา
3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดใน
หมูน่ ักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
2. จานวนชมรมที่มีผลการ
ดาเนินงาน

80

80

80

80

80

2,000

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

1

2

3

4

5

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ
รวมกลุ่มดาเนินงานของนักศึกษาและเป็น
การเชื่อมควมสัมพันธ์อันดีในหมูน่ ักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา

80

80

80

80

80

4,000

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในด้านการแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามี
ความเข้าใจและสามารถยอมรับความ
แตกต่างที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 10,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

21 SISA สาน
สัมพันธ์ครัง้ ที่ 1

1. เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องให้
เกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมูค่ ณะ
2. ส่งเสริมให้มคี วามสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่าง
บุคคล การเรียนรูท้ ี่จะอยู่กับเพื่อน รุ่นพี่ รุน่
น้อง

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 75,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัย
ภาพยนตร์

22 โครงการ “คิด
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ
อย่างผู้นาสู่ความ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
เป็นเลิศการ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
บริหารจัดการ”

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ
1 โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาใช้
1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 40,000
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
จัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษของ
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
นักศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

คณะครุ
ศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาภาษาใน
การสื่อสาร

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

2

โครงการ
“English Camp”

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 200,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. ร้อยละของการทดสอบ
20 30 40 50 60
Pre-test และ Post-test ที่
พัฒนาขึ้น

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3

โครงการอบรม เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ แ ละพั ฒ นา 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 300,000 คณะ
“สารสนเทศเพื่ อ ทักษะด้าน MS OFFICE ในระดับเบื้อต้น จัดกิจกรรม
เทคโนโลยี
การเรียนรู”้
จนถึงขั้นสูง
อุตสาหกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. ร้ อ ยละของการทดสอบ 20 30 40 50 60
ของนักศึกษาที่พัฒนาขึ้น

79

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

5

โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์
Excel

6

โครงการพัฒนา 1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
ทักษะด้านการวิค สารสนเทศ เทคนิคการนาเสนอที่มี
เราะห์เชิงตัวเลข ประสิทธิภาพ
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 3,000
ในการใช้โปรแกรม Excel
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
3. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
60
70 80 90 100
โครงการมีคะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน post-test มี
การพัฒนาขึน้
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

80

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

7

โครงการอบรม
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)
และโปรแกรม
speexx

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 300,000 คณะ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
การส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์
และ
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
เทคโนโลยี
จัดกิจกรรม
3. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
80 80 80 80 80
โครงการมีคะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน post-test มี
การพัฒนาขึน้

8

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แนวทางการสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ รั บ องค์ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ แนวความคิ ด ด้ า นการสร้ า งสื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้งานจริงได้
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถใช้ ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศออกแบบโปสเตอร์ แ นะน า
สาขาวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

81

กิจกรรม/โครงการ

9

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาในการ
นักศึกษาด้านการ เขียนงานวิจัย
วิจัยและทาโพล
สารวจความ
คิดเห็น

10 โครงการอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพ
และทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(English camp)
สาหรับนักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและสร้าง
ความเข้ า ใจทางวั ฒ นธรรม การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพส าหรั บ นั ก ศึ ก ษากลุ่ ม วิ ช าชี พ
พยาบาล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 85 85 85 85 85 50,000
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่ น
การทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

80

80

80

80

80

700,000

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25

3.51

3.51 3.51 3.51 3.51
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กิจกรรม/โครงการ

11

โครงการ 3D

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ เ ทคโนโลยี 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
การส่งเสริมและพัฒนา

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

80

2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.51
จัดกิจกรรม

80

80

80

80

40,000

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
และสื่อใหม่

4.51 4.51 4.51 4.51

12 โครงการ
Creative Power
Point and Movie
clip Workshop
พัฒนาทักษะการ
นาเสนองาน

1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี ไ ด้ รั บ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ในการใช้ ง าน
โปรแกรม PowerPoint และ Movie Maker
ผลิตสื่อประกอบการนาเสนอและการพูด
ต่อชุมชน

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 55,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษา
80 80 80 80 80
วิทยาลัยนานาชาติในแต่ละชั้น
ปีได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

วิทยาลัย
นานาชาติ

13 โครงการอบรม
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)
และการใช้
โปรแกรม
Speexx

1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มของ
นั ก ศึ ก ษ าในการใช้ โ ป รแกรม speexx
ทดสอบความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ
หลังการฝึกอบรม

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

80

80

80

80

80
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22,500
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ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

14 โครงการอบรม
การใช้งาน
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น

1. เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริม ให้ เ กิ ด การใช้ ง าน
และการเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส าหรั บ การประกอบการเรี ย น การสอน
และการท าวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
2.ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบการใช้งาน
ฐานข้อมูลหลังการฝึกอบรม

15 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาให้ ไ ด้ ร บการ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 20,000
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม

คณะ
วิทยาการ
จัดการ

16 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
จัดกิจกรรม
3. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
โครงการมีคะแนน Pre-test
เทียบกับคะแนน post-test มี
การพัฒนามากขึ้น

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน
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80
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วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

(6)ด้านการประกันคุณภาพ
1 โครงการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
เชิงปฏิบัติการให้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
ความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการประกัน
คุณภาพ
2 โครงการอบรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เ กี่ย วกั บ
“ความรูท้ างด้าน การประกั น คุ ณภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
งานประกัน
ระดับอุดมศึกษาและการนาไปใช้
คุณภาพ”
3 โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทัก ษะ
ความรูท้ างด้าน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ
4

โครงการให้
ความรูด้ ้านงาน
ประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 15,000
จัดกิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่
80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

คณะครุ
ศาสตร์

1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 10,000
จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทัก ษะ 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
วิทยาการ
จัดการ
คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

5

โครงการให้
ความรูเ้ รื่องการ
ประกันคุณภาพ

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 25,000
การประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
3. ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
ด้านความรู้ เรื่องการประกั น
คุณภาพ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี

6

โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทัก ษะ 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 70,000
ความรูด้ ้านการ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา จัดกิจกรรม
ประกันคุณภาพ
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

7

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ทักษะความรู้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิทยาลัย
นวัตกรรม
และการ
จัดการ

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 10,000
ความรู้ การประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา จัดกิจกรรม
2. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ 80 80 80 80 80
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

8

โครงการให้
ความรูท้ างด้าน
งานประกัน
คุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทัก ษะ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 30,000
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

9

โครงการให้
ความรูแ้ ละทักษะ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา
พยาบาลศาสตร์

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ ามี ค วามรู้ ใ น
หลั กการประกันคุณภาพ การประยุ กต์ใ ช้
กั บ ชี วิ ต ประจ าวั น การเรี ย น การท า
กิจกรรม และการทางานได้

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ 80 80 80 80 80 100,000
การส่งเสริมหรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจในการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
ให้บริการการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่ น 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
การทดสอบการประกัน
คุณภาพ
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กิจกรรม/โครงการ

10 โครงการรู้ทัน
TQF

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษาที่ดาเนินการ

งบ
ผู้รับผิดชอบ
2559 2560 2561 2562 2563 ประมาณ

เพื่อส่ งเสริมให้ นัก ศึ ก ษาทุ ก ชั้น ปีเ ข้า ใจถึ ง 1. ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 รายละเอีย ดของการประเมินผลการเรีย น จัดกิจกรรม
ในแต่ละรายวิชา
2. ร้อยละของนักศึกษา
80 80 80 80 80
วิทยาลัยนานาชาติในแต่ละชั้น
ปีที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา

11 โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทัก ษะ
ความรูท้ างด้าน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
งานประกัน
คุณภาพ

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการมีคะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน post-test มี
การพัฒนามากขึ้น

80

80

80

80

80

4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
60

70

80

90

3,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์
และซัพพลาย
เชน

100
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2.5.4 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1 โครงการ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1. ระดับความพึงพอใจ
4.25
เสริมสร้าง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มี
ต่อการจัดกิจกรรม
จิตสานึก
ความสามัคคีและความรับผิดชอบ 2. ร้อยละของ
80
สาธารณะพัฒนา 2.นักศึกษาเป็นผู้มบี ุคลิกภาพ
นักศึกษาที่ได้รับการ
คุณธรรม
เหมาะสมกับความเป็นครู
ส่งเสริมและพัฒนา
จริยธรรมและ
บุคลิกภาพ
2

โครงการ
“พัฒนาจิตเพื่อ
ชีวติ
มหาวิทยาลัย”

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ
ต่อตนเองและส่วนรวม

1.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

4.25

1.คณะกรรม ธ.ค.2559
การสโมสร
นักศึกษา
2.นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-4

