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ค าน า 
 

 ฝุายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมนักศึกษาให้เป็น

บัณฑิต ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศใน

อนาคต โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษา ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม

นักศึกษาทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง 

รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และการดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการ

จัดการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น 

การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม 

จรยิธรรม และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยใหเ้อือ้ต่อการศกึษาและพัฒนานักศึกษา 
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ข้อมูลเบื้องต้นฝ่ายกจิการนักศกึษา 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ชือ่หน่วยงาน 

 ฝาุยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

2.  ที่ตั้ง : 

  เลขที ่111/3-5 หมูท่ี่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท์ 034 964 917 

 

3.  ประวัติความเป็นมา  

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ย้ายที่ตั้งจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มา ณ 

ศูนย์การศกึษาจงัหวัดนครปฐม ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งพัทธกิจของ

วิทยาลัยคือ “ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์” งาน

กิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน มีหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา ด้านแนะแนวและ

ทุนการศึกษา ด้านวินัยและบริการนักศึกษา รวมถึงดา้นกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา 

 กิจกรรมนักศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณสมบัติ เสริมสร้าง

บุคลิกและสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เพื่อที่จะจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิต      

ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีวิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม มีคุณธรรม/

จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงเป็นบัณฑิต    ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ และ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

4. ปรัชญาปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ปรัชญา (Philosophy) 

  สร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์สูส่ังคม 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกิจการนักศึกษาและการบริการ 
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 พันธกิจ (Mission) 

  1.ส่งเสรมิกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

  2.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษาและศษิย์เก่า 

  3.ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการให้บริการ 

  4.จัดระบบบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ 

 จุดเน้นของกองพัฒนานักศกึษา 

  ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 ค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and culture) 

  1. มุง่มั่นพัฒนากิจกรรม 

  2. สรา้งความพึงพอใจใหผู้ร้ับบริการ 

  3. บุคลากรทุกคนมคีุณค่าต่อหน่วยงาน 

 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูแ้ละความพึงพอใจต่อการศกึษาเล่าเรียน 

  2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและยอมรับ ในคุณค่าของความเป็น 

  คนมีระเบียบ วนิัย และคุณธรรมจรยิธรรม 

  3. เพื่อให้นักศึกษามีจติส านึกต่อการใฝรุู้ ใฝเุรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก 

      การท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่สามารถเป็นตัวแทนในการ

      สร้างภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยได้ 

 

 

 5. ปรัชญาปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 วิทยาลัยฯ ต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลตินักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 
 

พันธกิจ (Mission) 

   3.2.1 ให้การศึกษา (Educate)  

   3.2.2 วิจัย (Research)  

   3.2.3 บริการวิชาการ (Outreach)  

   3.2.3 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
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 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนที่ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม  

  

 เสาหลัก (Pillar)  

  1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

  2. คุณธรรม (Morality) 

  3. เครือขา่ย  (Partnership) 

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

 วัฒนธรรม (Culture) 

  ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 

  อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู้สูส่ากล 
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 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

 2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4. P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

 

 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยฯ  

     (College of Logistics and Supply Chain Development Goals) 

1. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการ

พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้ง

หาทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนา

ระบบบริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเปูาหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิด

ความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น

มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา 

ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) และประจ าปีการศกึษา 2560 

นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่

ก าหนดไว้วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชนจึงก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

 

นโยบายข้อที่ 1 พัฒนานักศึกษาเพื่อให้มคีุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

มาตรการ สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกิจกรรมกับการ

เรียนการสอนในรายวิชา ให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทางทักษะปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายข้อที่ 2 สนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้าง

คุณภาพชวีิตที่ดีมคีวามพรอ้มที่จะออกไปประกอบอาชีพ  

 

มาตรการ 

1. สง่เสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

2. สนับสนุนใหน้ักศึกษาใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ได้แก่ เล่นกีฬา กิจกรรมอนุรักษ์  

    สิ่งแวดล้อมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สังคม เป็นต้น 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศใหท้ันสมัย พร้อมใช้ปฏิบัติได้จรงิ 

4. บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศษิย์เก่า 

5. สง่เสริมสวัสดิการและแนะแนวด้านการใชชี้วิตการเรียน และการงานอาชีพแก่นักศึกษา  

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในหมู่คณะ ปลูกฝัง   

   ความรักสถาบัน และสร้างเครอืข่ายคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

7. ให้ความรูแ้ละส่งเสริมให้น าความรูด้้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทางทักษะปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้าง

คุณภาพชวีิตที่ดีมคีวามพรอ้มที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 

 1. ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 2. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ขอวทิยาลัย 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

ค าจ ากัดความ 

กิจการนักศึกษา หมายถึง กิจการใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ทักษะมืออาชีพ(Professional) 

ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะภาษาอังกฤษ (English skill) ตลอดจนมีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตอาสา ภาวะความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของ

นักศึกษา โดยประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภท ดังตอ่ไปนี ้ 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

2. กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม  

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรยิธรรม  

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรอืพัฒนาด้านกิจกรรม

ต่างที่ก าหนดโดยสถาบัน (ร้อยละ) 

80.00 

จ านวนนักศกึษาที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

ในระดับชาติหรอืนานาชาติ (รางวัล) 

≥ 4 

ระดับความพึงพอใจในการใหบ้ริการ การจัดกิจรรมส่งเสริมหรอื

พัฒนาใหก้ับนักศึกษาเปูาหมาย (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.25 
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คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานอุดมศกึษา 

1. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) 

2. ดา้นความรู ้(Knowledge) 

3. ดา้นทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

   (Interpersonal skills and responsibility) 

5. ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ    

   (Numerical analysis skills, communication and information technology skills) 

 

กจิกรรมเสรมิหลักสูตร  

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกัน

จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพ

การศกึษา  

 

กิจกรรมนอกหลักสูตร  

 กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการโดยองค์การนักศึกษา สโมสร

นักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ / หรอืชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสรมิ

การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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งบประมาณการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  ปี2558-2559 

 

 

วันทีด่ าเนินโครงการ งบด าเนินการ 2558 วันทีด่ าเนินโครงการ งบด าเนินการ 2559 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วนัที่ 2 สิงหาคม  2558  - วนัที่ 9  สิงหาคม  2559 173,500.00

2 โครงการสานสายใยที่ดีจากพีสู่่น้อง  วนัที่ 17-18  สิงหาคม  2558   99,800.00 วนัที่ 10-11  สิงหาคม  2559  74,800.00

3 โครงการกจิกรรม  5 ส  วนัที่ 28 สิงหาคม  2558  - วนัที่ 17 สิงหาคม  2559 -

4 โครงการน้อมถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากมุารีรัตน์ วนัที่  26 สิงหาคม  2558 - วนัที่ 18 สิงหาคม  2559 3,000.00

5 โครงการวนัเปดิโลกชมรม - - วนัที่ 12 กนัยายน 2559 -

6 โครงการไหวค้รู วนัที่ 24 กนัยายน 2558   - วนัที่ 15 กนัยายน 2559 25,000.00

7 โครงการเลือกต้ังสโมสรนักศึกษา วนัที่ 21 กนัยายน  2558  - วนัที่ 22  กนัยายน  2559 -

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม วนัที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559    7,200.00 วนัที่ 28 กนัยายน - 2 ตุลาคม 2559 4,200.00

9 โครงการจิตอาสากจิกรรมเพือ่สังคม วนัที่  14 – 18 ธนัวาคม 2558 - วนัที่ 18-19 ตุลาคม 2559 -

10 โครงการค่ายผู้น านักศึกษาและศึกษาดูงานด้านกจิการนักศึกษา วนัที่ 10-12 ธนัวาคม 2558 11,900.00 วนัที่ 22-25 ตุลาคม 2559 166,600.00

11 โครงการ Volleyball Cup 2015 วนัที่ 7  ธนัวาคม 2558 - - -

12 โครงการ เสริมสร้างความเขา้ใจสุขภาวะทางเพศ และการปอ้งกนัปญัหายาเสพติด วนัที่ 28 มกราคม 2559 6,000.00 - -

