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คานา
ฝุายกิจการนักศึกษา มีหน้าที่ดาเนินการในการพัฒนานักศึกษา เพื่ อเตรียมนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิต ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต โดยมี หน้าที่รั บ ผิด ชอบในการพัฒนานัก ศึก ษา ด้า นร่างกาย สติ ปัญ ญา อารมณ์ สังคม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นัก ศึก ษาทางด้ านวิช าการ กี ฬ า ศิล ปวั ฒนธรรม การบ าเพ็ญ ประโยชน์ และกิ จกรรมส่ วนกลาง
รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และการดูแลนัก ศึก ษาให้มีระเบีย บวินัย ตลอดจนการ
จัดการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ เช่น
การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอือ้ ต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
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ข้อมูลเบื้องต้นฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. ชือ่ หน่วยงาน
ฝุายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ที่ตั้ง :
เลขที่ 111/3-5 หมูท่ ี่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 034 964 917
3. ประวัติความเป็นมา
ในเดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2558 วิ ท ยาลั ย โลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ย้ า ยที่ ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มา ณ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งพัทธกิจของ
วิท ยาลั ย คือ “ส่ง เสริมกิ จกรรมเพื่อพัฒนานัก ศึก ษาให้มีคุณ ลัก ษณะบั ณฑิตที่พึ งประสงค์” งาน
กิ จการนัก ศึก ษา วิ ท ยาลั ย โลจิส ติ ก ส์แ ละซั พพลายเชน มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏสวนสุนั น มี หน้า ที่
รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ด้ า นกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ด้ า นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและกี ฬ า ด้ า นแนะแนวและ
ทุนการศึกษา ด้านวินัยและบริการนักศึกษา รวมถึงด้านกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมนัก ศึก ษามีค วามส าคัญ และจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณสมบัติ เสริมสร้าง
บุค ลิก และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา เพื่อที่จะจบการศึกษาไปเป็นบัณฑิต
ที่ เ พี ย บพร้ อ มไปด้ ว ยความรู้ ความสามารถ มี วิ จ ารณญาณ เสี ย สละต่ อ ส่ ว นรวม มี คุ ณ ธรรม/
จริยธรรม มีสุขภาพแข็งแรงเป็นบัณฑิต ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปรัชญา (Philosophy)
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สสู่ ังคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านกิจการนักศึกษาและการบริการ
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พันธกิจ (Mission)
1.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
3.ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการให้บริการ
4.จัดระบบบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพ
จุดเน้นของกองพัฒนานักศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and culture)
1. มุง่ มั่นพัฒนากิจกรรม
2. สร้างความพึงพอใจให้ผรู้ ับบริการ
3. บุคลากรทุกคนมีคุณค่าต่อหน่วยงาน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรูแ้ ละความพึงพอใจต่อการศึกษาเล่าเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและยอมรับ ในคุณค่าของความเป็น
คนมีระเบียบ วินัย และคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษามีจติ สานึกต่อการใฝุรู้ ใฝุเรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
การทากิจกรรมเสริมหลักสูตร
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นบัณฑิตที่สามารถเป็นตัวแทนในการ
สร้างภาพลักษณ์ และสร้างความน่าเชื่อถือในสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยได้

5. ปรัชญาปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยฯ ต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ (Mission)
3.2.1 ให้การศึกษา (Educate)
3.2.2 วิจัย (Research)
3.2.3 บริการวิชาการ (Outreach)
3.2.3 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
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ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนที่ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
4. อนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่
การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม
เสาหลัก (Pillar)
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2. คุณธรรม (Morality)
3. เครือข่าย (Partnership)
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจติ สาธารณะ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผูน้ าองค์ความรู้สกู่ ารปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สสู่ ากล
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ค่านิยมหลัก (Core Values)
1. W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2. H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4. P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยฯ
(College of Logistics and Supply Chain Development Goals)
1. พั ฒ นาอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี ุณภาพ
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการ
พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง
กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมทั้ง
หาทรัพยากรที่พอเพียงสาหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารงานวิจัยที่มปี ระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย
4. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
กลุ่มเปูาหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิด
ความรู้ที่ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน
แนวคิดของศาสตร์ดา้ นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ
6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งาน พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
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แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2560-2564) และประจาปีการศึกษา 2560
นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้ก ารด าเนินการกิ จกรรมพัฒนานัก ศึก ษาเป็นไปตามวัตถุ ป ระสงค์และเปูาหมายที่
กาหนดไว้วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงกาหนดนโยบายการดาเนินงานไว้ดังนี้
นโยบายข้อที่ 1 พัฒนานักศึกษาเพื่อให้มคี ุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
มาตรการ สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกิจกรรมกับการ
เรียนการสอนในรายวิชา ให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทางทักษะปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายข้ อ ที่ 2 สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาทางร่ า งกายและจิ ต ใจ เสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีมคี วามพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ
มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาตนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
2. สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แก่ เล่นกีฬา กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม บาเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม เป็นต้น
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พร้อมใช้ปฏิบัติได้จริง
4. บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
5. ส่งเสริมสวัสดิการและแนะแนวด้านการใช้ชีวิตการเรียน และการงานอาชีพแก่นักศึกษา
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในหมู่คณะ ปลูกฝัง
ความรักสถาบัน และสร้างเครือข่ายคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
7. ให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้นาความรูด้ ้านการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทางทักษะปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อส่ งเสริมและสนับ สนุน ให้นั ก ศึก ษามี ก ารพัฒนาทางร่ างกายและจิ ตใจ เสริมสร้า ง
คุณภาพชีวิตที่ดีมคี วามพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย
1. ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ขอวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านกิจกรรม
ต่างที่กาหนดโดยสถาบัน (ร้อยละ)
จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ในระดับชาติหรือนานาชาติ (รางวัล)
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ การจัดกิจรรมส่งเสริมหรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษาเปูาหมาย (ระดับความพึงพอใจ)

ค่าเป้าหมาย
80.00
≥4
≥ 4.25

คาจากัดความ
กิจการนักศึกษา หมายถึง กิจการใดๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ทักษะมืออาชีพ (Professional)
ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะภาษาอังกฤษ (English skill) ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา ภาวะความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของ
นักศึกษา โดยประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

7

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2. ด้านความรู้ (Knowledge)
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal skills and responsibility)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical analysis skills, communication and information technology skills)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจาวิชาร่วมกัน
จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ โดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา
กิจกรรมนอกหลักสูตร
กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการโดยองค์การนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาคณะ / หรือชมรมต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
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งบประมาณการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี2558-2559
งบประมาณการดาเนินโครงการ ในปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559
ลาดับที่

ปีการศึกษา 2558

โครงการ

วันทีด่ าเนินโครงการ

ปีการศึกษา 2559
งบดาเนินการ 2558

วันทีด่ าเนินโครงการ

งบดาเนินการ 2559

1

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

วันที่ 2 สิงหาคม 2558

-

วันที่ 9 สิงหาคม 2559

2

โครงการสานสายใยที่ดจี ากพีส่ ู่น้อง

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558

99,800.00 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559

173,500.00

3

โครงการกิจกรรม 5 ส

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

-

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

4

โครงการน้อมถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

-

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

5

โครงการวันเปิดโลกชมรม

-

-

วันที่ 12 กันยายน 2559

6

โครงการไหว้ครู

วันที่ 24 กันยายน 2558

-

วันที่ 15 กันยายน 2559

7

โครงการเลือกตัง้ สโมสรนักศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2558

-

วันที่ 22 กันยายน 2559

8

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

9

โครงการจิตอาสากิจกรรมเพือ่ สังคม

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558

10

โครงการค่ายผู้นานักศึกษาและศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2558