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

110,000

คณะครุศาสตร์

ธ.ค.2559 – 150,000
ม.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80
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กิจกรรม/โครงการ
3

4

5

โครงการ
“ปฏิบัติธรรมนา
สุข”

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.ระดับความพึงพอใจ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มีความ ต่อการจัดกิจกรรม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผูอ้ ื่น 2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา
โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
1.ระดับความพึงพอใจ
คุณธรรมและ
นักศึกษามีวนิ ัย ความรับผิดชอบ ต่อการจัดกิจกรรม
จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และเป็น
2.ร้อยละของนักศึกษา
แบบอย่างที่ดี
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา
โครงการ
เพื่อการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณะ 1.ระดับความพึงพอใจ
จริยธรรมบาเพ็ญ รรม จริยธรรม ในการพัฒนา
ต่อการจัดกิจกรรม
ประโยชน์
พฤติกรรม ด้วยความเสียสละต่อ 2.ร้อยละของนักศึกษา
ตนเองและส่วนร่วม
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ธ.ค.2559 – 400,000
ม.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาทุก
สาขาทุกชั้นปี

พ.ย.2559

40,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

ส.ค.2559

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

80

4.25
80

4.25
80
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กิจกรรม/โครงการ
6

7

8

โครงการ Big
Cleaning Day

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษาให้ 1.ระดับความพึงพอใจ
รู้ จั ก เสี ย สละ และรู้ จั ก ช่ ว ยเหลื อ ต่อการจัดกิจกรรม
ส่วนรวม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

โครงการ “ชวน เพื่อ ส่ง เสริม และพั ฒนานั ก ศึ ก ษา
น้องใหม่เข้าวัด
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ
ปฏิบัติดี คณะ
เสียสละเพื่อส่วนรวม
วิทยาการจัดการ

โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
รอยพระราช
ดารัส

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ม.ค.2560

100,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

8 ส.ค.
2559

54,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ก.พ.-พ.ค.
2560

30,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

80

1.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

4.25

เพื่อ ส่ง เสริม และพั ฒนานั ก ศึ ก ษา 1.ระดับความพึงพอใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ ต่อการจัดกิจกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

4.25

80

80
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กิจกรรม/โครงการ
9

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการ
เพื่อ ส่ง เสริม และพั ฒนานั ก ศึ ก ษา 1.ระดับความพึงพอใจ
คุณธรรมความดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีความ ต่อการจัดกิจกรรม
ตามรอยในหลวง เสียสละเพื่อส่วนรวม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา
10 โครงการอบรม เพื่อเป็นการปลูกฝัง่ ให้นักศึกษา
1.ระดับความพึงพอใจ
คุณธรรม
เกิดความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
ต่อการจัดกิจกรรม
จริยธรรม
ผูอ้ ื่นเข้าใจในหลักคาสอนทางพุทธ 2.ร้อยละของนักศึกษา
นักศึกษา ชั้นปีที่ ศาสนามีสติเรียนรู้ตนเองและผูอ้ ื่น ที่ได้รับการส่งเสริม
1-4
ในการอยู่รว่ มกันในสังคมและ
พัฒนา
สามารถออกไปใช้ชีวติ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
11 โครงการธรรม
1. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจ 1.ระดับความพึงพอใจ
เพื่อการพัฒนา ต่อการจัดกิจกรรมของวิทยาลัย
ต่อการจัดกิจกรรม
นักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน 2.ร้อยละของนักศึกษา
ด้านคุ ณธรรม จริย ธรรม ต่อการ ที่ได้รับการส่งเสริม
เรียนรู้ของนักศึกษานอกบทเรียน พัฒนา
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา
เกิ ด ความซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเองและ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ก.พ.2560

50,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ต.ค.2559

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3

ต.ค.2559

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

80

4.25
80

4.25
80
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

ผูอ้ ื่น
12 โครงการจิต
อาสาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา

1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี จิ ต 1.ระดับความพึงพอใจ
อาสา บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ต่อการจัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

4.25

13 โครงการเยาวชน
รุ่นใหม่หัวใจ
อาสา ครัง้ ที่ 4
โรงเรียนวัดพุทธ
ธรรมรังษี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ทางด้านการมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีระเบียบ มีวินัย เสียสละ
และเป็นแบบอย่างที่ดี

80

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

80

นักศึกษา
วิทยาลัยสห
เวชศาสตร์

ต.ค.2559

10,000

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559 – 10,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการ
แสดง และสื่อ
ใหม่

4.51
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กิจกรรม/โครงการ
14 โครงการพัฒนา
คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพพยาบาล
สาหรับนักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
พยาบาลและการประยุกต์ใช้
หลักธรรมในการเรียนและ
ชีวติ ประจาวัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรม
นอกหลักสูตรที่บูรณา
การกับพันธกิจการ
เรียนการสอนการวิจัย
การบริการวิชาการ
และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
30

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559 – 700,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.25

3.51
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

15 โครงการทาบุญ
วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษามีจิตใจเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี

16 โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
17 โครงการบวร
(บ้าน/วัด/
โรงเรียน)

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

1.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา

4.25

1.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนา
1. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาทุกชั้นปีใน 1.ระดับความพึงพอใจ
ด้ า นความเข้ า ใจในความส าคั ญ ต่อการจัดกิจกรรม
ของชุมชนและภูมปิ ัญญาไทย
2.ร้อยละของนักศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้
วิทยาลัยนานาชาติใน
เรียนรู้แบบอย่างที่ดีของการ
แต่ละชั้นปีที่ได้รับการ
เสียสละและการอุทิศตนในการ
ส่งเสริมพัฒนา
พัฒนาท้องถิ่นจากปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนของ จ.นครปฐม

4.25

80

1.นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-3
2.อาจารย์
3.บุคลากร

ธ.ค.2559 – 30,000
ม.ค.2560

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ม.ค.2560

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.2559 – 95,000
ก.ค.2560

3,000

80

4.25

วิทยาลัย
นานาชาติ

80
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(2)ด้านความรู้
1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริม
ความพร้อมเข้า
สู่วิชาชีพครู
2 โครงการอบรม
เรื่อง “เด็กเทค
โนนาเสนองาน
อย่างสร้างสรรค์”

เพื่อให้นักศึกษามีความรูเ้ กี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู
มาตรฐานวิชาชีพครูทางการศึกษา
และกฎหมายการศึกษา และความ
พร้อมก่อนการสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
นาเสนองานหน้าชัน้ เรียนให้มีสาระ
น่าสนใจ

1. ระดับความพึงพอ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
1.คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา
2.ร้อยละจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

3

โครงการ
ปฐมนิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วาม
เข้าใจในการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบกาณ์วิชาชีพ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-5

ม.ค.2560

50,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559

50,000

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

ส.ค.2559 – 10,000
ธ.ค.2559

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80

4.25
80

4.25

80
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กิจกรรม/โครงการ
4

5

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

โครงการปัจฉิม
นิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหรกรมรวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาตนเอง แนว
ทางการเรียนและการใช้ชีวิต แนว
ปฏิบัติดา้ นวิชาการ
2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ให้ได้รับความรู้ทราบข้อมูลและ
วัตถุประสงค์ด้านกิจกรรม
นักศึกษา วินัยและสวัสดิการศึกษา
ต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และ
สามารถเขียนแบบต่างๆ เพื่อการ
สมัครงานหรือเพื่อใช้ในการทางาน
(ภาษาไทย/English)

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

1.คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา
2.ร้อยละจานวน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

ส.ค.2559 – 30,000
ก.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

ม.ค.-เม.ย.
2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80

10,000

80
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กิจกรรม/โครงการ
6

7

โครงการอบรม
ระเบียบวิธีวิจัย

โครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์
ความรูท้ ี่ศึกษาให้กว้างขวางและ
เป็นระบบ โดยเน้นหลักการทฤษฎี
แนวทางการจัดทาระเบียบวิธีวิจัย
ให้ทันสมัย
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัต
ลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ในการเตรียมความพร้อมและ
สามารถเรียนรูใ้ นการสัมภาษณ์
งาน

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
พัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจเนื้อหาในการ
เตรียมความพร้อมใน
การสัมภาษณ์งาน

80

80

นักศึกษาทุก
สาขาและทุก
ชั้นปี

ก.พ.-มี.ค.
2560

20,000

คณะ
ศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

พ.ย.2559

25,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4.25
3.51
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กิจกรรม/โครงการ
8

