แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) ประจาปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับการอนุมัตจิ ากอธิการบดี
วันที่ 28 กันยายน 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการด้านการจัด กิ จกรรมพัฒนานัก ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2561 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของคณะ ในการนาไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายใน
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสั มฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดาเนินการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทั ค คะอย่ า งยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทาตาม
เกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลาดับ โดยงบประมาณที่ไ ด้มีก ารจัดสรรตามแผนปฏิ บัติก ารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ โดยได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็น การ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ฉบับนีม้ ี
งบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงาน โดยการดาเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียง
การดาเนินงานของผูบ้ ริหารเท่านั้นแต่ตอ้ งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 เป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและมหตุผล
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทา
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการ
ท างานของฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจะมี ภ าระงานหลั ก ด้ า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและด้ า นการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีการประสานความร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ตัวแทนสาขาวิ ชา สานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดาเนินงาน
ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการ
จัดการเรียนการสอนที่จัดขึน้ ตามหลักสูตร อีกทั้งยังมีภาระหน้าที่ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่ง
ส่ว นหนึ่งเกิ ดจากการจัดกิ จกรรมของนัก ศึกษาที่ดาเนินการโดยสโมสรนักศึก ษาซึ่งได้รับ การสนับ สนุนจาก
หน่วยงาน และมีการผสานความร่วมมือในการดาเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ส่ว นร่ว มในการด าเนินการ มีโ อกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นัก ศึก ษาได้รับ การพัฒนาสอดคล้องกั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งการพัฒนานักศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”

5

1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
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1.4 ผลการดามนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558-2560
1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการดามนินงาน
กลุ่มมครือข่าย
2558
2559
2560
(1)

(2)

(1)

(2)

1. กิจกรรมส่งมสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
1
223,000
1
10,000
(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1
223,000
2
127,910
(2) ด้านความรู้
2
293,000
1
117,910
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
2
223,000
1 264,273.83
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2
293,000
1
117,910
(5) ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
2. กิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ
หมายเหตุ

รวม

(1)

(2)

(1)

(2)

2
1
1
2

50,000
20,000
33,359
394,520

4
4
4
4

283,000
370,910
444,269
881,793.83

1

50,000

4

460,910

1

33,359

3

33,359

(1) จานวนกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการจัด
(2) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561
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1.4.2 กราฟแสดงข้อมูลผลการดามนินงาน
2.5
2
1.5
1
0.5
0