11,900.00 วันที่ 22-25 ตุลาคม 2559

166,600.00

11

โครงการ Volleyball Cup 2015

วันที่ 7 ธันวาคม 2558

-

-

-

12

โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ และการป้องกันปัญหายาเสพติด

วันที่ 28 มกราคม 2559

6,000.00

-

-

13

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะให้กบั ศิษย์เก่า

วันที่ 15 กรกฏาคม 2559

3,000.00 วันที่ 3 ตุลาคม 2559

14

โครงการ CLS Challeng Cup

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558

-

15

โครงการ CLS Ambassadors Contest

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

19,000.00 วันที่ 19 ตุลาคม 2559

16

พิธนี ้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17

โครงการงานประเพณีวนั ลอยกระทง

วันที่ 25 –27 พฤจิกายน 2558

18

โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั และชุมชน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

-

19

โครงการการแข่งขันสุนันทาสามัคคี

วันที่ 3 เมษายน 2559

293,000.00 วันที่ 26 มีนาคม 2560

20

โครงการโลจิสติกส์สมั พันธ์ ประจาปีการศึกษา 2558

วันที่ 3 เมษายน 2559

21

โครงการวันปิดโลกชมรม

22

โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการสโมสรสาขาวิชา

23

74,800.00
3,000.00
25,000.00
-

7,200.00 วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
-

-

4,200.00

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2559

-

-

5,000.00

วันที่ 10-20 ตุลาคม 2559

19,500.00

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

5,000.00

20,000.00 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560

134,500.00
-

298,500.00

-

-

-

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

-

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

-

วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560

-

โครงการบริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ

วันที่ 7 มิถนุ ายน 2559

10,000.00 เดือนมิถนุ ายน 2560

24

โครงการสนับสนุนพัฒนาการกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศ ประจาปีการศึกษา 2558

วันที่ 22 มิถนุ ายน 2559

-

-

25

โครงการแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558

วันที่ 15 สิงหาคม 2559

-

-

รวม

604,400.00
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รวม

775,100.00

9

10

11

การบริหารงานกิจการนักศึกษา
การจัดบริการด้านกิจการนักศึกษา
การจัดบริการด้านกิจการนักศึกษา มุ่งสนับสนุนให้นสิ ิตเกิดความพร้อมในการศึกษาเล่า
เรียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติ นักศึกษา (well-being) ในมหาวิทยาลัย การจัดบริการ
ด้านกิจการนักศึกษา ประกอบไปด้วย
1. บริการด้านสนับสนุนการใช้ชีวติ ของนักศึกษาบริการด้านแนะแนวและจัดหางาน
จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติ แก่นักศึกษา
2. งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
3. การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
4. บริการด้านทุนการศึกษาบริการด้านกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.
5. บริการด้านสุขภาพ บริการยาสามัญประจาบ้าน บริการให้ความช่วยเหลือกรณี
ประสบภัยเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไปและกรณีเสียชีวิต
6. บริการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. บริการด้านกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา
บริการด้านสนับสนุนการใช้ชวี ิตของนักศึกษาบริการด้านแนะแนวและจัดหางาน
กิจกรรมนักศึกษามีความสาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อนักศึกษา เพราะการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษามิ ไ ด้ มุ่ งหวั ง ที่ จ ะพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นวิ ชาการเพีย งอย่ างเดี ย ว แต่ จ ะมุ่ ง พั ฒ นา
นักศึกษา ในทุกด้าน ดังนั้นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงไม่ อาจพัฒนานั กศึกษา
โดยรอบด้านได้ ซึ่งกิจกรรมนักศึกจะเป็นส่วนช่วยเสริม เติม เต็ม เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ที่
จะคิด สร้างสรรค์กิ จกรรมตามความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ซึ่งจะส่ งผลให้
นักศึกษาได้รับทักษะและพัฒนาการทางบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ

12

บริการด้านสนับสนุนการใช้ชวี ิตของนิสิต บริการด้านแนะแนวและจัดหางาน จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวี ิตแก่นักศึกษา
ตารางสรุปด้านการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559

