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เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560



ก 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่สง่เสริมคุณลักษณะ

บัณฑติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ใหค้รบถ้วน 

ประกอบด้วย  

 (1)  คุณธรรม จรยิธรรม  

 (2)  ความรู ้ 

 (3)  ทักษะทางปัญญา  

 (4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

 (5)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้มเีป้าหมายที่จะผลติบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์

ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จงึตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมแก่นักศึกษาและ

สามารถสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้เห็นความส าคัญของตนเองและผู้อื่น    

มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสมบูรณ์มี

ความสงบร่มเย็น นักศึกษาถือได้ว่าเป็นก าลังส าคัญของชาติ หากได้รับการอบรมฝึกฝนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรูท้างวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วน

ช่วยเหลือสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างด ีงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้

นักศึกษาเป็นผู้มคีวามรู ้ คู่คุณธรรม เป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน  

  อีกทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษา      

โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษา คือการจัดการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ จนจบการศึกษา และมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 5 ประการ ครบถ้วนทุกด้าน  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยของบัณฑิตไทย ประพฤติดี     

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับวิถีชีวิตอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ขัดแย้ง

ของสังคม มีหลักคิดเชิงคุณธรรม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมโครงการ

อบรมคุณธรรมจรยิธรรมตามหลักปรัชญาพอเพียง 

2. ด้านความรู้ ทักษะเชาว์ปัญญา นักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานบนข้อเท็จจริง      

มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เข้าใจหลักการแนวคิดและทฤษฎี  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบรมการเตรยีมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 



ข 
 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญานักศึกษาต้องมีกระบวนการ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์

สถานการณ์ได้ ประยุกต์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ วิทยาลัย      

โลจสิติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม ่CLS 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการที่สามารถอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่น ท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า วางแผนงานด าเนินชีวิตและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง

ได้ วิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมโครงการ CLS Ambassador Contest   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดและการเขียน พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์และสถิติได้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ได้จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel และโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

6. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  วิทยาลัยโลจิ

สติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แก่นักศึกษา ผา่นกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรูด้้านการประกันคุณภาพ 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมผ่านกิจกรรม

โครงการ และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การรายงานผลการด าเนินโครงการ    รวมถึงระดมความคิดเห็นวางแผนการด าเนินโครงการในปี

การศึกษาถัดไป วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

นักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อรายงานผลการด าเนินโครงการรอบเดือนที่ผ่านมา และสรุปผลการ

ประเมินผลโครงการ เพื่อทราบปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมโครงการ  ให้ที่ประชุมได้

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา   

 

 

  

 

    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร) 

    คณบดีวิทยาลัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 

ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลละยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม ตามยุ

ทศาสตร์ของวิทยาลัยนานาชาติ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชนจึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วนตามหลักสูตร ทั้งนี้

เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมาตราฐานการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ

ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานด้าน

กิจกรรมนักศึกษาที่มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิยาลัยตามยุทธศาสตร์

ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย 

ตีพิมพ์เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร

และหนว่ยงานภายนอก ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สร้างการรับรู้และการยกย่องในระดับนานาชาติ ดั ง นั้ น

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฉบับนี้ท าให้บุคลากรของวิทยาลัยได้ใช้แนวทางในการ

ด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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1.2 โครงสร้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบด ี
วิทยาลัยโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

  

รองคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ 

  
  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายแผนงานฯ 

  
  

รองคณบดี  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

  
  

หัวหน้าส านักงาน 
  
  

1.งานบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 หลักสูตรและการสอน 
1.3 ทะเบียนและประมวลผล
ข้อมูล 
1.4 การรับเข้าศึกษาตอ่ 
1.5 ผลงานทางวิชาการ 
1.6 คุณวิฒิปริญญาเอก 
  

  2. งานคลังและพัสดุ 
2.1 การเงิน 
งบประมาณ 
2.2 บัญชี 
2.3 พัสด ุ
2.4 สวสัดิการ 
  

  

1.งานบริหารงานทั่วไป 
1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 
1.2 ประชาสัมพันธ ์
1.3 วิเทศสัมพันธ์ 
1.4 อบรมและพัฒนา 
1.5 IT 
1.6 อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ 
1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 
1.8 งานบุคลากร 

 

1.งานพัฒนางานวิจัย 
1.1 ผลิตผลงานวิจัย 
1.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 ผลิตวารสารวิชาการ 
1.4 บริการวิชากรแก่
สังคม 
1.5 U-Ranking 
1.6 สถาบันวิจยัธุรกจิซัพ
พลายเชน  

  

อธิการบด ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/
ประกันคุณภาพ 
1.1 วิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ 
1.2 พัฒนาระบบและ
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
1.3 ประกันคุณภาพ 
   
  

  
  

1.งานกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
1.1 กิจการนักศกึษา 
1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 
1.3 แนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
1.4 กองทุนกู้ยืม 
1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  

