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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2562 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ

เป้าประสงค์ของคณะ ในการน าไปสู่การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการ

ยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลติและตัวชีว้ัดของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติก าร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ โดยได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็น

การปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะฯ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนีม้ี

งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน โดยการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียง

การด าเนินงานของผูบ้ริหารเท่านั้นแต่ตอ้งได้รับความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงาน

ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนาองค์กรเพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรคแ์ละยั่งยืน 

 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีเป้าหมายการพัฒนา

นักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการ

ท างานของฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมีภาระงานหลักด้านการพัฒนานักศึกษาและด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มีการประสานความร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชา ส านัก

ศลิปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนินงาน

ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑติที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนอืจากการ

จัดการเรียนการสอนที่จัดขึน้ตามหลักสูตร  อีกทั้งยังมีภาระหน้าที่ด้านการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศกึษา   ซึ่ง

ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน  และมีการผสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ   เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในการด าเนินการ มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่  

(1) คุณธรรม จรยิธรรม  

(2) ความรู ้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งการพัฒนานักศึกษามีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ 

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 

1.4.1 ตารางแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

กลุ่มเครอืข่าย 2559 2560 2561 รวม 

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

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1 10,000 2 50,000 1 20,000 4 80,000 

(2) ด้านความรู้ 2 127,910 1 20,000 1 19,800 4 167,710 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 1 117,910 1 33,359 1 20,000 3 171,269 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

1 264,273.8

3 
2 394,520 2 381,300 5 1,040,093.8

3 

(5) ด้านทักษะเชงิวิเคราะหเ์ชงิ

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 117,910 1 50,000 1 26,000 3 193,910 

2. กิจกรรมด้านการประกัน

คุณภาพ  

1 - 1 33,359 1 20,000 3 53,359 

หมายเหต ุ (1) จ านวนกจิกรรม/โครงการท่ีด าเนนิการจัด 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 

*ขอ้มูล ณ วันท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ.2562 
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1.4.2 ข้อมูลผลการด าเนินงาน 

1. ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

1.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 10,000 บาท 

1.2 ด้านความรู ้มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมีการใชง้บประมาณจ านวน 

127,910 บาท 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใชง้บประมาณ

จ านวน 117,910 บาท 

1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 

1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 264,273.83 บาท 

1.5 ด้านทักษะเชงิวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด

กิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 117,910 บาท 

1.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ โดยไม่ใช้

งบประมาณ   

2. ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

2.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 50,000 บาท 

2.2 ด้านความรู ้มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใชง้บประมาณจ านวน 

20,000 บาท 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใชง้บประมาณ

จ านวน 33,359 บาท 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 

2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 394,520 บาท 

2.5 ด้านทักษะเชงิวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด

กิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 50,000 บาท 

2.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้

งบประมาณจ านวน 33,359 บาท  

3. ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมโครงการดังน้ี 

3.1 ด้านคุณธรรม จริธรรม มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณ

จ านวน 20,000 บาท 

3.2 ด้านความรู ้มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใชง้บประมาณจ านวน 

19,800 บาท 
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3.3 ด้านทักษะทางปัญญา มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใชง้บประมาณ

จ านวน 20,000 บาท 

3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ มกีารจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 

2 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 381,300บาท 

3.5 ด้านทักษะเชงิวิเคราะห ์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัด

กิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ และมีการใช้งบประมาณจ านวน 26,000 บาท 

3.6 กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการจ านวน 1 โครงการ โดยไม่ใช้

งบประมาณเดียวกับด้านทักษะทางปัญญา   
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

   วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะแหง่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่ เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1. ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหนา้ตรงกับความตอ้งการของชุมชนและสังคม  

ยุคเศรษฐกิจฐานความรูอ้ยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

           2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย   

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

           3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ  

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

           4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางดา้นศลิปวัฒนธรรม   

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

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 มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 
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เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่

เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity): ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty): ความผาสุกและความภักดี  

3) I (Integration & Collaboration): บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism): ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนา (University Development Gloals) 

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผล

งานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ

บริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุ่งที่สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2559-2563) และประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

มุ่งให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะฯจึงได้ก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพและได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ใหก้ับ

นักศึกษาใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. มีการน าระบบกลไก และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีและการ

แสดงออกด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์ตอ่นักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้และการท างานของนักศกึษาได้ 

4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคีวามสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใช้ภาษา การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเสนอ 

และสามารถประยุกต์ใชก้ับด าเนนิชีวติประจ าวันได้ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสวนสุนันทา 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แนวทาง หรอืทฤษฎีที่มี

ประโยชน์   

ระดับ ≥4.00 

2. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ  ร้อยละ 80 

3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ ≥ 4.45 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. ทบทวน/พิจารณา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน 

เพื่อก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ของปีการศึกษา 2562 โดยการมี

ส่วนรว่มของสโมสรนักศึกษา ผูบ้ริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ของ