ลาดับที่

1

กิจกรรม/โครงการ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559

บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับใด

ด้านการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและแนะนาการใช้ชีวติ

ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร

ประสบการณ์ทางวิชาการและ

การบรรลุวตั ถุประสงค์

วิชาชีพ

ระดับ

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

ระดับ

ร้อยละ

บรรลุ

4.72

94.30

4.77

95.44

4.79

95.75

4.74

94.70

P

ไม่บรรลุ

หมายเหตุ

13

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
วินัยนักศึกษา
มีหน้าที่ควบคุมกฎระเบียบวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พิจารณาเสนอ
แต่งตัง้ กรรมการสอบสวนนักศึก ษาและร่วมเป็นคณะกรรมการการสอบสวนนักศึกษาผู้ปฏิบัติ
ผิด ระเบียบดาเนินการร่างคาสั่ งลงโทษนักศึกษา ประสานหน่วยงานทั้งภายในภายนอกและ
รวบรวมเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบวินัยนิสติ รวมทั้งพัฒนากฎ ข้อบังคับนักศึกษาให้
สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน
ความหมาย “วินัยนักศึกษา”
คาว่า วินัยนักศึกษา สามารถนิยามความหมายได้ในนัยยะดังต่อไปนี้
การกาหนดแบบประพฤติในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาในสถาบัน เช่น เคารพ
ความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเคารพกติกาสถาบัน ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่นื รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ใน
สถาบัน การรู้กาละเทศะ
การมีสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ื่น สถาบัน ส่วนรวม ประเทศชาติ
ความสามารถในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติ ปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติ ปฏิบัติ
การพัฒนาวินัยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ
การสร้างให้นักศึกษามีแบบประพฤติที่เหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันที่ดีกับผูอ้ ื่นในสังคม
มหาวิทยาลัย
การให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติตนภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่
สถาบันกาหนด ตลอดจนกฎหมายบ้านเมือง
การพัฒนาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กาลเทศะ หรือ การแสดงออกซึ่งบทบาทที่เหมาะสมใน
สถานะต่าง ๆ
การเรียนรูท้ ักษะในการควบคุมตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ หรือ ไม่ประพฤติปฏิบัติ
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม
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การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
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บริการด้านสุขภาพ บริการยาสามัญประจาบ้าน บริการให้ความช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไปและกรณีเสียชีวติ

เอกสารแนบขอเบิกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ
กรณีอบุ ตั เิ หตุทวั่ ไป

กรณีอบุ ตั เิ หตุจากการจราจรและมีคกู่ รณี

กรณีเสียชีวิต

1.สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา

1.สาเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา

1.สาเนาบัตรนักศึกษา/สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวติ

2.สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

2.สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

2.สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดาของผู้เสียชีวติ

3.สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพทีย่ ังมีการ

3.สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพทีย่ ังมีการ

3.สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพทีย่ ังมีการเคลื่อนไหวของบัญชีของบิดาหรือ

เคลื่อนไหว ชื่อบัญชีของนักศึกษาผู้ขอเบิก

เคลื่อนไหว ชื่อบัญชีของนักศึกษาผู้ขอเบิก

มารดาของผู้เสียชีวติ

4.ใบรับรองแพทย์ตน้ ฉบับ

4.ใบรับรองแพทย์ตน้ ฉบับ

4.สาเนาใบมรณบัตร

5.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

5.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

5.สาเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ

6.สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวน 6.สาเนาบันทึกประจาวันในคดีของพนักงานสอบสวน
หมายเหตุ
1.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและใบรับรองแพทย์ตน้ ฉบับ (ตัวจริง) ทุกสถานพยาบาลทีเ่ ข้ารับการรักษา
2.ค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่ออุบัตเิ หตุ 1 ครั้ง จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
3.การได้รับค่าสินไหมทดแทน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพของนักศึกษาผู้ขอเบิก (ระยะเวลา 1-2 เดือน)
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บริการด้านทุนการศึกษาบริการด้านกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ.
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37