9

โครงการ
ปฐมนิเทศฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

โครงการให้
ความรูเ้ รื่องการ
ประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ในการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกวิชาชีพ

เพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพใน
การจัดกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจเนื้อหาในการฝึก
วิชาชีพ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจเรื่องการประกัน
คุณภาพ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3

พ.ย.2559

50,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2

ก.ค.2560

20,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4.25
3.51

80

4.25
3.51
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

10 โครงการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
ทักษะความรูแ้ ละ วิธีการสรุปองค์ความรูแ้ ละพัฒนา
เทคนิคในการ
เทคนิคในการจดจา
เรียนรู้
11

โครงการอบรม
แนวทางการเป็น
ผูป้ ระกอบการ

12 โครงการอบรม
เชิงปกิบัติการ
แนวทางการ
สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์
(Poster)

เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการพืน้ ฐานของการ
เป็นผู้ประกอบการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
พัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ 1.ร้อยละของนักศึกษา
เกี่ยวกับแนวความคิดด้านการ
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
สร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ
พัฒนา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริง 2.ระดับความพึงพอใจ
ได้
ต่อการจัดกิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ
โปสเตอร์แนะนาสาขาวิชา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

มี.ค.2560

15,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ก.พ.-พ.ค.
2560

30,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มี.ค.-มิ.ย.
2560

150,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

4.25
80

4.25
80

4.25

100

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

13 โครงการปฐม
1.เพื่อให้นักศึกษามีมีความรู้ด้าน
พยาบาลเบือ้ งต้น ทักษะการปฐมพยาบาล

14 โครงการหมอยา
เบือ้ งต้น

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้
ด้านยาและการจ่ายยาไทยและยา
สามัญประจาบ้าน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของ
นักศึกษามีที่ผ่านการ
ทดสอบด้านการปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจในการเป็นหมอ
ยาเบือ้ งต้น

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

ส.ค.2559

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2

ส.ค.2559

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

4.25
50

80

4.25
3.51
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กิจกรรม/โครงการ
15 โครงการการ
ปูองกันและการ
ฟื้นฟูบาบัด

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้
ด้านปูองกันและการฟื้นฟูบาบัด
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16 โครงการปัจฉิม 1.เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง
นิเทศนักศึกษาชั้น ความมัน่ ใจให้กับนักศึกษาในการ
ปีที่ 4
ออกไปประกอบอาชีพ
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ข้อคิดและ
หลักการคิดในชีวิตการทางาน
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
ภาคภูมิใจต่อวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจในการปูองกัน
และการฟื้นฟูบาบัด
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3

ส.ค.2559

10,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

พ.ค.2560

-

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

4.25
3.51

80

4.25

102

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

17 โครงการอบรม
ทาภาพยนตร์สนั้
ปี4

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จานวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รับตาม
กิจกรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนานักศึกษาใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

4

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559- 30,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยการ
ภาพนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

18 โครงการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน การ
เขียนบันทึก
ทางการพยาบาล
เป็นภาษาอังกฤษ

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลสามารถ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลเป็น
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาลกาหนด

1. ร้อยละความรู้ความ
เข้ า ใจของนั ก ศึ ก ษาที่
เข้าร่วมโครงการ
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของ
นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

30

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ส.ค.2559- 550,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.25
80
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

19 โครงการอบรม
การเตรียมความ
พร้อมสูส่ ถาน
ประกอบการ

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาส
ในการทางานในสถาน
ประกอบการที่ต้องการ

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
พัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

20 โครงการสนุกกับ
ภาษาอังกฤษด้วย
กิจกรรมนอก
ห้องเรียน

1. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ใน
ด้านทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 2
ในด้านทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ
3. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 3
ในด้านทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ
4. เพื่อพัฒนานักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ในด้านทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ

1.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติในแต่ละชั้นปี
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ธ.ค.2559

5,000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-ก.ค.
2560

60,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

4.25

4.25
80
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วัตถุประสงค์โครงการ

21 โครงการพัฒนา
นักศึกษาการใช้
งานระบบ
คอมพิวเตอร์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

(3)ด้านทักษะทางปัญญา
1 โครงการค่าย
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษา
นักศึกษาใช้ปัญญาในการแก้ไข
ทุนเพชร
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
สวนสุนันทา
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สอนน้อง
นักศึกษาให้รจู้ ักการเสียสละและ
เอือ้ เฟื้อต่อสังคม
2 โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สนับสนุนการ
นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ส่งผลงานสู่เวที 2. เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางใน
ประกวดภายใต้ การสร้างผลงานเข้าประกวดใน
เรื่อง “คิดเป็น
ระดับชาติและนานาชาติ
ทาเป็น ด้วย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
พัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
85

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

ม.ค.-มิ.ย.
2560

50,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559- 10,000
มี.ค.2560

คณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559- 150,000
ก.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4.25

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

4.25

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
3. จานวนรางวัลของ

4.25

80

80

3
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วัตถุประสงค์โครงการ

ความรูแ้ ละด้าน
วิชาชีพ”
3

4

โครงการ
สนับสนุนการ
ส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้า
ประกวด

เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถ
ของนั ก ศึ ก ษาและสามารถส่ ง ผล
งานเข้าร่วมประกวดในเวทีตา่ งๆได้

โครงการพัฒนา 1. เพ่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์
บัณฑิตสู่ชีวติ การ ข้อมูลและสามารถสรุปความรูใ้ หม่
ทางาน
ได้
2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและสถานการณ์เฉพาะหน้า

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ
1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
3. จานวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รับตาม
กิจกรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนานักศึกษาใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

4.25
80

นักศึกษาทุก
สาขาและทุก
ชั้นปี

ต.ค.2559- 10,000
ก.ค.2560

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ก.พ.2560

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4

4.25
80

45,000

106

กิจกรรม/โครงการ

5

6

วัตถุประสงค์โครงการ

ได้
3. เพื่อให้บัณฑิตวิเคราะห์และ
สามารถตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจเรื่อการ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
“กระบวนการ
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตและประกวด ผลิตภาพยนตร์และสามารถนาไป
ภาพยนตร์การ
ประยุกต์ใช้งานจริง
เรียนการสอน
แห่งประเทศไทย
(สวนสุนันทา)
ครั้งที่ 15
โครงการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ศักยภาพทางด้าน ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
การจัดการธุรกิจ จัดทาธุรกิจ และสามารถนาไป
จาลอง
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจจาลอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มี.ค.2560

300,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-พ.ค.
2560

10,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

80

80
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7

8

9

โครงการประกวด
Ider poster
ประชาสัมพันธ์
คณะ

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญา
สามารถสร้างสรรค์โปสเตอร์
แนะนาสาขาวิชาและคณะได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
1. ระดับความพึงพอใจ
สร้างสรรค์
นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดการ ต่อการจัดกิจกรรม
นวัตกรรมจาก
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของ
วัสดุเหลือใช้
โดยเฉพาะปัญหาขยะเหลือใช้
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
โครงการแนะแนว เพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างเป็น 1. ร้อยละของนักศึกษา
นักศึกษาในการ ระบบ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ที่ได้รับการส่งเสริม
เตรียมพร้อมฝึก ความรูค้ วามเข้าใจตนเองและ
หรือพัฒนา
ประสบการณ์
สังคมในการเตรียมฝึกงานและฝึก 2. ระดับความพึงพอใจ
ทางวิชาชีพ
วิชาชีพร่วมกับผูป้ ระกอบการ
ในการให้บริการการ
ร่วมกับ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการ
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มิ.ย.-ก.ค.
2560

70,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-พ.ค.
2560

30,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559- 10,000
ก.ค.2560

80

4.25
85

80

4.51

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

10 โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ความรูแ้ ละทักษะ ทางการพยาบาลและการเป็น
ทางการพยาบาล บัณฑิตพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
เพื่อเป็นบัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพ

11

โครงการเพาะ
เมล็ดพันธ์ใหม่
CLS

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ตรงสาขา
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิด 1. ร้อยละของนักศึกษา
วิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการและ ที่ได้รับการส่งเสริม
การวางแผนในการจัดกิจกรรม
พัฒนา
2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ
2.ระดับความพึงพอใจ
เป็นผู้นานักศึกษา
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
90

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4

ธ.ค.2559- 330,000
มี.ค.2560

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ธ.ค.2559

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

4.51

80

80

20,000

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

12 โครงการเข้าใจ
และเข้าถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกาชั้นปีที่ 1
สามารถค้นคว้าและทราบข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่
2 – 4 สามารถค้นคว้าและทราบ
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราขดาริของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสามารถจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ขอ้ มูลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดชได้