13 โครงการพฒันาความรู้และทกัษะใหก้บัศิษยเ์กา่ วนัที่ 15 กรกฏาคม 2559 3,000.00 วนัที่ 3 ตุลาคม 2559 5,000.00

14 โครงการ CLS Challeng Cup วนัที่ 21-22 ตุลาคม 2558 - วนัที่ 10-20 ตุลาคม 2559 -

15 โครงการ CLS Ambassadors Contest         วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2558             19,000.00 วนัที่ 19 ตุลาคม 2559 19,500.00

16 พธินี้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - - วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 5,000.00

17 โครงการงานประเพณีวนัลอยกระทง วนัที่ 25 –27 พฤจิกายน 2558  20,000.00 วนัที่ 17 พฤศจิกายน 2559 -

18 โครงการสร้างความสัมพนัธร์ะหวา่งศิษยเ์กา่และศิษยป์จัจุบนัและชมุชน วนัที่ 22 กรกฎาคม 2559 - วนัที่ 11-12 กมุภาพนัธ ์2560 -

19 โครงการการแขง่ขนัสุนันทาสามัคคี วนัที่ 3 เมษายน 2559 293,000.00 วนัที่ 26 มีนาคม 2560 298,500.00

20 โครงการโลจิสติกส์สัมพนัธ ์ประจ าปกีารศึกษา 2558  วนัที่ 3 เมษายน 2559 134,500.00 - -

21 โครงการวนัปดิโลกชมรม - - วนัที่ 30 พฤษภาคม 2560 -

22 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการสโมสรสาขาวชิา วนัที่ 24 พฤษภาคม 2559 - วนัที่ 1 มิถนุายน 2560 -

23 โครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชพี วนัที่ 7 มิถนุายน 2559 10,000.00 เดือนมิถนุายน 2560 -

24 โครงการสนับสนุนพฒันาการกฬีาเพือ่ความเปน็เลิศ ประจ าปกีารศึกษา 2558 วนัที่ 22 มิถนุายน 2559 - - -

25 โครงการแสดงความยนิดีกบับณัฑิตใหม่ ประจ าปกีารศึกษา 2558 วนัที่ 15 สิงหาคม 2559 - - -

รวม 604,400.00 รวม 775,100.00

งบประมาณการด าเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559

ล าดับที่ โครงการ
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
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การบรหิารงานกจิการนักศึกษา 

 

การจัดบรกิารด้านกิจการนักศกึษา 

               การจัดบริการด้านกิจการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นสิิตเกิดความพร้อมในการศกึษาเล่า

เรียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวตินักศึกษา (well-being) ในมหาวิทยาลัย การจัดบริการ

ด้านกิจการนักศึกษา ประกอบไปด้วย  

 

1. บริการด้านสนับสนุนการใช้ชีวติของนักศึกษาบริการด้านแนะแนวและจัดหางาน  

   จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแก่นักศึกษา 

2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา  

3. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 

4. บริการด้านทุนการศกึษาบริการด้านกู้ยืมเงนิเพื่อการศกึษา กยศ./กรอ.  

5. บริการด้านสุขภาพ บริการยาสามัญประจ าบ้าน บริการให้ความช่วยเหลือกรณี   

    ประสบภัยเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไปและกรณีเสียชีวิต   

6. บริการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

7. บริการด้านกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศกึษา              

 

บริการด้านสนับสนุนการใช้ชวีิตของนักศกึษาบริการด้านแนะแนวและจัดหางาน 

 

 กิจกรรมนักศึกษามีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อนักศึกษา เพราะการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามิได้มุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งพัฒนา

นักศึกษา ในทุกด้าน ดังนั้นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจพัฒนานักศึกษา

โดยรอบด้านได้ ซึ่งกิจกรรมนักศึกจะเป็นส่วนช่วยเสริม เติม เต็ม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่

จะคิดสร้างสรรค์กิจกรรมตามความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้

