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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุ

เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ 

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้แนวทางในการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนสุนันทา และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติ

การด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

(ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจนิดาวัฒน์) 

รักษาการผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 
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สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี  

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2559-

2561 

 

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)  

     1 .5 .9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  (University 

Development Gloals) 

 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

และประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

 2.3 ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-

2563) 

2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 
 

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 

ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564  

 

 รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ      

สวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ท า

การสอน วจิัย ให้บริการวิชาแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินงาน ด้านการผลิตบัณฑิตให้

เป็นไป ตามยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2563             

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จงึส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วนตาม

หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม

จริยธรรม โดย สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมาตราฐานการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) 

ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ด้านกิจกรรม

นักศึกษาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิยาลัยตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนา

วิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ และ

สิทธิทางปัญญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร และหนว่ยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ ดังนั้น แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาฉบับนี้ท าให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้แนวทางในการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภั ฏ        

สวนสุนันทา  

 

 

 

 



 

 

6 

 

1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 

1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

-ไม่มี- 

1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

-ไม่มี- 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 แหล่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. เพ่ือให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น 
    2. เพ่ือด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    3. เพ่ือด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องของท้องถิ่น 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  (Produce graduates with front row quality) 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 

3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 

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

knowledge for society) 

5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ช้ันน าในอาเซียน ( Establish network with outstanding 

universities in ASEAN) 

    6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 

for versatility)  
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1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

(Virtues and Thai etiquette practices and seniority recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มทีักษะการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มจีิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความ

ดีที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

       2. มุ่งมั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

       3. สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ 

      4. โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม 

      5. บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์ที่ดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานีมุ่ง ทีพัฒนาระบบบริหารจัดการ มหีลักธรรมาภิบาล มคีวามโปร่งใส และมุ่งที่จะผลติ

บัณฑติให้เป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้บัณฑิต 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างเครือข่ายที่มสี่วนรว่มเพื่อการพัฒนา :  ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่งที่

จะสร้างแลพัฒนาเครอืข่ายความรว่มมอืที่หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตชุมชน เพื่อใหม้ีสว่นรว่ม

ในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รูจ้ักและยอมรับ : ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี มุ่ง

ที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ด้านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ชุมชน 

เป้าหมายที่ 4 : มีการบริหารจัดการ เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์การศกึษาจังหวัดอุดรธานี 

มุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สนิ และการบริการวิชาการ เพื่อระดมทุนการจัดหารายได้ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้    

ศูนยก์ารศกึษาจังหวัดอุดรธานี จงึก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ดังน้ี  

นโยบายข้อที่ 1 พัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร มาตรการ 
สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกิจกรรมกับการ เรียนการสอนใน

รายวิชา ให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทางทักษะปัญญา ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข และการสื่อสาร และการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

นโยบายข้อท่ี 2 สนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ด ีมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ   

มาตรการ  
1.   ส่งเสริมสนับสนุนใหน้ักศกึษามีการพัฒนาตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

2. สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ เล่นกีฬา กิจกรรมอนุรักษ์      

สิ่งแวดล้อมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สังคม เป็นต้น  

3.   พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมใชป้ฏิบัติได้จริง 

4.   บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศษิย์เก่า  

5.  ส่งเสริมสวัสดิการและแนะแนวด้านการใช้ชีวติการเรียนและการงานอาชีพแก่นักศึกษา   

6.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในหมูค่ณะ ปลูกฝัง

ความรักสถาบัน และสร้างเครอืข่ายคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

7.  ให้ความรู้และส่งเสริมให้น าความรูด้้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรม  
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2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 1.  เพื่อให้นักศกึษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและการ

แสดงออกด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์ตอ่นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห ์หรอืความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม

การเรียนรูแ้ละการท างานของนักศกึษาได้ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคีวามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

น าเสนอ และสามารถประยุกต์ใชก้ับด าเนนิชีวติประจ าวันได้ 

2.3 ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ               

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 ศูนย์การศึกษามีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิด

วิเคราะห์ แนวทาง หรอืทฤษฎีที่มปีระโยชน์   

ระดับ ≥4.00 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ  ร้อยละ 80 

3. รอ้ยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรอืยอมรับใน

ระดับชาติและหรอืนานาชาติ 

ร้อยละ  ≥ 0.50 

4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม

หรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ ≥ 4.45 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. ทบทวน/พิจารณา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน 

เพื่อก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของปีการศึกษา 2564 โดยการมี