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติที่ได้รับการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา
3.จานวนโครงการใน
พระราชดาริที่ได้ศกึ ษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-ก.ค.
2560

200,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

80

20
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วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

13 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
และสนับสนุน
ในทุกชั้นปีสามารถสร้างผลงาน
นักศึกษาเข้าร่วม และนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันได้
การแข่งขันในเวที
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1. จานวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล
2. ร้อยละของ
นักศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติที่ได้รับการ
ส่งเสริมหรือพัฒนา

14 โครงการอบรม
ผูน้ านักศึกษา
(สร้างผู้นาสร้าง
ทีม,ต้นแบบผูน้ า,
ผูน้ าและการ
พัฒนา”

1.ระดับความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนา
ความเป็นผู้นา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษาให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในการสร้างทีม
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดการ
ตัดสินใจการแก้ไขปัญหาและการ
ทางานเป็นทีมให้กับนักศึกษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ของการศึกษา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-ก.ค.
2560

15,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มิ.ย.2560

42,500

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

80

3.51

80
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 โครงการประกวด 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กับ
1. ระดับความพึงพอใจ
ดาว-เดือน
นักศึกษาให้มคี วามเข้าใจและ
ต่อการจัดกิจกรรม
คณะครุศาสตร์ สามารถยอมรับความแตกต่างที่ 2.ร้อยละของนักศึกษา
หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
ด้วยกัน
และพัฒนา
2 โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง 1. ระดับความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในด้านการ
ต่อการจัดกิจกรรม
จากรุ่นพี่สู่น้อง
แสดงออกที่สร้างสรรค์ มีความรัก 2. ร้อยละของ
รหัส
และสามัคคีสามารถทางานเป็นหมู่ นักศึกษาที่ได้รับการ
คณะให้สาเร็จ
ส่งเสริมพัฒนา
3 โครงการกีฬา
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของ 1. ระดับความพึงพอใจ
สุนันทาสามัคคี นักศึกษา
ต่อการจัดกิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มี
2. ร้อยละของ
ความสามารถด้านกีฬาได้พัฒนา นักศึกษาที่ได้รับการ
ทักษะและความสามารถ
ส่งเสริมพัฒนา
3. เพื่อสร้างความสามัคคีของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559

20,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559

20,000

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-มี.ค.
2560

60,000

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80

4.25
80

4.25
80
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กิจกรรม/โครงการ
4

5

6

โครงการอบรม
สัมมนา “ภาวะ
ผูน้ าที่ดแี ห่ง
อนาคต”
โครงการจิต
อาสาบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สังคม

โครงการ
สนับสนุนงาน
กีฬาสุนันทา
สามัคคี

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะ
ผูน้ า
2. เพื่อให้นักศึกษานาภาวะ
ผูน้ าไปใช้ให้เหมาะสมกับทุกๆ
สภาวะกาล
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มี
จิตอาสา บาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
เป็นทุนทางสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความ
เป็นผู้นา รู้จักแก้ปัญหา มีความ
เสียสละ และความรับผิดชอบ
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้
การทางานเป็นทีม
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมการมีน้าใจเป็นนักกีฬา

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. จานวนรางวัลที่
นักศึกษาได้รับตาม
กิจกรรมส่งเสริมหรือ

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ส.ค.2559

150,000

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559- 50,000
ก.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาทุก
สาขาและทุก
ชั้นปี

ก.พ.-มี.ค.
2560

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

80

4.25
80

50,000

4
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กิจกรรม/โครงการ

7

8

โครงการอบรม
สัมมนาผู้นา
นักศึกษา “สร้าง
ภาวะความผูน้ า
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ
นักศึกษาเพื่อให้
เป็นบัณฑิตอันพึง
ประสงค์” ครั้งที่
10
โครงการกีฬา
สุนันทาสามัคคี
ครั้งที่ 28

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้นา

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในด้านกีฬา และ
การทางานร่วมกันเป็นทีม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
พัฒนานักศึกษาใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

4.25
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-4

ก.ค.2560

170,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

ม.ค.-ก.พ.
2560

200,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4.25

80

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

9

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการ “คิด
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
อย่างผู้นาสู่ความ นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้นา
เป็นเลิศการ
บริหารจัดการ
ประจาปี 2559

10 โครงการสาน
สายใยน้องพี่
คณะวิทยาการ
จัดการ ปี
การศึกษา 2559
11 โครงการ MScience Sport’s
Day 2016

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษามีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. รางวัลที่ได้รับจาก
การแข่งขัน
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
10
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ก.พ.2560

183,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-2

2-3 ส.ค.
2559

159,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ก.พ.2560

95,000

คณะวิทยาการ
จัดการ

4.25

80

4.25
80

4.25
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

12 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษ
ความเป็นผู้นา
และจิตอาสา

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้มภี าวะผูน้ าและผู้
ตามที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษามีความรักสามัคคีในหมู่
คณะ เรียนรู้และยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างดี
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษามีจิตอาสาในการบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

13 โครงการกีฬา
สัมพันธ์

14 โครงการรับน้อง เพื่อส่งเสริมแลพัฒนาให้กับ
อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาให้มคี วามเข้าใจและ
สานสัมพันธ์ CIM สามารถยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายระหว่างนักศึกษา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

ผูน้ านักศึกษา
ชั้นปีที่ 1-4

ม.ค.2560

200,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

ม.ค.-พ.ค.
2560

50,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

ก.ค.2560

50,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

4.25

80

4.25
80

4.25
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ด้วยกัน
เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ภาวะผูน้ า
สามารถคิดวิเคราะห์การทางาน
ร่วมกันและการแก้ไขปัญหางานที่
ได้รับผิดชอบได้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ต่อการจัดกิจกรรม
15 โครงการ
1. ร้อยละของนักศึกษา
เสริมสร้าง
ที่ได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะภาวะ
และพัฒนา
ผูน้ าและการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ตัดสินใจทางการ
ต่อการจัดกิจกรรม
พยาบาล
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
16 โครงการชมรม 1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
1. ร้อยละของนักศึกษา
กิจกรรม
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
วิทยาลัยนานาชาติใน
นักศึกษา
สร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ าหรือ
และชั้นปีที่ได้รับการ
นานาชาติ
สมาชิกกลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนา
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2. ระดับความพึงพอใจ
มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์
ต่อการจัดกิจกรรม
ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นปีเดียวกัน
และระหว่างนักศึกษารุ่นพี่

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2

ต.ค.2559- 560,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-ก.ค.
2560

วิทยาลัย
นานาชาติ

4.25
3.51

80

25,000

4.25
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17 โครงการเปิดโลก 1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี
ชมรม
ความรับผิดชอบและรู้จักการ
ทางานร่วมกัน

18 โครงการปิดโลก
ชมรม

1. เพื่อให้นักศึกษามีความสามัคคี
ความรับผิดชอบและรู้จักการ
ทางานร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการรวมกลุ่มดาเนินงาน
ของนักศึกษา
3. เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
อันดในหมู่นักศึกษา
19 โครงการสาน
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สายน้องพี่และผูก กระบวนการรวมกลุ่มดาเนินงาน
สัมพันธ์ลูกพระ ของนักศึกษาและเป็นการเชื่อม
นาง
ควมสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. จานวนชมรมที่ได้รับ
การอนุมัตเิ ปิดรับ
สมาชิก

80

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. จานวนชมรมที่มีผล
การดาเนินงาน

80

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

พ.ค.2560

2,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

พ.ค.2560

2,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1,4

ก.ค.2560

4,000

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

1

1
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถในด้านการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษามีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ
1 โครงการพัฒนา 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
1. ระดับความพึงพอใจ
ศักยภาพด้าน
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ
ต่อการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษของ สื่อสารได้
2. ร้อยละของ
นักศึกษา
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
2

โครงการ
“English Camp”

เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ภาษาในการสื่อสาร

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

พ.ย.2559

10,000

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3

ก.พ.-มี.ค.
2560

40,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2-3

ส.ค.2559- 200,000
ก.ค.2560

4.25

4.25
80

4.25

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

80
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
3. ร้อยละของการ
ทดสอบ Pre-test และ
Post-test ที่พัฒนาขึน้

3

5

โครงการอบรม เพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับความรู้และ 1. ระดับความพึงพอใจ
“สารสนเทศเพื่ อ พัฒนาทักษะด้าน MS OFFICE ใน ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู”้
ระดับเบือ้ ต้นจนถึงขัน้ สูง
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
3. ร้อยละของการ
ทดสอบของนักศึกษาที่
พัฒนาขึ้น
โครงการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ 1. ร้อยละของนักศึกษา
ศักยภาพ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ที่ได้รับการส่งเสริม
นักศึกษา ด้าน
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนา
เทคโนโลยี
ยิ่งขึ้น
2. ระดับความพึงพอใจ
สารสนเทศ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