หนว่ยงาน ให้สอดคล้องหรอืเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย 

4. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการภายในแผนปฏิบัติงานด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติ

งานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาของหนว่ยงาน 

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

การศกึษา 2562 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 าเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

3 ครั้ง/ปี รอบ 6,9,12 เดือน  

10. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2562 และหลักฐานให้กับกองพัฒนานักศกึษา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ป ี(2559-2563) และประจ าปกีารศึกษา 2562 

2.5.1 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2559-2563) 
กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วดั กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

(1) ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1. โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชนแ์ละการ

อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม  

 1.เพื่อสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมให้กับนักศกึษา 

 1.ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับ

การสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80  นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1-4 

จ านวน 200 

คน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000

  
 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.เพื่อให้นกัศกึษามี

ความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

2.ระดับความพึง

พอใจต่อการจัด

กิจกรรม 

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 

3.เพื่อสง่เสริมให้

นักศกึษามคีวามรู้ ความ

เข้าใจด้านคณุธรรม 

จรยิธรรม  

3.ระดับความรู้

ความเข้าใจดา้น

คุณธรรม จริยธรรม  

 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

(2) ดา้นความรู ้

1.  โครงการอนุรักษ์

ขนมไทยชาววัง 

(ชอ่ม่วง) 

 1.เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร 

 1.ระดับความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

วธีิการท าขนมช่อ

 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1-4 

จ านวน 100 

- 20,000 20,000 20,000 20,000

  

  

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

  



 

 

16 

 

  นักศกึษา มีสว่นร่วมใน

การศึกษาวิธีการท าขนม

ชอ่ม่วง 

มว่ง คน 

2.เพื่อสง่เสริมและ

สนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรมทัีศนคติ 

ค่านยิม ความมสีุนทรีย์ 

และวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

 2.ร้อยละของ

นักศกึษาและ

บุคลากร มีทัศนคติ 

ค่านยิม ความมี

สุนทรีย์และ

วัฒนธรรมท่ีดงีาม 

 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

3.เพื่อให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร 

นักศกึษา มีสว่นร่วมใน

กิจกรรมการอนุรักษ์

ขนมช่อมว่ง 

3.ระดับความพึง

พอใจต่อการจัด

กิจกรรม 

 

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 

(3) ดา้นทักษะทางปัญญา 

1. โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศกึษา  

(กิจกรรมดา้นการ

ประกันคุณภาพ) 

 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความ

พงึพอใจในกจิกรรมท่ี

ส่งเสริมหรือพัฒนาด้าน

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.ระดับความพึง

พอใจต่อการจัด

กิจกรรม 

 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25  นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1 -4

จ านวน 100 

คน 

- 50,000 50,000 50,000 50,000

  
ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา  

2.เพื่อสง่เสริมหรือ

พัฒนาให้นักศกึษามี

ความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการประกัน

2.ระดับความรู้ 

ความเข้าใจของ

นักศกึษาเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพ

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
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คุณภาพการศึกษา การศึกษา 

3.เพื่อสง่เสริมหรือ

พัฒนาให้นักศกึษาได้ใช้

ทักษะทางปัญญาด้าน

การประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับใชใ้ห้

เกิดประโยชน ์

3. จ านวนกิจกรรม/

โครงการท่ีนักศกึษา

ด าเนนิการโดยใช้

หลัก PDCA 

≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพื่อ

พัฒนาความเป็น

ผู้น าและจิตอาสา 

1.เพื่อให้นักศกึษาได้รับ

การสง่เสริมหรือพัฒนา

ด้านการท างาน เป็นผู้ม ี

จิตอาสา 

1.ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบั
การส่งเสริมหรือ
พัฒนา 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 นักศกึษาช้ัน

ปีท่ี 1-4 

จ านวน 80 

คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.เพื่อให้นักศึกษามี

ความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านการเป็นผู้น า

และการมจีิตอาสา 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรม 

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 

3.เพื่อให้นักศกึษามี

ความรู้ ความเข้าใจด้าน

การเป็นผู้น า 

3.ระดับความรู้ 

ความเข้าใจของ

นักศกึษาด้านการ

เป็นผู้น า 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

2.  โครงการสุนันทา

สามัคค ี

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การสง่เสริมหรือพัฒนา

ด้านกีฬา การท างานเป็น

1.ร้อยละของ
นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการแข่งขัน

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80  นักศกึษา

ชัน้ปีท่ี 1-4 

จ านวน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

  
ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา  
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ทีม กีฬา 1,000 คน 

(กิจกรรม

บังคับ

นักศกึษาช้ัน

ปีท่ี 1) 

2.เพื่อให้นักศึกษามี

ความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านกฬีา 

2.ระดับความพึง
พอใจต่อการจัด
กิจกรรม 

4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 

(5) ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ภาษาตา่งประเทศ

ของนักศกึษา 

1.เพื่อสง่เสริมให้

นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาด้าน

ภาษาตา่งประเทศและ

การสื่อสาร 

1.ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รบั
การส่งเสริมหรือ
พัฒนา 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 นักศกึษาช้ัน