นักศึกษาได้รับทักษะและพัฒนาการทางบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ 
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บริการด้านสนับสนุนการใช้ชวีิตของนิสิต บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน จัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศกึษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางสรุปด้านการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2559

ระดับ รอ้ยละ ระดับ รอ้ยละ ระดับ รอ้ยละ ระดับ รอ้ยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

1 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีประจ าปีการศึกษา 2559 4.72 94.30 4.77 95.44 4.79 95.75 4.74 94.70 P

การบรรลุวตัถุประสงค์
หมายเหตุล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ

บรรลุวตัถุประสงค์ในระดับใด
ด้านการใหค้ าปรกึษาทาง

วชิาการและแนะน าการใช้ชีวติ
ด้านการบรกิารข้อมูลข่าวสาร

ด้านการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณท์างวชิาการและ

วชิาชีพ
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งานวนัิยและพัฒนานักศกึษา 

วินัยนักศกึษา      

 มหีนา้ที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอ

แตง่ตัง้กรรมการสอบสวนนักศึกษาและร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบสวนนักศึกษาผู้ปฏิบัติ

ผิดระเบียบด าเนินการร่างค าสั่งลงโทษนักศึกษา ประสานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและ

รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสติรวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับนักศึกษาให้

สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

ความหมาย  “วินัยนักศกึษา”   

 ค าว่า วินัยนักศกึษา สามารถนิยามความหมายได้ในนัยยะดังต่อไปนี้  

                        การก าหนดแบบประพฤติในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในสถาบัน เช่น เคารพ

ความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเคารพกติกาสถาบัน  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ใน

สถาบัน การรู้กาละเทศะ 

                        การมสี านึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ื่น สถาบัน สว่นรวม ประเทศชาติ 

                        ความสามารถในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติ ปฏิบัติ หรอื ไม่ประพฤติ ปฏิบัติ 

 

การพัฒนาวินัยนักศกึษาในระดับอุดมศกึษา คอื 

  การสร้างให้นักศกึษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมตอ่การอยู่ร่วมกันที่ดีกับผูอ้ื่นในสังคม

มหาวิทยาลัย 

           การให้นักศกึษาเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  ที่

สถาบันก าหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง 

             การพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กาลเทศะ หรอื การแสดงออกซึ่งบทบาทที่เหมาะสมใน

สถานะต่าง ๆ 

             การเรียนรูท้ักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรอื ไม่ประพฤติปฏิบัติ 

              การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม  
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การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
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บริการด้านสุขภาพ บริการยาสามัญประจ าบ้าน บริการให้ความช่วยเหลือ 

 

กรณปีระสบภัยเช่นกรณเีกิดอุบัติเหตุทั่วไปและกรณเีสียชีวติ 

 

กรณีอุบัติเหตุทัว่ไป กรณีอุบัติเหตุจากการจราจรและมีคู่กรณี กรณีเสยีชีวิต

1.ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1.ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 1.ส าเนาบัตรนักศึกษา/ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวติ

2.ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 2.ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 2.ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาของผู้เสียชีวติ

3.ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพท่ียังมกีาร

เคล่ือนไหว ชื่อบัญชีของนักศึกษาผู้ขอเบิก

3.ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพท่ียังมกีาร

เคล่ือนไหว ชื่อบัญชีของนักศึกษาผู้ขอเบิก

3.ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพท่ียังมกีารเคล่ือนไหวของบัญชีของบิดาหรือ

มารดาของผู้เสียชีวติ

4.ใบรับรองแพทยต้์นฉบับ 4.ใบรับรองแพทยต้์นฉบับ 4.ส าเนาใบมรณบัตร

5.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 5.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ 5.ส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

6.ส าเนาบันทึกประจ าวนัในคดีของพนักงานสอบสวน 6.ส าเนาบันทึกประจ าวนัในคดีของพนักงานสอบสวน

หมายเหตุ 

1.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ (ตัวจริง) ทุกสถานพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษา

2.ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่ออบุัติเหตุ 1 คร้ัง จ่ายตามจริงแต่ไมเ่กนิ 10,000 บาท

3.การได้รับค่าสินไหมทดแทน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพของนักศึกษาผู้ขอเบิก (ระยะเวลา 1-2 เดือน)