20

4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559- 300,000
ก.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

เม.ย.-พ.ค.
2560

คณะวิทยาการ
จัดการ

80

20

80

20,000

4.25

120

กิจกรรม/โครงการ
6

7

โครงการพัฒนา
ทักษะด้านการวิค
เราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการอบรม
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)
และโปรแกรม
speexx
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อพัฒนานักศึกษาในการใช้
1. ร้อยละของนักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการ ที่ได้รับการส่งเสริม
นาเสนอที่มปี ระสิทธิภาพ
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
คะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน posttest มีการพัฒนาขึ้น

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ก.พ.-เม.ย.
2560

20,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-เม.ย.
2560

300,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

4.25

80

4.25
80
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8

9

โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
แนวทางการ
สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ าได้ รั บ องค์
ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้าน
การสร้ า งสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริง
ได้
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้
นักศึกษาสามารถใช้ทัก ษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบ
โปสเตอร์แนะนาสาขาวิชา

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

โครงการอบรม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้ 1. ร้อยละของนักศึกษา
การเขียนงานวิจัย นักศึกษาในการเขียนงานวิจัย
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มี.ค.-มิ.ย.
2560

-

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

ม.ค.-มิ.ย.
2560

50,000

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

4.25

85

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10 โครงการอบรม
พัฒนา
บุคลิกภาพและ
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
(English camp)
สาหรับนักศึกษา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
และสร้างความเข้าใจทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับนักศึกษากลุ่มวิชาชีพ
พยาบาล

1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
ทดสอบความรู้
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มิ.ย.-ก.ค.
2560

700,000

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.25

3.51
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กิจกรรม/โครงการ
11

โครงการ
Creative Power
Point and Movie
clip Workshop
พัฒนาทักษะการ
นาเสนองาน

12 โครงการอบรม
พัฒนา
ภาษาอังกฤษ
(English Camp)
และการใช้
โปรแกรม
Speexx

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปี
ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในการใช้งานโปรแกรม
PowerPoint และ Movie Maker
ผลิตสื่อประกอบการนาเสนอและ
การพูดต่อชุมชน

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติในแต่ละชั้นปี
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา

4.25

1. เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาในการใช้โปรแกรม
speexx ทดสอบความรูด้ ้าน
ภาษาอังกฤษ

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบด้าน
ภาษาอังกฤษหลังการ
ฝึกอบรม

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-มี.ค.
2560

55,000

วิทยาลัย
นานาชาติ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1,4

พ.ค.2560

22,500

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

80

10
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เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

13 โครงการอบรม
การใช้งาน
ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้น

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งานและการเข้าถึงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการ
ประกอบการเรียน การสอนและ
การทาวิจัยของนักศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบการ
ใช้งานฐานข้อมูลหลัง
การฝึกอบรม

80

14 โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์
Excel

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษา มีทักษะในการใช้
โปรแกรม Excel

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
คะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน posttest มีการพัฒนาขึ้น

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

พ.ค.2560

20,000

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ส.ค.2559- 3,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

10

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

4.25
60
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กิจกรรม/โครงการ
15

16

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ

โครงการ 3D

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
3. ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
คะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน posttest มีการพัฒนาขึ้น
1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ส.ค.2559- 3,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559- 40,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่

4.25
60

80

4.25
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

(6)ด้านการประกันคุณภาพ
1

2

3

โครงการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ ละ
เชิงปฏิบัติการให้ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ความรูแ้ ละทักษะ ให้กับนักศึกษา
ด้านการประกัน
คุณภาพ

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา

4.25

โครงการอบรม
“ความรูท้ างด้าน
งานประกัน
คุณภาพ”

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและการนาไปใช้

โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ
ความรูท้ างด้าน ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
งานประกัน
ให้กับนักศึกษา
คุณภาพ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-5

เม.ย.-พ.ค.
2560

15,000

คณะครุศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ส.ค.2559- 100,000
ก.ค.2560

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ก.พ.-มี.ค.
2560

คณะวิทยาการ
จัดการ

80

80

10,000

80

127

กิจกรรม/โครงการ
4

5

6

โครงการให้
ความรูด้ ้านงาน
ประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ 1. ระดับความพึงพอใจ
ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ต่อการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
โครงการให้
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วาม 1. ระดับความพึงพอใจ
ความรูเ้ รื่องการ เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพใน ต่อการจัดกิจกรรม
ประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
3. ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจด้านความรู้ เรื่อง
การประกันคุณภาพ
โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ 1. ระดับความพึงพอใจ
ความรูด้ ้านการ ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ต่อการจัดกิจกรรม
ประกันคุณภาพ ให้กับนักศึกษา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ส.ค.2560

5,000

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2

ก.ค.2560

10,000

คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

มี.ค.2560

70,000

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

80

4.25
80

3.51

4.25
80
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กิจกรรม/โครงการ
7

8

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
ทักษะความรู้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาส่ ง เสริ ม 1. ระดับความพึงพอใจ
ทักษะความรู้ การประกันคุณภาพ ต่อการจัดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษา
2. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา

4.25

โครงการให้
ความรูท้ างด้าน
งานประกัน
คุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ 1. ร้อยละของนักศึกษา
ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม
ให้กับนักศึกษา
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา

80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-3

ต.ค.2559- 10,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
นวัตกรรมและ
การจัดการ

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

ส.ค.2559

วิทยาลัยสหเวช
ศาสตร์

80

30,000

4.25
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กิจกรรม/โครงการ
9

โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการให้
ความรูแ้ ละทักษะ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาแก่
นักศึกษา

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ในหลักการประกันคุณภาพ การ
ประยุกต์ใช้กับชีวติ ประจาวัน การ
เรียน การทากิจกรรม และการ
ทางานได้

1. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
หรือพัฒนาตาม
กิจกรรมต่างๆที่
กาหนด
2. ระดับความพึงพอใจ
ในการให้บริการการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
3. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
ทดสอบการประกัน
คุณภาพ

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1

พ.ย.2559- 100,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
พยาบาลและ
สุขภาพ

4.25

3.51
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กิจกรรม/โครงการ
10 โครงการรู้ทัน
TQF

11

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกชั้นปี
เข้าใจถึงรายละเอียดของการ
ประเมินผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม
2. ร้อยละของ
นักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติในแต่ละชั้นปี
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
โครงการอบรมให้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ 1.ร้อยละของนักศึกษา
ความรูท้ างด้าน ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม
งานประกัน
ให้กับนักศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพ
2. ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม
3. ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมี
คะแนน pre-test
เทียบกับคะแนน posttest มีการพัฒนามาก
ขึน้

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ม.ค.-ก.ค.
2560

-

นักศึกษาทุก
ชั้นปี

ส.ค.2559- 3,000
ก.ค.2560

วิทยาลัย
นานาชาติ

80

80

วิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพ
พลายเชน

4.25

60
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กิจกรรม/โครงการ
12

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการให้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรูแ้ ละ
ความรูท้ างด้าน ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
งานประกัน
ให้กับนักศึกษา
คุณภาพ ปี
การศึกษา 2559

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
2. ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม

เป้าหมาย
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ของตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
80

4.25

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1-4

ต.ค.2559- 5,000
ก.ค.2560

วิทยาลัยการ
ภาพยนตร์
ศิลปะการแสดง
และสื่อใหม่
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ไปสู่การปฏิบัติ
เป็นต้องให้ค วามสาคัญ ต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติก ารด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีก ารติด ตามประเมินผลแผนปฏิบั ติก ารด้านการจัดกิจ กรรมพัฒนานัก ศึก ษา ประจาปี
การศึกษา 2559 อย่างเป็นระบบ

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่ว มกันเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย
และโครงการ/กิ จ กรรมให้ กั บ หน่ ว ยงาน ได้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ส อดคล้องกั บแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการสนับ สนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็ บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็น เครื่อ งมื อ ในการสื่ อสาร พร้อ มจัด ท าฐานข้ อมู ลให้ส ามารถเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้งา่ ย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับ จากการดาเนิน งานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3.2 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2559
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
บรรลุเปูาประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 อย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559