 2. งานบริการวิชาการ 
2.1 บริการวิชาการ 
2.2 งานหารายได ้
  

  

สถาบันธุรกจิซัพ
พลายเชน 
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1.4.1 กราฟแสดงข้อมูลผลการด าเนินงาน 

 

 
 

 

จากกราฟผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

จากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เล่งเห็นถึงการผลิตบัณฑิต

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึ่งประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม/โครงการที่วิทยาลัยฯจัดขึ้นทั้งหมด จ านวน 7 โครงการ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นจ านวนเงิน  

307,300 บาท 



5 
 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศึกษา (Educate)  

 2. วิจัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรง

ต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

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) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

 1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 
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  1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สูส่ากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวทิยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองตอ่การเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความ

ต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทั้งหา

ทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนา

ระบบบริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย

ความรว่มมอืทางวิชาการระหว่างหนว่ยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิ ด

ความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน 

และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

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

2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

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 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 1.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดี

และการแสดงออกด้านคุณธรรม จรยิธรรมอย่างถูกต้อง 

 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ความคิด แนวทาง หรือทฤษฎีที่มปีระโยชน์ตอ่นักศึกษา 

 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ หรือความคิดสร้างสรรค์ ที่

ส่งเสริมการเรยีนรู้และการท างานของนักศกึษาได้ 
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 4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อตนเอง     

และสังคม 

 5. เพื่อพัฒนานักศึกษาทักษะการใชภ้าษาการตดิต่อสื่อสาร(การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ

น าเสนอและสามารถประยุกต์ใชก้ับด าเนนิชีวติประจ าวันได้ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ขอวทิยาลัย 

 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ีมีผลการ

ประเมินตามวัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 

2. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละหรือ

นานาชาติในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  

ร้อยละ 0.20 

3. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศกึษา  

≥ 4.25 

4. ระดับความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

≥4.00 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร ระยะเวลา 

1 

จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัด

กจิกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปี

งบประมาณ 2561 

พฤษภาคม  

2560-2564 

2 

รวบรวมขอ้มูลประกอบการจัดท าแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดกจิกรรม

พัฒนานักศกึษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 

2561 

พฤษภาคม  

2560-2564 

3 

รวบรวมขอ้มูลและจัดท า (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

พฤษภาคม -

มถิุนายน  

2560-2564 

4 

หนว่ยงานสง่แผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ใหก้องพัฒนา

นักศกึษาตรวจสอบ 

มถิุนายน  

2560-2564 

5 

ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามขอ้เสนอแนะ

ของกองพัฒนานักศึกษา 

มถิุนายน  

2560-2564 

6 

น าเสนอ (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ต่อ

คณะกรรมการบริหารงานวทิยาลัยฯ เพื่อพจิารณา 

มถิุนายน  

2560-2564 

7 

ปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปีงบประมาณ 2561 ตอ่คณะกรรมการ

บริหารงานวทิยาลัยฯ เพื่อพจิารณา 

มถิุนายน  

2560-2564 

8 

จัดส่งแผนปฏบัิตกิารดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 ท่ีได้รับความเห็นชอบให้กับ

กองพัฒนานักศึกษา 

มถิุนายน  

2560-2564 

9 
เผยแพร่แผนปฏบัิตกิารการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2560 

ตุลาคม  

2559-2564 

10 
ด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 

5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2560 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2564 

11 
ตดิตามความก้าวหน้าของแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และประจ าปงีบประมาณ 2561 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2564 
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2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ป ี(2560-2564) และประจ าปีการศกึษา 2560 

2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (2560-2564)  

 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศกึษาทีด่ าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระบุประเภทของกจิกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1)ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการแสง

ธรรมน าชีวิต 

1)เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามี

คุณธรรม จรยิธรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

และสามารถน าหลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไปประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจ าวันได ้

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

กุมภาพันธ์ 

2561 

กุมภาพันธ์

2562 

กุมภาพันธ์

2563 

กุมภาพันธ์

2564 

กุมภาพันธ์

2565 

10,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

(2) ด้านความรู้ 

2.1 โครงการอบรม

การเตรียม

ความพร้อมสู่

สถาน

ประกอบการ 

 

 

1) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามี

ความรู้ในการสอบสัมภาษณ์

และมีโอกาสในการท างานใน

สถานประกอบการท่ีต้องการ  

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

กรกฎาคม 

2561 

กรกฎาคม

2562 

กรกฎาคม

2563 

กรกฎาคม 

2564 

กรกฎาคม

2565 

10,000 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ

นักศกึษา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศกึษาทีด่ าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