เอกสารแนบขอเบิกค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากอุบัติเหตุ
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บริการด้านทุนการศึกษาบริการด้านกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. 
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คณะกรรมการสโมสรนักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
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แผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบติัการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.1 โครงการแสงธรรมน าชีวติ 1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถน าหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี กันยายน 10,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

2.1 โครงการอบรมการเตรียมความ

พร้อมสู่สถานประกอบการ

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้

ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาส

ในการท างานในสถาน

ประกอบการที่ต้องการ

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี กรกฎาคม 10,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

3.1 โครงการค่ายผู้น าเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่

 CLS

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

คิดวเิคราะห์ กิจกรรม/โครงการ

และการวางแผนในการจัดกิจกรรม

2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ

เป็นผู้น าให้กับนักศึกษา

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี ตุลาคม 150,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

4.1 โครงการ CLS Ambassadors Contest 1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง

ความสามารถในด้านการ

แสดงออกเชิงสร้างสรรค์

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษาให้มีความเข้าใจและ

สามารถยอมรับความแตกต่างที่

หลากหลายระหวา่งนักศึกษา

ด้วยกัน

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี ตุลาคม 25,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

5.1 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ Excel

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

นักศึกษามีทักษะในการใช้ 

โปรแกรม Excel

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี เมษายน 150,000 คณบดี

5.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี ธันวาคม 74,000 คณบดี

6.1 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน

งานประกันคุณภาพ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ให้กับนักศึกษา

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของ

จ านวนกลุ่มเปาูหมายทัง้หมด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

นักศึกษาทุกชั้นปี พฤษภาคม 32,000 รองคณบดีฝุายแผนฯ

(5)ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ดา้น ไดแ้ก่

(1)ดา้นคุณธรรม จริยธรรม

(2)ดา้นความรู้

(3)ดา้นทักษะทางปัญญา

(4)ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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แผนปฏบิัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการไหวค้รู 1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีไหวค้รู

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวฒันธรรม

ประเพณี

4)เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความส าคัญของ

การสืบสาน อนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ

ทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี สิงหาคม 25,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และถวายเทยีนพรรษา

1) เพื่อปลูกจติส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบยีบวนิัยให้กับนักศึกษา

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชีวติให้กับนักศึกษา

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจติใจให้ดีงาม มี

ระเบยีบวนิัย มีความกตัญญูกตเวท ีมีสัมมนาคารวะ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี สิงหาคม 20,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

3.โครงการจติอาสากิจกรรมเพื่อสังคม 1) เพื่อปลูกจติส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบยีบวนิัยให้กับนักศึกษา

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชีวติให้กับนักศึกษา

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจติใจให้ดีงาม มี

ระเบยีบวนิัย มีความกตัญญูกตเวท ีมีสัมมนาคารวะ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี สิงหาคม 10,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

4.โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS 1) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการท า

กิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

กิจกรรมมีความรัก ความสามัคคีที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

2) เพื่อให้ส่งเสริมสายใยที่ดีจาการท ากิจกรรม

ระหวา่งพี่กับน้องได้ท าความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและ

กันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ 

และเพื่อนใหม่ได้

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี สิงหาคม 30,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

5. โครงการท าบุญตักบาตร 

วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

1) เพื่อปลูกจติส านึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระเบยีบวนิัยให้กับนักศึกษา

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการด ารงชีวติให้กับนักศึกษา

3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจติใจให้ดีงาม มี

ระเบยีบวนิัย มีความกตัญญูกตเวท ีมีสัมมนาคารวะ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี สิงหาคม 20,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

6.โครงการท าบุญตักบาตร

วนัขึ้นปใีหม่สืบสานวฒันธรรม

1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีวนัปใีหม่ให้

คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวฒันธรรม

ประเพณี

4)เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความส าคัญของ

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี เมษายน 50,000 หัวหน้าส านักงาน

7. โครงการวทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพ

พลายเชน สืบสานประเพณีไทย 

อนุรักษว์ฒันธรรมพื้นบา้นวนัสงกรานต์

1) เพื่อเป็นการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีวนั

สงกรานต์ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวฒันธรรม

ประเพณี

4)เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความส าคัญของ

การสืบสาน อนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ

ทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

80 ของจ านวนกลุ่มเปาูหมาย

ทัง้หมด

2) ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

 80

นักศึกษาทุกชั้นปี เมษายน 50,000 หัวหน้าส านักงาน



 

43 
 

 

 

 
 

แผนปฏบิัติการด้านแสวงหาเครอืข่าย ประจ าปงีบประมาณ 2561 

 

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดา้นแสวงหาเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561

ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

ศิษย์เก่า

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า

และศิษย์ปัจจุบันรู้จักมากขึ้น

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

จัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

วทิยาลัยฯ ร้อยละ 100

นักศึกษาปัจจุบัน

และศิษย์เก่า

ตุลาคม 60 - กันยายน 61 200,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

อบรมการวางแผนธุรกิจเพื่อการประกอบ

อาชีพและการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมี

รายได้ของ ประชาชน ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม (การพับ

เหรียญบุญ)

1. เพื่อพัฒนาการเรียนวชิาการจัดการธุรกิจ

ค้าปลีกเบื้องต้น     โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

โดยให้เยาวชนในสถานศึกษา  ต าบลบางระก า

 อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม เป็นแหล่ง

เรียนรู้หลัก

2.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพ ต าบลบางระก า

 อ าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม

3.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า 

OTOP

1.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2.ระดับความส าเร็จของแผนการ

บริการวชิาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง

ชุมชน

3.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ทักษะวชิาชีพของบุคลากรในชุมชน

และทอ้งถิ่น

1.ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

2.ระดับความส าเร็จของ

แผนการบริการวชิาการเพื่อ

เพิ่มความเข้มแข็งชุมชน

3.ระดับความส าเร็จของการ

พัฒนาทักษะวชิาชีพของ

บุคลากรในชุมชนและทอ้งถิ่น

ชาวบา้น/ชุมชน/สังคม กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61 50,000 รองคณบดีฝุาย

กิจการนักศึกษา

กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝือแรงงาน

แห่งชาติด้านอุตสาหกรรมโลจสิติกส์

1.การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรใน

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้

 ความเข้าใจ ในขั้นตอน หลักเกณฑ์ วธิีการ

และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออก

ใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทด

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีแนวปฏิบัติ

เป็นไปในทศิทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย 

และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

วทิยาลัยฯ ร้อยละ 100

ต.ค. 59 – ก.ย. 60 50,000

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถาน

ประกอบการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวชิาการ ระดม

ความคิดเห็นของสถานประกอบการ อาจารย์

 นักศึกษา และศิษย์เก่า เกี่ยวกับคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์

2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ใน

การท างาน และการใช้ชีวติในสังคมของศิษย์

เก่ากับนักศึกาปัจจุบัน

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

วทิยาลัยฯ ร้อยละ 100

เอาของพี่โบมาตอบได้ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 50,000

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

นานาชาติ

1. เพื่อหารือความร่วมมือทางวชิาการในการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ระหวา่ง

เครือข่ายกับ วทิยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลาย

เชนมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอน

ในรูปแบบการศึกษาดูงานกับเครือข่าย

นานาชาติ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านโล

จสิติกส์และซัพพลายเชนในมุมมองด้านการ

ให้ค าปรึกษาและสอดคล้องบริบทของสังคม

โลกในปัจจุบัน

1.ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่

เข้าร่วมโครงการ 

3. ระดับความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการ 

4. ระดับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

วทิยาลัยฯ ร้อยละ 100

60 คน เม.ย.-61 145,200 -

กลุ่มเครือข่ายมหาวทิยาลัยต่างประเทศ

กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า

กลุ่มเครือข่ายชุมชน

กลุ่มเครือข่ายสมาคมวชิาชีพ

กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ
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ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

 

องค์ประกอบของโครงการ 

     ม ี3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน า ส่วนที่เป็นตัวโครงการ และส่วนขยาย 