ส่วนรว่มของสโมสรนักศึกษา ผูบ้ริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของ

หนว่ยงาน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการภายในแผนปฏิบัติงานด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติ

งานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาของหนว่ยงาน 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปี

การศกึษา 2564 ของหน่วยงาน และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาอนุมัติ  

6. จัดส่งไฟล์/เล่มแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้กับกองพัฒนานักศึกษาเพื่อ

ตรวจสอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

7. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน 

(สิงหาคม – มกราคม) ร่วมกับผูบ้ริหารหนว่ยงาน  

8. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน (สิงหาคม – 

มกราคม) กับกองพัฒนานักศกึษาตามปฏิทินนัดหมาย 

9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

10. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา         

ประจ าปีการศึกษา 2564 และหลักฐานให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อ

มหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ป ี(2559-2563) และประจ าปีงบประมาณ 2564 

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าห

มาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2562 2562 2563 

(1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการแสง

ธรรมน าชีวิต 

1) เพื่อสง่เสริมให้นัก   

ศกึษามคีุณธรรม จริย 

ธรรม ตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

และสามารถน าหลกัธรรม

ทาง พระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวันได้  

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

90 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

     ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    25,000 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

(2) ดา้นความรู ้

2.1 โครงการ

อบรม

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับ

นักศกึษา 

 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษา

มคีวามรู้  ในการสอบผ่าน

เกณฑ์ตามนโยบาย

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา และเป็นไปตาม

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

90 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

    ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    82,800 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าห

มาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2562 2562 2563 

(3) ดา้นทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการแข็ง
ขันทักษะทาง
วิชาการ
ระดับชาติ   

1) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษา

ได้แสดงความสามารถใน

ด้านการแสดงออกเชงิ

สร้างสรรค์ 

2) เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ให้นักศกึษาไดแ้สดง

ความสามารถท่ีแตกตา่ง

หลากหลายระหว่าง

นักศกึษาดว้ยกันใน

ระดับชาติ 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

     ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    15,000 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการ      

Leader Ship 
 

1) เพื่อสร้างเสริมและ

พัฒนาศักยภาพความเป็น

ผู้น าใหก้ับนักศกึษา 

2) เพื่อให้นักศึกษามีปฎิ

สัมพันธ์ท่ีดตีอ่การท า

กิจกรรมในสังคม 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

    ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    45,100 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าห

มาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2562 2562 2563 

4.2 โครงการสาร

สัมพันธ์ กลุ่ม 

A และกลุ่ม B 

1) เพื่อให้นักศกึษาได้รู้จัก

กันและได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกัน 

2) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษา

มสีัมพันธไมตรีท่ีดตีอ่กัน 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

     ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    30,000 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

(5) ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

5.1 โครงการ

อบรม

การตลาด

ออนไลน์ 

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

และความเข้าใจในระบบ

การตลาดออนไลน ์

2) เพื่อให้นักศกึษา

สามารถน าความรู้และ

ทักษะไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวันได ้

3) เพื่อสนับสนุนนักศกึษา

ให้ท าตลาดออนไลน์อยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

    ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    40,000 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าห

มาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2562 2562 2563 

5.2 โครงการ

อบรม

โปรแกรม 

Microsoft 

Office (Excel) 

ขั้นสูงเพื่อการ

พัฒนาทักษะ

ของนักศกึษา 

ประจ าปี

งบประมาณ 

2564 

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้

และความเข้าใจในการใช้

โปรแกรม Microsoft Office 

(Excel) ขั้นสูง 

2) เพื่อให้นักศึกษามีการ

พัฒนาทักษะการใช้

โปรแกรม Microsoft Office 

(Excel) ให้มปีระสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

     ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    40,950 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

(6) กจิกรรมดา้นการประกันคุณภาพ 

6.1 โครงการ

อบรมให้

ความรู้ดา้น

การประกัน

คุณภาพ  

1) เพื่อสง่เสริมและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพใหก้ับ

นักศกึษา 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

80 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

    ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    74,750 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าห

มาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2562 2562 2563 

(7) กจิกรรมอื่นๆ 

7.1 กิจกรรมจิต

อาสา เพื่อ

พัฒนา

ศักยภาพ

นักศกึษา 

1) เพื่อให้นักศกึษามจีิตสา

ธรณะชว่ยเหลอืสังคม 

2) เพื่อให้นักศกึษาม ี

ปฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่การท า

กิจกรรมในสังคม 

ร้อยละของ

ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ไมน่อ้ย

กว่าร้อยละ  

90 ของจ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย

ท้ังหมด 

    ≥80 นักศกึ

ษาทุก

ชัน้ปี 

    15,000 รักษาการ

หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ 

 