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
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41

แผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบตั ิการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

ระบุประเภทของกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่
(1)ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 โครงการแสงธรรมนาชีวติ

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด

นักศึกษาทุกชั้นปี

กันยายน

10,000

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

และสามารถนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
(2)ด้านความรู้
2.1 โครงการอบรมการเตรียมความ

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

พร้อมสู่สถานประกอบการ

ในการสอบสัมภาษณ์และมีโอกาส

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ในการทางานในสถาน

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด

นักศึกษาทุกชั้นปี

กรกฎาคม

10,000

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

ประกอบการที่ต้องการ
(3)ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 โครงการค่ายผูน้ าเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ 1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ นักศึกษาทุกชั้นปี

CLS

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

คิดวิเคราะห์ กิจกรรม/โครงการ

ตุลาคม

150,000

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

และการวางแผนในการจัดกิจกรรม จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด
2) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการ
เป็นผูน้ าให้กับนักศึกษา
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 โครงการ CLS Ambassadors Contest 1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดง ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ นักศึกษาทุกชั้นปี
ความสามารถในด้านการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

แสดงออกเชิงสร้างสรรค์

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด

ตุลาคม

25,000

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
นักศึกษาให้มีความเข้าใจและ
สามารถยอมรับความแตกต่างที่
หลากหลายระหว่างนักศึกษา
ด้วยกัน
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้

ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

คอมพิวเตอร์ Excel

นักศึกษามีทักษะในการใช้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

โปรแกรม Excel

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด

5.2 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาทุกชั้นปี

เมษายน

150,000

คณบดี

นักศึกษาทุกชั้นปี

ธันวาคม

74,000

คณบดี

นักศึกษาทุกชั้นปี

พฤษภาคม

32,000

รองคณบดีฝาุ ยแผนฯ

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด
(6) กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
6.1 โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และ ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

งานประกันคุณภาพ

ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ให้กับนักศึกษา

จานวนกลุ่มเปูาหมายทั้งหมด

ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ 80
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แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตกิ ารด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย
1.โครงการไหว้ครู

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีไหว้ครู

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

เป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย

80

ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งหมด

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

2) ระดับความพึงพอใจของ

ประเพณี

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

4)เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสาคัญของ

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ
นักศึกษาทุกชั้นปี

สิงหาคม

25,000

ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

การสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ
2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

และถวายเทียนพรรษา

พัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ ให้กับนักศึกษา 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี

ทั้งหมด

ระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะ

2) ระดับความพึงพอใจของ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

นักศึกษาทุกชั้นปี

สิงหาคม

20,000

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

80

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51
3.โครงการจิตอาสากิจกรรมเพื่อสังคม 1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา

1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ ให้กับนักศึกษา 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี

ทั้งหมด

ระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะ

2) ระดับความพึงพอใจของ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

นักศึกษาทุกชั้นปี

สิงหาคม

10,000

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

80

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51
4.โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ CLS

1) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการทา 1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

กิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

กิจกรรมมีความรัก ความสามัคคีที่เป็นประโยชน์ต่อไป 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
2) เพื่อให้ส่งเสริมสายใยที่ดีจาการทากิจกรรม

นักศึกษาทุกชั้นปี

สิงหาคม

30,000

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

80

ทั้งหมด

ระหว่างพี่กับน้องได้ทาความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและ 2) ระดับความพึงพอใจของ
กันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

และเพื่อนใหม่ได้

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

5. โครงการทาบุญตักบาตร

1) เพื่อปลูกจิตสานึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พัฒนาระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

2) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดารงชีวติ ให้กับนักศึกษา 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
3) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้พัฒนาจิตใจให้ดีงาม มี