ปีท่ี 1 – 4 

จ านวน 100 

คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

1.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 
 

 1.ระดับความรู้ 

ความเข้าใจก่อน

และหลังในการใช้

ภาษาของนักศึกษา  

 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

หมายเหต ุให้ระบุในแตล่ะปกีารศึกษาด้วยคา่เป้าหมายของตัวช้ีวัด 
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2.5.2 แผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2562 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการบ าเพ็ญ

ประโยชนแ์ละการ

อบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม  

 1.เพื่อสง่เสริมหรือพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศกึษา 

 1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การสง่เสริมหรือพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

≥80 นักศกึษาช้ันปีท่ี 

1-4 จ านวน 200 

คน 

ตุลาคม – 

พฤศจิกายน 

2562 

20,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

2.เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมหรือพัฒนา

ตนเอง 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

4.45 

3.เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามคีวามรู้ 

ความเข้าใจดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

3.ระดับความรู้ความเข้าใจ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 4.00 

(2)ด้านความรู้ 

1.  โครงการอนุรักษ์

ขนมไทยชาววัง (ช่อ

มว่ง) 

  

 1.เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร นักศกึษา มสี่วน

ร่วมในการศกึษาวธีิการท าขนมชอ่ม่วง 

 1.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวธีิการท าขนมช่อมว่ง 

 4.00 นักศกึษาช้ันปีท่ี 

1-4 จ านวน 100 

คน 

มนีาคม – 

พฤษภาคม 

2563 

20,000 ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

2.เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษา

และบุคลากรมทัีศนคติ ค่านยิม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมท่ีดงีาม 

 2.ร้อยละของนักศึกษาและ

บุคลากร มีทัศนคติ ค่านยิม 

ความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรม

ท่ีดงีาม 

 ≥80 

3.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

นักศกึษา มีสว่นร่วมในกจิกรรมการ

อนุรักษข์นมช่อมว่ง 

3.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 

4.45 
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(3)ด้านทักษะทางปัญญา 

1. โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

นักศกึษา 

(กิจกรรมดา้นการ

ประกันคุณภาพ) 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือพัฒนาด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.ระดับความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรม 

 4.25 นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 

-4จ านวน 100 

คน 

พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 

2562 

50,000 ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 

2.เพื่อสง่เสริมหรือพัฒนาให้นักศกึษามี

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศกึษาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

4.00 

3.เพื่อสง่เสริมหรือพัฒนาให้นักศกึษาได้

ใชทั้กษะทางปัญญาด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับใชใ้ห้เกิด

ประโยชน ์

3. จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ี

นักศกึษาด าเนนิการโดยใช้

หลัก PDCA 

≥3 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมเชงิ

ปฏบัิตกิารเพื่อ

พัฒนาความเป็น

ผู้น าและจิตอาสา 

1.เพื่อให้นักศกึษาได้รับการสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านการท างาน เป็นผู้ม ีจิต

อาสา 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนา 

≥80 นักศกึษาช้ันปีท่ี 

1-4 จ านวน 80 

คน 

พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 

2562 

200,000 ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 

2.เพื่อให้นักศึกษามีความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือพัฒนาด้านการ

เป็นผู้น าและการมีจิตอาสา 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 

4.45 

3.เพื่อให้นักศกึษามคีวามรู้ ความเข้าใจ

ด้านการเป็นผู้น า 

3.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

ของนักศกึษาด้านการเป็นผู้น า 

4.00 

2.  โครงการสุนันทา

สามัคคี ครั้งท่ี 30 

1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการสง่เสริมหรือ

พัฒนาด้านกีฬา การท างานเป็นทีม 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการแข่งขันกีฬา 

≥80  นักศกึษาช้ันปีท่ี 

1-4 จ านวน 

1,000 คน 

(กิจกรรมบังคับ

ธันวาคม 

2562 – 

กุมภาพันธ์ 

2563 

250,000 ฝ่ า ย กิ จ ก า ร

นักศกึษา 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความพงึพอใจใน

กิจกรรมท่ีสง่เสริมหรือพัฒนาด้านกีฬา 

2.ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม 

4.45 
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นักศกึษาช้ันปีท่ี 

1) 

(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนแทศ 

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพ

ภาษาตา่งประเทศ

ของนักศกึษา 

1.เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาได้รับการ

พัฒนาด้านภาษาตา่งประเทศและการ

สื่อสาร 

1.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
การส่งเสริมหรือพัฒนา 

≥80 นักศกึษาช้ันปีท่ี 1 

– 4 จ านวน 100 

คน 

มกราคม – 

มนีาคม 2563 

50,000 ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 
 

 1.ระดับความรู้ ความเข้าใจ

กอ่นและหลังในการใช้ภาษา

ของนักศกึษา  

 4.00 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปสู่การปฏิบัติ

เป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  

รวมทั้งมีการพัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2562 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศกึษา 2562 อย่างเป็นระบบ  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปสู่

การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
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2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่

การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปกีารศกึษา 2562 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
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