136

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๑๕๖๘/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย
กาหนดให้มีจ านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ในมิติ
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงมีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่ อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการนี้ เพื่อเป็น การส่ งเสริ มและพัฒ นานักศึกษาให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัถตุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และว่าด้วยการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการทั้งในส่วนคณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โดยการดาเนินงานจัดกิจกรรมนั้นเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม บุคลากรจากคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนา
นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตลอดปีการศึกษาที่เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตามแนวทาง นโยบายการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ ขึ้น ตามรายชื่อดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑.๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑.๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน
กรรมการ
๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ
๑.๑๗. ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
๑.๑๘. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๙. หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและบริการนักศึกษา
กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ให้คาปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในด้านกิจการนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนด นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. เป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆในด้านกิจการนักศึกษา
๓. ผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒. คณะกรรมการดาเนินการและประสานงาน
๒.๑. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒.๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒.๓. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒.๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม
๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน
๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
๒.๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน
๒.๘. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์
๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว
๒.๑๐. อาจารย์นิยม
สุวรรณเดช
๒.๑๑. อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ
๒.๑๒. อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล
๒.๑๓. อาจารย์ธันย์
ชัยทร
๒.๑๔. อาจารย์มัทญา พัชนี
๒.๑๕. นายไพรัตน์
ฤทัยประเสริฐศรี
๒.๑๖. อาจารย์กิตติศักดิ์ จันทร์สุข
๒.๑๗. นายหัสถชัย
นวนประสงค์
๒.๑๘. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
๒.๑๙. นางสาวสายบัว นนท์ศิลา
๒.๒๐. นางสาวพจนา พัดใย
๒.๒๑. นางสาวณธกมล ลูกคา
๒.๒๒. นางสาวอรกานต์จิตต์ สุขอิ่มเจริญ
๒.๒๓. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
๒.๒๔. นายจเร
นาคทองอินทร์
๒.๒๕. นางสาวเบญจพร เติมสิน
๒.๒๖. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง
๒.๒๗. นางสาวปิยนุช ทองมาก

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๒๘. นางสาวกัลยากร
๒.๒๙. นางสาวเมศินี
๒.๓๐. นางสาวจิราพร
๒.๓๑. นายธนา
๒.๓๒. นายนิพนธ์
๒.๓๓. นางสาวสุวิมล
๒.๓๔. นางสาวเสาวภา

ทองมาก
อยู่ยั่งยืน
ฮามวงศ์
ลิมาวัฒนชัย
ชัยพฤกษทล
เทพนม
ชัยพฤกษทล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง และมี
การดาเนินงานได้ตามแผน
๓. รายงานผลการติดตามการดาเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาของปี
การศึกษา
๔. จัดทาหรือรวบรวมหลั กฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร
๕. ดาเนิ น การประเมิน ความส าเร็ จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒ นา
นักศึกษา
๖. จัดทาแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2559
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รายงานการประชุม
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแผนการดาเนินงานแสวงหา
เครือข่ายระยะ 5 ปี และประจาปี

วันศุกร์ท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
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รายงานการประชุม
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย ระยะ 5 ปี และประจาปี
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
เริ่มประชุม เวลา
13.30 น.
ประธานที่ประชุม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์
ผูม้ าประชุม
1. รศ.ดร.ไพบูลย์
แจ่มพงษ์
2. ผศ.ดร.ชนนาถ
มีนะนันนท์
3. นางสาวชญาภา
แจ่มใส
4. ผศ.นวรัตน์
สมนาม
5. นางสาวเมศินี
อยู่ยั่งยืน
6. นายหัสถชัย
นวมประสงค์
7. นางสาวภัทรพร
หัสดี
8. อาจารย์ธนขวัญ
บุษบัน
9. นางสาวทัศนียา
มีเปี่ยมสมบูรณ์
10. นางทิฆัมพร
อิสริยอนันต์
11. นางสาวจิราพร
ฮามวงศ์
12. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
13. นางสาวพจนา
พัดใย
14. นางสาวสายบัว นนท์ศลิ า
15. อาจารย์มัทญา
พัชนี
16. นางสาวณธกมล ลูกคา
17. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์
18. นางสาวอรกานต์จติ ต์ สุขอิ่มเจริญ
19. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว
20. นายเมธาวัฒน์
แสงใส
21. นายสุรชัย
น้อยคาเมือง
22. อาจารย์นยิ ม
สุวรรณเดช
23. นายจเร
นาคทองอินทร์
24. อาจารย์ ดร.มัณฑนา
เมธาพัฒนะ

แจ่มพงษ์ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
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25. นางสาวเบญจพร เติมสิน
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.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
39. นายอัครเดช
สินแต่ง
40. นายวุฒิชัย
ปิ่นเงิน
41. อาจารย์ ดร.อรวรรณ
ริว้ ทอง
42. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล
43. นาสาธิยา
ภูนาพลอย
44. อาจารย์ ดร.โกมล ไพศาล
45. นางสาวจิราพร ทาโย
46. นายสมบูรณ์
เชิญรัมย์
47. นายเอกชน
น้อยเงิน
ผูไ้ ม่มาประชุม
1. ผศ.อรัญ
ขวัญปาน
2. นายปรุงศักดิ์
เชิดชู
3. นางสาววาสนา
อ้นปูอม
4. อาจารย์พรรณี
โรจนเบญจกุล
5. อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
6. ผศ.ดร.ยุทธนา
สุดเจริญ
7. ดร.กวิน
วงศ์ลีดี
8. นางสาวโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์
9. ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
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10. อาจารย์ไพรัตน์
11. อาจารย์ธนาคม

ฤทัยประเสริฐศรี
พจนาพิทักษ์

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 1
:
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. ตามที่ มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีได้มีนโยบายผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การทากิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมนั้นมหาวิทยาลัย ก็ได้มีกรอบ เกณฑ์ มาตรฐาน ในการ
กากับให้นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ อธิการบดี ก็เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีข่าว
เรื่องการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานั กศึกษาในด้านต่างๆเป็นจานวนมากตลอดปีการศึกษา
นั้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาภาวะผู้นาให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้อง
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อชี้แจงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ กติกา การจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไป โดยกาหนดให้ รอง
คณบดีฝุายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษากลุ่ม
แกนนา จากทุกหน่วยงานเป็นผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ ๑๐ คน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี บึงปรีดารีสอร์ท เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจกรรมมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
๒. ก าหนดการรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ประจ าปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ ส านั ก
พระราชวังได้แจ้งให้สถานศึกษาทราบหมายกาหนดการการพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีพุทธศักราช
๒๕๕๙ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสรุป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ารับในวั นที่ ๑๙ - ๒๐
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่งเป็นวันที่ ๑๙ เต็มวันและ วันที่ ๒๐ ครึ่งวันเช้า ยอดบัณฑิตประมาณการในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จานวน ๖,๕๐๐ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่ม)ี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘
สืบ เนื่ องจากที่หน่ ว ยงานจัดการศึก ษา ได้จัดท าแผนปฏิบัติ ก ารด้ านการจัดกิ จกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไปแล้วนัน้ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้มีการติดตามการรายงานผล
ความก้ าวหน้า การจัด กิ จกรรมตามแผนดั ง กล่า ว ในรอบ ๖ เดือ น มี ห น่ว ยงานจั ด การศึก ษาจ านวน ๑๓
หน่ว ยงานที่ต้องดาเนินการตามแผน สรุป ได้ดังนี้ หน่วยงานรายงานผลมาแล้ว จานวน ๙ หน่วยงาน และ
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หน่วยงานไม่รายงานผลในรอบ ๖ เดือน จานวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓)บัณฑิตวิทยาลัย และ ๔)วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการรายงานผล รอบ ๖ เดือน จึงขอให้หน่วยงานจัด
การศึกษา ทั้ง ๔ หน่วยงาน รายงานผลการจัดกิ จกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา รอบ ๖ เดือนและรอบ ๙ เดือน พร้อมกันนั้น ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ส่งให้กับกองพัฒนานักศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด (แบบฟอร์มรายงานผลดังแนบ ๑)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนการดาเนินงานบริหารเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
ตามที่มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่
๓.๓.๑ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย ซึ่งเป็นการดาเนินงานในระดับ
Node ทั้งนี้ ในการดาเนินงานได้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา จานวน ๒๒ หน่วยงาน โดยหน่วยงานดาเนินการจัดทาข้อมูลสนับสนุนในระดับมหาวิทยาลัย
ดังนี้
๑. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
๒. แผนการดาเนินงานบริหารเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานบริหารเครือข่าย
จากการตรวจสอบการดาเนินงานตามข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
หน่วยงาน

1) คณะครุศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) วิทยาลัยนานาชาติ
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ข้อมูลดาเนินการ
คาสั่ง แผนการ รายงานผล
แต่งตั้ง ดาเนินงา รอบ 7
น
เดือน






























ข้อสังเกต






ข้ อ มู ล ในภาคผนวกของ
แผนขาดภาพกิจกรรมการ
ประชุม
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10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
















13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14) สานักงานอธิการบดี
1 5 ) ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
16) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
17) สถาบันวิจัยและพัฒนา
18) สานักทรัพย์สินและรายได้
19) สานักวิชาการศึกษาทั่วไป GE




































20) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้
(สสสร.)
21) โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
22) สานักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม





















ไม่ มี ข้ อ มู ล ในภาคผนวก
ของแผน และการรายงาน
ผลขาดผลการด าเนิน งาน
ของตัวชี้วัด

ไม่ มี ข้ อ มู ล ในภาคผนวก
ของแผน

จึงขอเรียนที่ประชุมทราบและดาเนินการตามคาอธิบายตัวชี้วัด และให้หน่วยงานเร่ง
ดาเนินการให้เรียบร้อยตามข้อมูลที่แจ้งไว้ พร้อมส่งให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ ชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ และ ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี
และประจาปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ มติที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ และระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ทั้งนี้ การจัดทาแผน
ดัง กล่ า วหน่ ว ยงานจะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนในระดั บ หน่ ว ยงาน และส่ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพเพื่ อ
ตรวจสอบและจัดทาแผนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ชื่อแผน : แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วัตถุประสงค์ของแผน :
๑. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
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๒. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. เพื่อจัดบริการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน
ตัวชี้วัดแผน :
๑. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
๒. จานวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
๓. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
๑) คณะครุศาสตร์ ๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔)
คณะวิทยาการจัดการ ๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๖) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๗) บัณฑิตวิทยาลัย๘)
วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ๙) วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมและการจั ด การ ๑๐) วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ ๑๑)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ๑๒) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ๑๓) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ๑๔) ศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หมายเหตุ แบบฟอร์มการจัดทาแผนดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จะดาเนินการจัดส่งให้หลังจากการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือรูปแบบจากกองนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวต้องจัดส่งข้อมูลให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๙ (โดยข้อมูลจะต้องถึงกองพัฒนานักศึกษาไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เท่านั้น)
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๔ ชีแ้ จงการจัดทาแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
สืบเนื่องจากการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ ๕ ปี และ
ประจาปี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนการดาเนินงาน
แสวงหาเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ทั้งนี้ การจัดทาแผน
ดัง กล่ า วหน่ ว ยงานจะต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนในระดั บ หน่ ว ยงาน และส่ ง ให้ กั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพเพื่ อ
ตรวจสอบและจัดทาแผนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ชื่อแผน : แผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย
วัตถุประสงค์ของแผน :
๑. เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อให้เครือข่ายเกิดความพึงพอใจต่อการดาเนินงานการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดแผน :
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๑. ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
๒. จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่ตอ้ งดาเนินการ ดังนี้
หน่วยงานจัดการศึกษา
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
1) คณะครุศาสตร์
14) สานักงานอธิการบดี
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15) ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16) สานักศิลปะและวัฒนธรรม
4) คณะวิทยาการจัดการ
17) สถาบันวิจัยและพัฒนา
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18) สานักทรัพย์สินและรายได้
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์
19) สานักวิชาการศึกษาทั่วไป GE
7) บัณฑิตวิทยาลัย
20) สถาบั น สร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง เสริ ม การ
เรียนรู้(สสสร.)
8) วิทยาลัยนานาชาติ
21) โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา
9) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
22) ส านั ก งานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด
นครปฐม
10) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
23) ส านั ก งานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด
อุดรธานี
11) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
24) ส านั ก งานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
12) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
13) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หมายเหตุ แบบฟอร์มการจัดทาแผนดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา จะดาเนินการจัดส่งให้หลังจากการ
ตรวจสอบข้อมูลหรือรูปแบบจากกองนโยบายและแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หน่วยงานดั งกล่าวต้องจัดส่งข้อมูลให้กับ กองพัฒนานักศึก ษา ภายในวันที่ ๑๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ (โดยข้อมูลจะต้องถึงกองพัฒนานักศึกษาไม่เกินวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เท่านั้น)
มติที่ประชุม รับทราบ

148

หัวข้อของแผนปฏิบตั กิ ารด้านต่างๆ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4 ผลการดาเนินงานด้าน...............................
1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.5.1 วิสัยทัศน์ (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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้าน................................
2.1 นโยบายด้าน………………………………………….
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้าน........................………………………….
2.3 ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
2.3.2 เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสาเร็จและค่าเปูาหมาย
2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน.....................................................
2.5 แผนปฏิบัติการด้าน................................
ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้าน................................ ไปสู่การปฏิบัติ
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้าน................................
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน................................
149

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน................................
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้าน................................
ระเบียบวาระที่ 5

:

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยกาหนดให้มจี านวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ในมิติประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลัก ษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จึงมีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๘ และว่ า ด้ ว ยการจั ด กิ จกรรมหรือ โครงการทั้ ง ในส่ ว นคณะ วิ ท ยาลัย มหาวิท ยาลั ย โดยการ
ดาเนินงานจัดกิ จกรรมนั้นเกิด จากความร่ว มมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึก ษา สโมสรนัก ศึกษา
ชมรม บุ ค ลากรจากคณะ วิ ท ยาลั ย และกองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ในการจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการตลอดปี
การศึกษาที่เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และตามแนวทาง นโยบายการพัฒ นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึน้
โดยมีบทบาทหน้าที่
๑. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
และมีการดาเนินงานได้ตามแผน
๓. รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
ปีการศึกษา
๔. จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร
๕. ดาเนินการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
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๖. จัดทาแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามรายละเอียดดังนี้
-ร่างคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา โดยกาหนดให้มีจานวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน ในมิตปิ ระสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จึงมีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และวัถตุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
และว่ าด้ว ยการจัด กิ จกรรมหรื อโครงการทั้ง ในส่ว นคณะ วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย โดยการดาเนินง านจั ด
กิจกรรมนั้นเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรม บุคลากร
จากคณะ วิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตลอดปีการศึกษาที่เป็นการ
พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และตาม
แนวทาง นโยบายการพั ฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึน้ ตามรายชื่อดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑.๒. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๑.๓. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
151