ทั้งหมด

ระเบียบวินัย มีความกตัญญูกตเวที มีสัมมนาคารวะ

2) ระดับความพึงพอใจของ

และปรังปรุงพฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

นักศึกษาทุกชั้นปี

สิงหาคม

20,000

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

80

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51
6.โครงการทาบุญตักบาตร

1) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีวนั ปีใหม่ให้

1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

วันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรม

คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ทั้งหมด

ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

2) ระดับความพึงพอใจของ

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

ประเพณี

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51
1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

พลายเชน สืบสานประเพณีไทย

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

การส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละ

อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมพื้นบ้านวันสงกรานต์ 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรใน 80 ของจานวนกลุ่มเปูาหมาย
หน่วยงาน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมพบปะ สร้าง

ทั้งหมด

ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันอย่างใกล้ชิด

2) ระดับความพึงพอใจของ

3) เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรม

บุคลากรและนักศึกษาต่อการ

ประเพณี

มีส่วนร่วมโครงการ ≥ 4.51

4)เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสาคัญของ
การสืบสาน อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบ
ทอดความเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

เมษายน

50,000

หัวหน้าสานักงาน

นักศึกษาทุกชั้นปี

เมษายน

50,000

หัวหน้าสานักงาน

80

ศึกษาและบุ
นความสวาคั
7. โครงการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ 4)เพื
1) เพื่อ่อให้
เป็นนักการอนุ
รักษ์วฒ
ั คลากรเห็
นธรรมประเพณี
นั ญของ
สงกรานต์ให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

นักศึกษาทุกชั้นปี

80
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แผนปฏิบัติการด้านแสวงหาเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัตกิ ารด้านแสวงหาเครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย
กลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 60 - กันยายน 61

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า

1. ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี

นักศึกษาปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

2. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

และศิษย์เก่า

จัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนา

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 100

และศิษย์ปัจจุบันรู้จักมากขึ้น

งบประมาณ
200,000

ผูร้ ับผิดชอบ
รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

ให้กับนักศึกษา
กลุ่มเครือข่ายชุมชน
อบรมการวางแผนธุรกิจเพื่อการประกอบ 1. เพื่อพัฒนาการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจ
อาชีพและการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมี

ค้าปลีกเบื้องต้น

รายได้ของ ประชาชน ตาบลบางระกา

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

1.ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ 1.ระดับความพึงพอใจของ

โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ 2.ระดับความสาเร็จของแผนการ

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม

กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 61

50,000

ผูร้ ับบริการ

รองคณบดีฝาุ ย
กิจการนักศึกษา

บริการวิชาการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง 2.ระดับความสาเร็จของ

อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (การพับ โดยให้เยาวชนในสถานศึกษา ตาบลบางระกา ชุมชน

แผนการบริการวิชาการเพื่อ

เหรียญบุญ)

อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นแหล่ง

3.ระดับความสาเร็จของการพัฒนา

เพิ่มความเข้มแข็งชุมชน

เรียนรู้หลัก

ทักษะวิชาชีพของบุคลากรในชุมชน

3.ระดับความสาเร็จของการ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ และท้องถิ่น

พัฒนาทักษะวิชาชีพของ

ชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพ ตาบลบางระกา

บุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น

อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า
OTOP
กลุ่มเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝือแรงงาน

1.การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรใน

แห่งชาติด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้

1. ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

ความเข้าใจ ในขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 100

ต.ค. 59 – ก.ย. 60

50,000

เอาของพี่โบมาตอบได้

ตุลาคม 60 - กันยายน 61

50,000

60 คน

เม.ย.-61

และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการออก
ใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผูด้ าเนินการทด
สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้มีแนวปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถาน

1. เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ระดม

ประกอบการ

ความคิดเห็นของสถานประกอบการ อาจารย์

1. ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี
ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา และศิษย์เก่า เกี่ยวกับคุณลักษณะ

วิทยาลัยฯ ร้อยละ 100

ที่พึงประสงค์
2. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การทางาน และการใช้ชีวติ ในสังคมของศิษย์
เก่ากับนักศึกาปัจจุบัน
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

1. เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในการ

1.ร้อยละผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

นานาชาติ

แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง

2.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ ผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ

เครือข่ายกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย เข้าร่วมโครงการ
เชนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

3. ระดับความรู้ความเข้าใจของ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอน บุคลากรจากการเข้าร่วมโครงการ
ในรูปแบบการศึกษาดูงานกับเครือข่าย

4. ระดับการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

นานาชาติ

ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านโล
จิสติกส์และซัพพลายเชนในมุมมองด้านการ
ให้คาปรึกษาและสอดคล้องบริบทของสังคม
โลกในปัจจุบัน

ร้อยละของของเครือข่ายที่มี
วิทยาลัยฯ ร้อยละ 100

145,200

-
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ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
องค์ประกอบของโครงการ
มี 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนา ส่วนที่เป็นตัวโครงการ และส่วนขยาย
1. ส่วนนา
1.1 ชื่อโครงการ
1.2 ชื่อผู้เสนอโครงการ หรือ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
1.3 ความเป็นมา และความสาคัญของโครงการ หรือหลักการและเหตุผล
1.4 วัตถุประสงค์
1.5 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. ส่วนที่เป็นตัวโครงการ
2.1 วิธีการดาเนินโครงการ
3. ส่วนขยาย
3.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.2 งบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ
3.3 กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
3.4 สถานที่ในการดาเนินงาน
วิธีการเขียนโครงการ
1. ชื่อโครงการ
สื่อความถึงใจความหลักของโครงการ ควรเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่กว้างจนเกินไป
เช่น โครงการค่ายฝึกอบรมผู้นาเยาวชนกับวิชาการ
2. ชื่อผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ดาเนินการหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ อาจเป็นคนเดียว เป็น
คณะ หรือเป็นหน่วยงาน การเสนอชื่ออาจเสนอเฉพาะชื่อหรือระบุหน้าที่รับผิดชอบด้วยก็ได้ เช่น
บริษัทเว็บไซต์วชิ าการดอทคอม
3. ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ หรือ หลักการและเหตุผล
การอธิบายความเป็นมาและภูมิหลังของการเสนอโครงการ ความสาคัญของโครงการ รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่จะอนุมัติเข้าใจที่มา เห็นความสาคัญ และเข้าใจโครงการที่
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เสนอมากขึ้น เช่น เยาวชนเป็นพลังที่สาคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชน
เหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการดาเนินชีวิต คิด ดี ท าดีเ ขาความรู้มาประยุ กต์ใ ช้ใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตนเองและเพื่อ
ส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทาให้มสี ุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างตัวเราและผูอ้ ื่น นอกจากการเรียนแล้ว ก็เริ่มช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้
ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน การแสดงออกที่ดีในด้านต่างๆ ในการที่จะให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ นั้น เยาวชนเหล่านี้ต้องมีความเป็นผู้นาในด้านนั้นๆ
ก่อน ดังนัน้ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมผู้นาเยาวชนนี้ขึ้น เพื่อช่วยพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ เพิ่มแรงจูงใจและให้เยาวชนที่อยู่ห่างไกลให้มีความตระหนักถึงภาวะ ความเป็นผู้นาทั้งใน
ชุมชนของตนเองและต่อสังคมภายนอก สามารถนาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญรุง่ เรืองในกาลต่อไป
4. วัตถุประสงค์
การชีแ้ จงจุดมุ่งหมายของโครงการ ถือเป็นการกาหนดทิศทางของการดาเนินงาน และแนวทาง
ปฏิบัติการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้ปฏิบัติได้สะดวก เช่น
1. เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
2. เพื่อพัฒนาจิตสานึกของเยาวชนให้รักบ้านเกิดและประเทศชาติ
3. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของสังคม
4. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ/เป้าหมาย
จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการทั้งหมดที่ผทู้ าโครงการต้องการให้มาเข้าร่วมกิจกรรม จะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เช่น
1. นักศึกษาที่กาลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จานวน 200 คน
2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จานวน 100 คน
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ควรกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการให้ชัดเจน อาจเขียนในลักษณะแผนภูมิแสดง
เวลาดาเนินการไว้ในส่วนวิธีการดาเนินการด้วยก็ได้ ไม่ควรเขียนระยะเวลาดาเนินการที่ไม่ชัดเจน เช่น
ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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7. สถานที่การดาเนินงาน
ควรระบุสถานที่ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในการส่วนที่จัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถติดตามได้โดยง่าย เช่น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
8. วิธีการดาเนินงาน โดยปกติจะมี 3 ขั้นตอน
8.1 ขั้นเตรียมงาน เช่น ประชุมคณะกรรมการ นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
8.2 ขั้นดาเนินงาน เช่น การติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานที่ การจัดเตรียมงาน
8.3 ขั้นสรุปและประเมินผล เช่น การประเมินผล
9. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานหรืองบประมาณ มี 4 หมวด
9.1 หมวดค่าตอบแทน
9.2 หมวดค่าใช้สอย/ค่าใช้จ่ายต่างๆ
9.3 หมวดวัสดุ
9.4 หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การคาดคะเนผล/ประโยชน์จากการดาเนินโครงการที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลหรือส่วนรวม ควรเขียน
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น
1. ทาให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนต่อสังคม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. นักศึกษามีทักษะทางสังคม และรู้จักการใช้ชีวติ ร่วมกันดีข้ึน
1. นักศึกษามีบุคลิกภาพความเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
2. ช่วยให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการตัดสินใจด้วยตนเอง และมีความกล้าคิด
กล้าทาในทางที่ถูกต้อง
11. การประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการเป็นการระบุวิธีการประเมินผล ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และอาจจะระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบเรื่องการประเมินผล