(3)ดา้นทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการค่าย

ผู้น าเพาะเมล็ด

พันธ์ุใหม่ CLS 

1) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษามกีาร

คิดวเิคราะห ์กิจกรรม/โครงการ

และการวางแผนในการจัด

กิจกรรม 

2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ

เป็นผู้น าให้กับนักศกึษา 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

ธันวาคม 

2560 

ธันวาคม 

2561 

ธันวาคม 

2562 

ธันวาคม 

2563 

ธันวาคม 

2564 

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการ CLS 

Ambassadors 

Contest  

1) เพื่อสง่เสริมให้นักศกึษาได้

แสดงความสามารถในดา้นการ

แสดงออกเชงิสร้างสรรค์ 

2) เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศกึษาให้มคีวามเขา้ใจและ

สามารถยอมรับความแตกตา่งท่ี

หลากหลายระหว่างนกัศกึษา

ด้วยกัน 

 

 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

ตุลาคม 

2560 

ตุลาคม 

2561 

 

ตุลาคม

2562 

ตุลาคม 

2563 

ตุลาคม 

2564 

25,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปีการศกึษาทีด่ าเนินการ งบประมาณ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

(5)ดา้นทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนแทศ 

5.1 โครงการ

พัฒนาทักษะ

ด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศกึษามทัีกษะในการใช้ 

โปรแกรม Excel 

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

- 

2560 

- 

2561 

- 

2562 

- 

2563 

- 

2564 

150,000 คณบดี 

5.2 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนาให้

นักศกึษาใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได ้

 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

- 

2560 

- 

2561 

- 

2562 

- 

2563 

- 

2564 

74,000 คณบดี 

(6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแกน่ักศกึษา   

6.1 โครงการอบรม

ให้ความรู้

ทางด้านงาน

ประกัน

คุณภาพ 

เพื่อสง่เสริมและพัฒนาความรู้

และทักษะเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพให้กับนักศกึษา 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 

80 ของจ านวน

กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 

- 

2560 

- 

2561 

- 

2562 

- 

2563 

- 

2564 

32,000 รองคณบดี

ฝ่ายแผนฯ 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกจิกรรม : กจิกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1)ดา้นคณุธรรม จริยธรรม 

1.1 โครงการแสง

ธรรมน าชีวิต 

1)เพื่อให้นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะความรูด้้าน

คุณธรรม จริยธรรม มี

พฤตกิรรมท่ีดแีละการ

แสดงออกดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรมอยา่งถูกตอ้ง 

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกีย่วกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี กุมภาพันธ์ 10,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

(2)ดา้นความรู ้

2.1 โครงการอบรม

การเตรียม

ความพร้อมสู่

สถาน

ประกอบการ 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาดา้น

ความรู้ ความคิด แนวทาง หรือ

ทฤษฎีท่ีมีประโยชนต์อ่นักศกึษา 

 

 

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

นักศกึษาทุกชัน้ปี กรกฎาคม  10,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกีย่วกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

(3)ดา้นทักษะทางปัญญา 

3.1 โครงการค่าย

ผู้น าเพาะเมล็ด

พันธ์ุใหม่ CLS 

 

 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาดา้น

ทักษะทางปัญญา การคดิ

วเิคราะห์ หรือความคิด

สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

และการท างานของนักศึกษาได ้

 

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี ธันวาคม 150,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

4.1 โครงการ CLS 

Ambassadors 

Contest  

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาให้มี

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ

สังคม 

 

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี ตุลาคม 25,000 รองคณบดี

ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา 

(5)ดา้นทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 โครงการ

พัฒนาทักษะ

ด้าน

คอมพิวเตอร์ 

Excel 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาทักษะ

การใช้ภาษาการติดต่อสื่อสาร
(การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

การน าเสนอและสามารถ

ประยุกตใ์ชก้ับด าเนนิ

ชวีติประจ าวันได ้

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

นักศกึษาทุกชัน้ปี เมษายน 150,000 คณบดี 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

 

≥4.00 

5.2 โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ 

1) เพื่อพัฒนานักศกึษาทักษะ

การใช้ภาษาการติดต่อสื่อสาร

(การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

การน าเสนอและสามารถ

ประยุกตใ์ชก้ับด าเนนิ

ชวีติประจ าวันได ้

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศกึษา  

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 

นักศกึษาทุกชัน้ปี ธันวาคม 74,000 คณบดี 

(6) กจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพแกน่ักศกึษา 

6.1 โครงการอบรม

ให้ความรู้

ทางด้านงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพให้กับนักศกึษา 

1. รอ้ยละของนักศกึษาท่ีได้รับ

การพัฒนาตามกิจกรรมตา่งๆท่ี

มผีลการประเมินตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมบรรลุ

เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

นักศกึษาทุกชัน้ปี พฤษภาคม 32,000 รองคณบดี

ฝ่ายแผนฯ 
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กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสง่เสริม

หรือพัฒนาให้กับนักศกึษา  

3. ระดับความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

≥ 4.25 

 

 

≥4.00 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่

ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อปรับประบวนการ และกลไก

การบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่าง

เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

 2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

 3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2560 

 การตดิตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาเพื่อให้

ผูบ้ริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสรมิสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างตอ่เนื่อง  

3) ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาทุกๆ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพือ่น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ 

ด้านต่างๆ การจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

 

   

 