๑.๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กรรมการ
๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน
กรรมการ
๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ
๑.๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
๑.๒๘. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๙. หัวหน้าฝุายกิจกรรมและบริการนักศึกษา
กรรมการและผูช่ ่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. ให้คาปรึกษา ควบคุมดูแล ส่งเสริมและพัฒนานัก ศึก ษา ในด้านกิจการนักศึกษาให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนด นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. เป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆในด้านกิจการนักศึกษา
๓. ผลักดันให้มกี ารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
๒. คณะกรรมการดาเนินการและประสานงาน
๒.๑. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
ประธาน
๒.๒. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองประธาน
๒.๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๒.๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม
กรรมการ
๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน
กรรมการ
๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส
กรรมการ
๒.๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน
กรรมการ
๒.๘. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์
กรรมการ
๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๒.๑๐. อาจารย์นยิ ม 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
ฤทัยประเสริฐศรี*
กรรมการ
๒.๑๖. นางสาวเมศินี อยู่ยั่งยืน
กรรมการ
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๒.๑๗. นายหัสถชัย นวมประสงค์
๒.๑๘. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
๒.๑๙. นางสาวสายบัว นนท์ศลิ า
๒.๒๐. นางสาวพจนา พัดใย
๒.๒๑. นางสาวณธกมล ลูกคา
๒.๒๒. นางสาวอรกานต์จติ ต์ สุขอิ่มเจริญ
๒.๒๓. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
๒.๒๔. นายจเร
นาคทองอินทร์
๒.๒๕. นางสาวเบญจพร เติมสิน
๒.๒๖. นางสาวณภัทร ช่างเพ็ง
๒.๒๗. นางสาวปิยนุช ทองมาก
๒.๒๘. นางสาวกัลยากร ทองธรรมชาติ
๒.๒๙. นายวราพงษ์ ท่าขนุน
๒.๓๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์*
๒.๓๑. นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญมงคล
๒.๓๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
๒.๓๓. นางสาวสุวิมล เทพนม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
๑. จัด ท าค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานัก ศึก ษา ประจาปี
การศึกษา
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการด้า นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
และมีการดาเนินงานได้ตามแผน
๓. รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ
ปีการศึกษา
๔. จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร
๕. ดาเนินการประเมินความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
๖.จัดทาแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวั ตถุประสงค์ของแผนแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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สั่ง ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มติท่ีประชุม เห็นชอบ และเสนอให้หน่วยงานที่ไม่ดาเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการให้กับ
กองพัฒนานักศึกษา ให้จัดส่งให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
๕.๒ พิจารณา (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแสวงหาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา โดยกาหนดให้มีจานวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย (เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) มีมิติประสิทธิผล เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิท ยาลั ย มิติคุ ณภาพการบริการ มหาวิทยาลัย มีเ ครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ดังนัน้ ในการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์
และเชื่อมโยงเครือข่าย กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมิตติ ่างๆให้บรรลุเปูาหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่ จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจาก
การดาเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงาน
สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้การสร้ างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายประสบความสาเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ขึน้
โดยมีบทบาทหน้าที่
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ
๒. จัดทาแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่ายที่ไ ด้รับ การอนุมัติจากผู้บริหารระดับ สูง และมีการ
ดาเนินงานได้ตามแผน
๓. รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ
๔. จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนิ นงานแสวงหา
เครือข่ายต่อผู้บริหาร
๕. ดาเนินการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย
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๖. จัดท าแผนการปรับ ปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนการดาเนิน
แสวงหาเครือข่าย
ตามรายละเอียดดังนี้
-ร่างคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา โดยกาหนดให้มีจานวน ๕ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
(เครื อ ข่ า ยศิ ษ ย์ เ ก่ า เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยผู้ ป ระกอบการ เครื อ ข่ า ยสมาคมวิ ช าชี พ และเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ) มี มิติประสิทธิผล เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี กับ
มหาวิทยาลัย มิติคุณภาพการบริการ มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย มิติประสิทธิภาพ มีกระบวนการ กลไกการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ดังนั้น ในการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของยุท ธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย กองพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการผลักดันผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของมิตติ ่างๆให้บรรลุเปูาหมาย จึงเล็งเห็นว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดีและ
มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการ กลไกการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายที่ชัดเจนและเกิดจาก
การดาเนินงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร อันประกอบด้วยหน่วยงานจัดการศึกษา และหน่วยงาน
สนับสนุนการศึกษา เพื่อให้การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายประสบความสาเร็จได้ ทั้งนี้ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ขึน้ ตามรายชื่อดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑.๒. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๑.๓. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร์
๑.๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑.๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.๙. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๐. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
๑.๑๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กรรมการ
๑.๑๒. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
๑.๑๓. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๔. คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
กรรมการ
๑.๑๕. คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชน
กรรมการ
๑.๑๖. คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ กรรมการ
๑.๑๗. ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๑๘. ผูอ้ านวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๑๙. ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๒๐. ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๒๑. ผูอ้ านวยการสานักวิชาการศึกษาทั่วไป
กรรมการ
๑.๒๒. ผูอ้ านวยการสานักทรัพย์สินและรายได้
กรรมการ
๑.๒๓. ผูอ้ านวยการสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กรรมการ
๑.๒๔. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
กรรมการ
๑.๒๕. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กรรมการ
๑.๒๖. ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
๑.๒๗. ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ
๑.๒๘. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๙. หัวหน้าฝุายพัฒนาศิษย์เก่า
กรรมการและผูช่ ่วยเลขานุการ
บทบาทหน้าที่
๑. กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการเครือข่าย
๒. สนุบสนุนและอานวยความสะดวก การดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานในการจัด
กิจกรรม การบริการของกลุ่มเครือข่าย
๓. ผลักดันผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมายตาม
เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. คณะกรรมการดาเนินการและประสานงาน
๒.๑. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๒.๒. ผูช้ ่วยอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
๒.๓. ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒.๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ สมนาม
๒.๕. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน
๒.๖. อาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๗. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน
๒.๘. อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์
๒.๙. อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว
๒.๑๐. อาจารย์นยิ ม สุวรรณเดช
๒.๑๑. อาจารย์ ดร.มัณฑนาวดี เมธาพัฒนะ
๒.๑๒. อาจารย์กิตติศักดิ์
จันทร์สุข
๒.๑๓. อาจารย์ธันย์ ชัยทร
๒.๑๔. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
๒.๑๕. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย
๒.๑๖. อาจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
๒.๑๗. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ริว้ ทอง
๒.๑๘. อาจารย์ ดร.โกมล ไพศาล
๒.๑๙. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
๒.๒๐. อาจารย์ ดร.ณัฐพร
อารีรัชชกุล
๒.๒๑. อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์*
๒.๒๒. นางสาวโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์
๒.๒๓. นายไพรัตน์
ฤทัยประเสริฐศรี*
๒.๒๔. นางสาวภัทรพร หัสดี
๒.๒๕. นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
๒.๒๖. นางทิฆัมพร
อิสริยอนันต์
๒.๒๗. นางสาวสายบัว นนท์ศลิ า
๒.๒๘. นางสาวพจนา พัดใย
๒.๒๙. นางสาวณธกมล ลูกคา
๒.๓๐. นางสาวอรกานต์จติ ต์ สุขอิ่มเจริญ
๒.๓๑. นายสุรชัย
น้อยคาเมือง
๒.๓๒. นายจเร
นาคทองอินทร์
๒.๓๓. นางสาววาสนา อ้นปูอม
๒.๓๔. นางสาวเบญจพร
เติมสิน
๒.๓๕. นายธนา
ลิมาวัฒนชัย
๒.๓๖. นางสาวปิยนุช ทองมาก
๒.๓๗. นางสาวจิตรานุช เวสา
๒.๓๘. นายชนะภพ วัณณโอฬาร
๒.๓๙. นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์
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๒.๔๐. นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล
๒.๔๑. นายอัครเดช สินแต่ง
๒.๔๒. นายวุฒิชัย
ปิ่นเงิน
๒.๔๓. นางสาธิยา
ภูนาพลอย
๒.๔๔. นางสาวจิราพร ทาโย
๒.๔๕. นายสมบูรณ์ เชิญรัมย์
๒.๔๖. นายเอกชน
น้อยเงิน
๒.๔๗. นางสาวกัลยากร
ทองธรรมชาติ
๒.๔๘. นายหัสถชัย นวมประสงค์
๒.๔๙. นายวราพงษ์ ท่าขนุน
๒.๕๐. นางสาวจิราพร ฮามวงศ์*
๒.๕๑. นายปรุงศักดิ์ เชิดชู*
๒.๕๒. นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล
๒.๕๓. นางสาวสุวิมล เทพนม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ
๒. จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานแสวงหาเครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และมี ก าร
ดาเนินงานได้ตามแผน
๓. รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่ายของปีงบประมาณ
๔. จัดทาหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานแสวงห า
เครือข่ายต่อผู้บริหาร
๕. ดาเนินการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงานแสวงหาเครือข่าย
๖. จัดทาแผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินแสวงหา
เครือข่าย

สั่ง ณ วันที่

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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มติท่ีประชุม เห็นชอบ และเสนอให้หน่วยงานที่ไม่ดาเนินการส่งรายชื่อคณะกรรมการให้กับ
กองพัฒนานักศึกษา ให้จัดส่งให้กับกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๖

:

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ชี้แจงผลักดันตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการดาเนินกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
จากที่มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน ได้รายงานผลความก้าวหน้า รอบ ๗
เดื อ นให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ทราบนั้ น มติ ที่ ป ระชุม ได้ใ ห้ ข้อ สั ง เกตและมอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าภาพหรือผู้กากับตัวชี้วัดดาเนินการผลักดันผลการดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายของตัวชี้วัด
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น
กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานจ านวน ๙ หน่ ว ยงาน
(เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) ที่มีผลการดาเนินงานไม่บรรลุ
หรืออยู่ในระหว่างดาเนินการ เร่งดาเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานความก้าวหน้าให้กับหน่วยงาน
เจ้าภาพ ซึ่งเห็นควรให้มีความก้าวหน้าในทุกรอบเดือนเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่จะดาเนินการได้
มติท่ีประชุม รับทราบ และเสนอให้กองพัฒนานักศึกษาจัดทาบันทึกข้อความเร่งรัดไปพร้อม
จัดส่งแบบประเมินไปอีกครั้งเพื่อความรวดเร็ว
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล)
ผู้รายงาน

(นางสาวชญาภา แจ่มใส)
ผู้ตรวจรายงาน
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2559
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