     1.  ส่วนน า   

      1.1 ชื่อโครงการ 

      1.2 ชื่อผู้เสนอโครงการ หรอื ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

      1.3 ความเป็นมา และความส าคัญของโครงการ หรอืหลักการและเหตุผล 

      1.4 วัตถุประสงค์ 

      1.5 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

     2.  ส่วนที่เป็นตัวโครงการ   

      2.1 วิธีการด าเนินโครงการ   

     3.  ส่วนขยาย 

      3.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      3.2 งบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการ 

      3.3 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 

      3.4 สถานที่ในการด าเนินงาน 

  

วิธีการเขียนโครงการ 

 1. ชื่อโครงการ 

     สื่อความถึงใจความหลักของโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่กว้างจนเกินไป

เชน่ โครงการค่ายฝึกอบรมผู้น าเยาวชนกับวิชาการ 

 2. ชื่อผู้เสนอโครงการ หรอืผู้รับผิดชอบโครงการ 

     ผู้ด าเนินการหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ อาจเป็นคนเดียว เป็น

คณะ หรือเป็นหน่วยงาน   การเสนอชื่ออาจเสนอเฉพาะชื่อหรือระบุหน้าที่รับผิดชอบด้วยก็ได้ เช่น 

บริษัทเว็บไซต์วชิาการดอทคอม 

 3. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ หรือ หลักการและเหตุผล    

     การอธิบายความเป็นมาและภูมิหลังของการเสนอโครงการ ความส าคัญของโครงการ รวมทั้ง

รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่จะอนุมัติเข้าใจที่มา เห็นความส าคัญ และเข้าใจโครงการที่
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เสนอมากขึ้น เช่น    เยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญในการพัฒนาสังคม  การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชน

เหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

ในการด าเนินชีวิต คิดดี ท าดีเขาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อ

ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้มสีุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างตัวเราและผูอ้ื่น นอกจากการเรียนแลว้ ก็เริ่มช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้

ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน    การแสดงออกที่ดีในด้านต่างๆ ในการที่จะให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่

ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ นั้น เยาวชนเหล่านี้ต้องมีความเป็นผู้น าในด้านนั้นๆ 

ก่อน  ดังนัน้ทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมผู้น าเยาวชนนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทาง

วิชาการ เพิ่มแรงจูงใจและให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลให้มีความตระหนักถึงภาวะ ความเป็นผู้น าทั้งใน

ชุมชนของตนเองและต่อสังคมภายนอก สามารถน าประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต

เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติใหเ้จริญรุง่เรอืงในกาลต่อไป  

 

4. วัตถุประสงค์   

     การช้ีแจงจุดมุ่งหมายของโครงการ ถือเป็นการก าหนดทิศทางของการด าเนนิงาน และแนวทาง

ปฏิบัติการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้ปฏิบัติได้สะดวก เชน่ 

1. เพื่อเสริมสรา้งเยาวชนให้เป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

2. เพื่อพัฒนาจิตส านึกของเยาวชนใหร้ักบ้านเกิดและประเทศชาติ 

3. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของสังคม 

4. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภาระหนา้ที่ของตนตอ่สังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และ        

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย 

     จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ผูท้ าโครงการต้องการให้มาเข้าร่วมกิจกรรม  จะต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เชน่ 

      1. นักศึกษาที่ก าลังศกึษาช้ันปีที ่2 จ านวน   200 คน 

      2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  จ านวน  100 คน 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน       

     ควรก าหนดระยะเวลาเริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน อาจเขียนในลักษณะแผนภูมิแสดง

เวลาด าเนนิการไว้ในส่วนวิธีการด าเนินการด้วยก็ได้ ไม่ควรเขียนระยะเวลาด าเนินการที่ไม่ชัดเจน เชน่ 

ตั้งแตว่ันที่ 1 - 7  มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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 7. สถานที่การด าเนินงาน  

     ควรระบุสถานที่ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในการส่วนที่จัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถติดตามได้โดยง่าย เชน่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