450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

2558
2559
2560

2558
2559
2560
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สรุปผลการดามนินงานจากกราฟแสดงให้มห็นดังนี้
1. ในปีการศึกษา 2558 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
1.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 223,000 บาท
1.2 ด้านความรู้ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน
223,000 บาท
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 293,000 บาท
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน
2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 223,000 บาท
1.5 ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
กิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 293,000 บาท
1.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ โดยไม่ใช้
งบประมาณ
2. ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 10,000 บาท
2.2 ด้านความรู้ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน
127,910 บาท
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 117,910 บาท
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน
1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 264,273.83 บาท
2.5 ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
กิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 117,910 บาท
2.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ โดยไม่ใช้
งบประมาณ
3. ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
3.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท
3.2 ด้านความรู้ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน
20,000 บาท
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3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ
จานวน 33,359 บาท
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน
2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 394,520 บาท
3.5 ด้านทักษะเชิงวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด
กิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจานวน 50,000 บาท
3.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจานวน 1 โครงการ และมีการใช้
งบประมาณจานวน 33,359 บาท
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้าตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย
และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล
1.5.4 มสาหลัก (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 บัณฑิตที่มคี วามสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลัก วิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
1.5.7 มอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคาสาคัญมอกลักษณ์
เน้ น ความเป็น วั ง หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ สืบ สานความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา เน้น การอนุ รั ก ษ์
เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดี
3) I (Integration & Collaboration): บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ
1.5.9 มป้าหมายการพัฒนา (University Development Gloals)
มป้าหมายที่ 1 : สร้างมอตทัคคะมพื่ อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี
คุ ณภาพตามอัตลั ก ษณ์ของมหาวิท ยาลั ย เป็นที่ย อมรับ ของผู้ใ ช้บัณฑิต เพื่อสู่ก ารเป็นเอตทัคคะที่ไ ด้รับ การ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
มป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย มพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
มป้าหมายที่ 3 : สร้างมครือข่ายมีส่วนร่วมมพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย
มป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์มพื่อให้มป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2561
2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มุ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเป็ น ผู้ น า ด้ า นความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะฯจึงได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. มีการนาระบบกลไก และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและการ
แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปี ระโยชน์ตอ่ นักศึกษา
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการทางานของนักศึกษาได้
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคี วามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเสนอ
และสามารถประยุกต์ใช้กับดาเนินชีวติ ประจาวันได้
2.3 ยุทธศาสตร์ มป้าประสงค์มชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสามร็จและค่ามป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2.3.2 มป้าประสงค์มชิงยุทธศาสตร์
นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา
2.3.3 ตัวชีว้ ัดความสามร็จและค่ามป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่ามป้าหมาย
1.ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แนวทาง หรือทฤษฎีที่มี
ระดับ ≥4.00
ประโยชน์
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ
ร้อยละ 80
3. ร้อยละของรางวัลที่นักศึกษาได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ ร้อยละ ≥ 0.50
คะแนนเฉลี่ย
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
ระดับ ≥ 4.45
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2.4 ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. ทบทวน/พิจารณา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะผลการดาเนินงาน
เพื่อกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของปีการศึกษา 2561 โดยการมี
ส่วนร่วมของสโมสรนักศึกษา ผูบ้ ริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย
4. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการภายในแผนปฏิบัติงานด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับ แผนปฏิบัติ
งานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน
5. จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปี
การศึกษา 2561 ของหน่วยงาน และเสนอให้ผบู้ ริหารพิจารณาอนุมัติ
6. จัด ส่งไฟล์/เล่ม แผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ กับกองพัฒนานักศึก ษาเพื่อ
ตรวจสอบตามแนวทางการดาเนินงาน
7. จัดประชุมทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน
(สิงหาคม – มกราคม) ร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงาน
8. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน (สิงหาคม –
มกราคม) กับกองพัฒนานักศึกษาตามปฏิทินนัดหมาย
9. สรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน
10. จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2561 และหลักฐานให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อมหาวิทยาลัย
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจาปีการศึกษา 2561
2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสามร็จ

มป้าหมายของตัวชี้วดั
2559 2560 2561 2562 2563

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการบาเพ็ญ
1.เพื่อส่งเสริมหรือ
1.ร้อยละของ
≥80 ≥80
ประโยชน์และการ พัฒนาด้านคุณธรรม
นักศึกษาที่ได้รับ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา การส่งเสริมหรือ
จริยธรรม
พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2.เพื่อให้นักศึกษามี
2.ระดับความพึง
4.45 4.45
ความพึงพอใจใน
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือ กิจกรรม
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้
3.ระดับความรู้
4.00 4.00
นักศึกษามีความรู้ ความ ความเข้าใจด้าน
เข้าใจด้านคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
1.

โครงการสร้าง
และบ่มเพาะ
นักศึกษาให้ “ออก

1.เพื่อส่งเสริมหรือ
1.ระดับความรู้
พัฒนาให้นักศึกษามี
ความเข้าใจของ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง นักศึกษาเกีย่ วกับ

4.00 4.00

≥80

≥80

≥80

4.45

4.45

4.45

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

กลุ่ม
มป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
2559 2560 2561

ผู้รับผิดชอบ

2562 2563

นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1-4
จานวน 200
คน

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1-4
จานวน 150

20,000

20,000

20,000

20,000

ฝ่ายบริการ
การศึกษา
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ตัว”(Start up) เป็น และบ่มเพาะให้ “ออก
เจ้าของกิจการ
ตัว”(Start up) เป็น
เจ้าของกิจการ

การคิดวิเคราะห์
แนวทาง หรือทฤษฎี
ที่มีประโยชน์
2.เพื่อพัฒนาความคิด 2.จานวนผลงานที่
นักศึกษาส่งเข้า
และการต่อยอดให้
นักศึกษาส่งผลงานเข้า ประกวด