หมายเหต ุให้ระบุในแตล่ะปกีารศึกษาด้วยคา่เป้าหมายของตัวช้ีวัด 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการแสง 

ธรรมนาชีวิต 

1) เพื่อสง่เสริมให้นัก   ศกึษามคีณุธรรม 

จริย ธรรม ตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน า

หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาไป

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ี 

มผีลการประเมินตาม 

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

 

 

 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศกึษาทุกชัน้ปี กรกฎาคม 25,000 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(2)ด้านความรู้ 

2.1 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษา 

 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศกึษามคีวามรู้  ใน

การสอบผ่านเกณฑ์ตามนโยบาย

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ

เป็นไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ี 

มผีลการประเมินตาม 

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศกึษา

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี สิงหาคม 82,800 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(3) ดา้นทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ

ระดับชาติ   

1) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาได้แสดง

ความสามารถในดา้นการแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์ 

2) เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้นักศกึษาได้

แสดงความสามารถท่ีแตกต่าง

หลากหลายระหว่างนกัศกึษาดว้ยกันใน

ระดับชาติ 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ี 

มผีลการประเมินตาม 

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศกึษา

เกี่ยวกับทักษะทาง

วชิาการระดับชาติ 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี มกราคม 15,000 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการ Leader 

Ship 

 

1) เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ความเป็นผู้น าให้กับนักศกึษา 

2) เพื่อให้นักศึกษามีปฎสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่

การท ากิจกรรมในสังคม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม 

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริมหรือ

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

นักศกึษาปี 2-3 กุมภาพันธ์ 45,100 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 โครงการสาน

สัมพันธ์ กลุ่ม A 

และกลุ่ม B  

1) เพื่อให้นักศกึษาได้รู้จักกันและได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

2) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามสีัมพันธไมตรี

ท่ีดตีอ่กัน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

 

นักศกึษาปี 1-2 กันยายน และ

ธันวาคม  

30,000 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนแทศ 

5.1 โครงการอบรม E-

commerce 

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้และความ

เข้าใจในระบบการตลาดออนไลน์ 

2) เพื่อให้นักศกึษาสามารถน าความรู้และ

ทักษะไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

3) เพื่อสนับสนุนนักศกึษาให้ท าตลาด

ออนไลน์อยา่งมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการ 

จัดกิจกรรมสง่เสริมหรือ

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศกึษา

เกี่ยวกับ E-commerce 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 

 

 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาปี 1-2 พฤศจิกายน 

2563  

และมกราคม 

2564 

40,000 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนแทศ 

5.2 โครงการอบรม

โปรแกรม Microsoft 

Office (Excel) ขั้นสูง

เพื่อการพัฒนา

ทักษะของนักศกึษา 

ประจ าปี

งบประมาณ 2564 

1) เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้และความ

เข้าใจในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 

(Excel) ขั้นสูง 

2) เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการ

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office (Excel) ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศกึษา

เกี่ยวกับการใชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office (Excel) 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาปี 3 พฤษภาคม 40,950 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(6)กจิกรรมดา้นการประกันคณุภาพ 

6.1 โครงการอบรม 

ให้ความรู้ทางด้าน

งานประกันคุณภาพ 

1) เพื่อสง่เสริมและพัฒนาความรูแ้ละ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับ

นักศกึษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

3. ระดับความรู้ ความ

เข้าใจของนักศกึษา

เกี่ยวกับการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี พฤษภาคม 74,750 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(7) กจิกรรมอื่นๆ 

7.1 กิจกรรมจิตอาสา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

1) เพื่อให้นักศกึษามจีิตสาธารณะ

ชว่ยเหลอืสังคม 

2) เพื่อให้นักศกึษาม ี

ปฏสิัมพันธ์ท่ีดตีอ่การท ากิจกรรมใน

สังคม 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาตาม

กิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

บรรลุเป้าหมายทุก

ตัวชี้วัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมสง่เสริม 

หรือพัฒนาให้กับ

นักศกึษา 

 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.25 

 

นักศกึษาทุกชัน้ปี กุมภาพันธ์ 15,000 รักษาการหัวหนา้

ฝ่ายวิชาการ 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปสู่การ

ปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2564 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ 

เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุน

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ /กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2564 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 เพื่อใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการ

วิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2564 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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