47

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
จิตอาสา ภาวะความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม การปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นของนักศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

1. เขียนโครงการ

1 สัปดาห์

โครงการ

2. นาเสนอโครงการ

1 สัปดาห์

3. นาเสนอโครงการ
(พิจารณางบประมาณ)
4. ลงนามโครงการอนุมัติ
5. ดาเนินโครงการ

1 สัปดาห์

ฝุายกิจการนักศึกษา
หรือสโมสรนักศึกษา
ฝุายบริหารงานทั่วไป
(ออกเลขหนังสือ)
วิเคราะห์นโยบายและแผน

1 สัปดาห์
ตาม
กาหนดการของ
โครงการ

คณบดี
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
(ฝุายกิจการนักศึกษาหรือ
สโมสรนักศึกษา)

โครงการ
กิจกรรมในการ
ดาเนินโครงการ

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
(ระบุแบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน)
รหัส
ชื่อแบบฟอร์ม
1 แบบอนุมัตโิ ครงการ
2 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ การดาเนินโครงการ
3 แบบรายงานโครงการ
4 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ
5 แบบสอบถาม

โครงการ
โครงการ
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชีว้ ัดของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการของฝุายกิจการนักศึกษานั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบและระยะเวลาในการ
1 สัปดาห์
ฝุายกิจการนักศึกษา
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ
2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
1 สัปดาห์
ฝุายกิจการนักศึกษา
ของกระบวนการ
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
1 สัปดาห์
ฝุายกิจการนักศึกษา
การดาเนินงานของกระบวนการ
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
1 สัปดาห์
ฝุายกิจการนักศึกษา
ดาเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
6. ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์

ฝุายกิจการนักศึกษา
ฝุายกิจการนักศึกษา
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5
: การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
การคิดรอบปี
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กับนักศึกษาเพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวติ ในคณะ ตั้งแต่การ
ให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าโดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการ
ที่มคี ุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผรู้ ับบริการอย่างแท้จริง
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6
: กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
: กระบวนการ
การคิดรอบปี
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน
กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา
เป็นกิจกรรมที่ผเู้ ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผล
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
: กระบวนการ
: รอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบ สาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
111/3-5 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