คน

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

ประกวด
3.เพื่อให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือ
พัฒนาด้านการสร้าง
และบ่มเพาะให้ “ออก
ตัว”(Start up) เป็น
เจ้าของกิจการ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา

3.ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรม

4.45

4.45

4.45

4.45

4.45

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา
(กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ)

1.ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรม

4.25 4.25

4.25

4.25

4.25

4.00

4.00

4.00

1.เพื่อให้นักศึกษามีความ
พึงพอใจในกิจกรรมที่
ส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกัน

2.ระดับความรู้
4.00
ความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ

4.00

นักศึกษา ชัน้ ปีที่ 1 -4
จานวน 100
คน

50,000

50,000

50,000

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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คุณภาพการศึกษา

การศึกษา

3.เพื่อส่งเสริมหรือ
3. จานวนกิจกรรม/ ≥3
พัฒนาให้นักศึกษาได้ใช้ โครงการที่นักศึกษา
ทักษะทางปัญญาด้าน
ดาเนินการโดยใช้
การประกันคุณภาพ
หลัก PDCA
การศึกษามาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพื่อ
พัฒนาความเป็น
ผู้นาและจิตอาสา

2.

โครงการสุนันทา
สามัคคี

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนา
ด้านการทางาน เป็นผู้มี
จิตอาสา
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือ
พัฒนาด้านการเป็นผู้นา
และการมีจิตอาสา
3.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
การเป็นผู้นา

1.ร้อยละของ

นักศึกษาที่ได้รบั
การส่งเสริมหรือ
พัฒนา
2.ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรม

3.ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
นักศึกษาด้านการ
เป็นผู้นา
1.ร้อยละของ

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนา นักศึกษาที่มีส่วน
ด้านกีฬา การทางานเป็น ร่วมในการแข่งขัน

≥3

≥3

≥3

≥3

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

4.45

4.45

4.45

4.45

4.45

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

≥80

≥80

≥80

≥80

≥80

นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-4
จานวน 80
คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 1-4
จานวน

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

18

ทีม
กีฬา
2.เพื่อให้นักศึกษามี
4.45 4.45
2.ระดับความพึง
ความพึงพอใจใน
พอใจต่อการจัด
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือ กิจกรรม
พัฒนาด้านกีฬา
(5) ด้านทักษะการวิมคราะห์มชิงตัวมลข การสื่อสาร และการใช้มทคโนโลยีสารสนแทศ
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาด้าน
ภาษาต่างประเทศและ
การสื่อสาร

1.ร้อยละของ

1.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ
และทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ

1.ระดับความรู้
ความเข้าใจก่อน
และหลังในการใช้
ภาษาของนักศึกษา

4.45

4.45

4.45

≥80

≥80

≥80

≥80

4.00 4.00

4.00

4.00

4.00

≥80

นักศึกษาที่ได้รบั
การส่งเสริมหรือ
พัฒนา

1,200 คน
(กิจกรรม
บังคับ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1)
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 – 4
จานวน 100
คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

หมายเหตุ ให้ระบุในแต่ละปีการศึกษาด้วยค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. โครงการบาเพ็ญ
1.เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
ประโยชน์และการ คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษา
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึก ษามีค วามพึง พอใจใน
การจั ด กิ จกรรมที่ ส่ง เสริ ม หรือ พั ฒ นา
ตนเอง
3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)ด้านความรู้
1. โครงการสร้างและ 1.เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักศึกษามี
บ่มเพาะนักศึกษาให้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบ่มเพาะ
“ออกตัว”(Start up) ให้ “ออกตัว”(Start up) เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของกิจการ กิจการ

2.เพื่อพัฒนาความคิดและการต่อ
ยอดให้นักศึกษาส่งผลงานเข้า
ประกวด
3.เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือพัฒนาด้านการ
สร้างและบ่มเพาะให้ “ออกตัว”(Start

ตัวชี้วัดความสามร็จ

มป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ ≥80
การส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ 4.45
จัดกิจกรรม
3.ระดับความรู้ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

4.00

1.ระดับความรู้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์ แนวทาง หรือทฤษฎี
ที่มีประโยชน์
2.จานวนผลงานที่นักศึกษา
ส่งเข้าประกวด