8. วิธีการด าเนินงาน โดยปกติจะมี 3 ขั้นตอน 

     8.1 ขั้นเตรยีมงาน เชน่ ประชุมคณะกรรมการ น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ   

     8.2 ขั้นด าเนินงาน เชน่ การตดิต่อวิทยากร ติดตอ่สถานที่ การจัดเตรยีมงาน  

     8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล เชน่ การประเมนิผล 

  

9. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรอืงบประมาณ ม ี4 หมวด 

     9.1 หมวดค่าตอบแทน   

     9.2 หมวดค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายต่างๆ  

     9.3 หมวดวัสดุ  

     9.4 หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     การคาดคะเนผล/ประโยชน์จากการด าเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือส่วนรวม ควรเขียน

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เชน่  

1. ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหนา้ที่ของตนตอ่สังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์

ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. นักศึกษามีทักษะทางสังคม และรู้จักการใช้ชีวติรว่มกันดีขึ้น 

1. นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นผู้น าและผูต้ามที่ดี 

2. ช่วยใหน้ักศึกษามีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ รู้จักการตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความกล้าคดิ

กล้าท าในทางที่ถูกต้อง 

  

11. การประเมินผลโครงการ   

     การประเมนิผลโครงการเป็นการระบุวิธีการประเมินผล ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ และอาจจะระบุชื่อผูร้ับผิดชอบเรื่องการประเมินผล 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ(Quality Work Instruction : QWI ) 

   

 

 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) ของโครงการต่างๆ 

กิจการนักศึกษา หมายถึง กิจการใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ทักษะมืออาชีพ(Professional) ทักษะการ

สื่อสาร (Communication skill) ทักษะภาษาอังกฤษ (English skill) ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม        

จติอาสา ภาวะความเป็นผู้น า การทางานเป็นทีม การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นของนักศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง 

1. เขียนโครงการ 1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 

หรอืสโมสรนักศึกษา 

โครงการ 

2. น าเสนอโครงการ 1 สัปดาห์ ฝาุยบริหารงานทั่วไป 

(ออกเลขหนังสือ) 

โครงการ 

3. น าเสนอโครงการ 

(พิจารณางบประมาณ) 

1 สัปดาห์ วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

โครงการ 

4. ลงนามโครงการอนุมัติ 1 สัปดาห์ คณบดี โครงการ 

5. ด าเนนิโครงการ ตาม

ก าหนดการของ

โครงการ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

(ฝาุยกิจการนักศึกษาหรอื

สโมสรนักศึกษา) 

กิจกรรมในการ

ด าเนนิโครงการ 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

(ระบุแบบฟอร์มที่ใชใ้นกระบวนการปฏิบัติงาน) 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

1 แบบอนุมัตโิครงการ 

2 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ การด าเนินโครงการ 

3 แบบรายงานโครงการ 

4 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ 

5 แบบสอบถาม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวัดของวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน) 

 

ระบบติดตามประเมินผล 

 การตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการของฝาุยกิจการนักศึกษานั้น มรีะบบการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดผูร้ับผิดชอบและระยะเวลาในการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ

กระบวนการ 

1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 

2. ด าเนนิการตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน

ของกระบวนการ 

1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานของกระบวนการ 

1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 

4. รายงานผลการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนนิงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 

   

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ 1 สัปดาห์ ฝุายกิจการนักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 สัปดาห์ ฝาุยกิจการนักศึกษา 
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   : การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศษิย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์           

กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวติในคณะ ตั้งแต่การ            

ให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการขอ้มูลหนว่ยงานที่ให้บริการ เชน่ ทุนกู้ยืม

การศกึษา แหลง่ทุนการศกึษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งขอ้มูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ

เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศกึษา ขอ้มูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก

สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศษิย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ 

ที่มคีุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูร้ับบริการอย่างแท้จริง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

คณะตอ้งส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศกึษา       

เป็นกิจกรรมที่ผูเ้ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ รา่งกาย และ

คุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผล

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้

(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข    การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑติที่พึง

ประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องคก์รวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑติ และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาอย่างยั่งยืน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศกึษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดนครปฐม 

111/3-5 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 