4.00

3.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม

4.45

กลุ่มมป้าหมาย

ระยะมวลา
ดามนินงาน

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

นักศึกษาชั้นปีที่ ตุลาคม –
1-4 จานวน 200 พฤศจิกายน
คน
2561

20,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ มีนาคม –
1-4 จานวน 150 พฤษภาคม
คน
2562

20,000

ฝ่ายบริการ
การศึกษา

≥4

20

up) เป็นเจ้าของกิจการ
(3)ด้านทักษะทางปัญญา
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา
(กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ)

1.เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาให้นักศึกษาได้
ใช้ทักษะทางปัญญาด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. โครงการอบรมเชิง 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
ปฏิบัตกิ ารเพื่อ
พัฒนาด้านการทางาน เป็นผู้มี จิต
พัฒนาความเป็น
อาสา
ผู้นาและจิตอาสา
2.เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือพัฒนาด้านการ
เป็นผู้นาและการมีจิตอาสา
3.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเป็นผู้นา
2.
โครงการสุนันทา
1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมหรือ
สามัคคี ครั้งที่ 30 พัฒนาด้านกีฬา การทางานเป็นทีม
2.เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม

4.25

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พฤศจิกายน
-4จานวน 100 2561
คน

50,000

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

2.ระดับความรู้ ความเข้าใจ
4.00
ของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3. จานวนกิจกรรม/โครงการที่ ≥3
นักศึกษาดาเนินการโดยใช้
หลัก PDCA

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

≥80

การส่งเสริมหรือพัฒนา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

นักศึกษาชั้นปีที่
1-4 จานวน 80
คน

พฤศจิกายน – 200,000
ธันวาคม
2561

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่
1-4 จานวน
1,200 คน

ธันวาคม
2561 –
กุมภาพันธ์

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นักศึกษา

4.45

จัดกิจกรรม
3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาด้านการเป็นผู้นา
1.ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วน ≥80

ร่วมในการแข่งขันกีฬา
2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

4.45

250,000
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กิจกรรมที่สง่ เสริมหรือพัฒนาด้านกีฬา

จัดกิจกรรม

(5)ด้านทักษะการวิมคราะห์มชิงตัวมลข การสื่อสาร และการใช้มทคโนโลยีสารสนแทศ
1. โครงการพัฒนา
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ
1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
ศักยภาพ
พัฒนาด้านภาษาต่างประเทศและการ การส่งเสริมหรือพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ สื่อสาร
ของนักศึกษา
1.ระดับความรู้ ความเข้าใจ
1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถ และทักษะการใช้
ก่อนและหลังในการใช้ภาษา
ภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษา

(กิจกรรมบังคับ
นักศึกษาชั้นปีที่
1)
≥80

2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มกราคม –
50,000
– 4 จานวน 100 มีนาคม 2562
คน

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

4.00
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประมมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่การปฏิบัติเป็น
ต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจั ดทาโครงการ/กิจกรรมให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 อย่างเป็นระบบ
3.1 แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่
การปฏิบัติ
เพื่อให้บ รรลุวัต ถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้ าใจร่ว มกั นเกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บัติก ารด้า นการจัด กิจกรรมพัฒนานัก ศึ ก ษา ประจาปี
การศึกษา 2561 โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
โครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กาหนด
3. ส่ง เสริม การปฏิ บัติ ง านที่ส อดคล้อ งกั บ แผนที่ ก าหนดไว้ และน าไปสู่ ก ารพิจ ารณาการสนั บ สนุ น
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย
5. ติด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ รับ จากการด าเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมของหน่ ว ยงาน ว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 การติดตามและประมมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561
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
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา
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2560เพื่อให้ผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ย นแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุป สรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒนาองค์ค วามรู้และเสริ มสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 อย่างต่อเนื่อง
3. ก าหนดให้มี ก ารติ ด ตามความก้า วหน้ าของแผนปฏิบั ติก ารด้ า นการจั ดกิ จกรรมพั ฒนานั ก ศึก ษา
ประจาปีการศึกษา 2561 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก

25

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561

26

27

28

29

รายงานการประชุมที่มกี่ยวข้อง
จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
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ภาพกิจกรรมที่มกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
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