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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง

ในการ ด าเนินงาน ส าหรับการพัฒนานักศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยใน แต่ละปีการศึกษา โดยเริ่มต้นจาก ขั้นตอนกำรวำงแผน ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษา การจัดท าคู่มอืกระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนานักศึกษาในด้าน

ต่างๆ ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำร ได้แก่ จัดกิจกรม/โครงการตามแผนการด าเนินงานของฝ่าย ผู้บริหาร

หน่วยงานติดตามผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามรอบการติดตาม เพื่อให้

ผู้บริหารรับทราบ  ขั้นตอนตรวจสอบ/ประเมินผล ได้แก่ ด าเนินการจัดเก็บเอกสารสนับสนุนการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยติดตามผลการ ด าเนินงานหรือขอสนับสนุนเอกสาร

ประกอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รายงานผลและส่งเอกสาร หลักฐานตามข้อมูลการ

ด าเนนิงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน และขั้นตอนกำรน ำไปใช้งำน ได้แก่ ทบทวนแผนและ

กระบวนการ เพื่อจัดท าแผนของปีถัดไปของกองพัฒนานักศึกษา  ให้สามารถน ากระบวนการพัฒนา

นักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน   

คู่มอืฉบับนีป้ระกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มอื 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) 

นิยาม ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผดิชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขัน้ตอนการ

ปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ

คู่มอืฉบับนี ้เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
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กระบวนการพัฒนานกัศกึษา 

1. วัตถุประสงค ์    

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนานักศึกษา ส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง   

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนานักศึกษา ของ

หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการพัฒนานักศึกษา ของกอง พัฒนา

นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา  โดยเร่ิมต้นจาก 

ขั้นตอนการวางแผน ได้แก่ จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดท าคู่มือ

กระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติการ ได้แก ่จัดกจิกรม/โครงการ

ตามแผนการด าเนินงานของฝ่าย ผู้บริหารหน่วยงานติดตามผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานตามรอบการติดตาม เพื่อให้ผูบ้รหิารรับทราบ  ขั้นตอนตรวจสอบ/ ประเมินผล ได้แก ่ด าเนินการ

จัดเก็บเอกสารสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ติดตามผลการด าเนินงานหรือขอ

สนับสนุนเอกสารประกอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รายงาน ผลและส่งเอกสารหลักฐานตามข้อมูล

การด าเนินงาน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน และ ขั้นตอนการน าไปใช้งาน ได้แก่ ทบทวนแผนและ

กระบวนการ เพื่อจัดท าแผนของปีถัดไป 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542)  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น เกณฑ์ที่

น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด มาตรฐานหลายๆ 

ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลาง

จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับ ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย   

นักศึกษา หมายถงึ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

สโมสรฯ  หมายถงึ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จากคณะ วิทยาลัย   

คณะ/วิทยาลัย หมายถึง หน่วยงานจัดการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประกอบด้วย 6 คณะ 8 วิทยาลัย ได้แก ่ 

1) คณะครุศาสตร์  

2) คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

3) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  

4) คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 
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5) คณะวิทยาการจัดการ  

6) คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

7) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ   

8) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

9) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร ์  

11) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร   

12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร ์  

13) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

14) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  

หน่วยงานต้นสังกัด หมายถงึ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผู้บริหารระดับ

มหาวิทยาลยั (รอง

อธิการบดีฝา่ยกจิการ

นักศึกษา) 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ระดับมหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา 

2. พิจารณาแนวทางและกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

3. พิจารณาวางแผน ก ากับ สัง่การ แก้ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนานักศึกษา  

4. ติดตามและประเมินผลการพัฒนานักศึกษา และน าผลมาใช้ในการปรับปรุง

ยุทธศาสตร ์

5. พิจารณาอนมุัติกิจกรรม/โครงการ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ การ

พัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ 

(2) ผู้บริหารระดับ

หน่วยงาน (คณบดี/รอง

คณบดี/ผู้อ านวยการ)  

1.พิจารณาวางแผน ก ากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การพัฒนานักศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลยัให้เปน็ไปดว้ยดี 

2. น าแผนมาสู่การปฏิบัตติามกระบวนพัฒนานักศึกษา โดยใช้กลยุทธใ์นการ

พัฒนานักศึกษาเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากที่สดุ 

3. ตดิตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พรอ้ม

ปัญหา อุปสรรค พรอ้มขอ้เสนอแนะเพือ่รองอธิการบดีฝา่ยกจิการนักศึกษา/

อธิการบด ีพิจารณา 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และเร่งรัดการด าเนินงานให้เปน็ไปตาม ระยะเวลาที่

มหาวิทยาลยัก าหนด  

5. เป็นที่ปรกึษา ให้ค าแนะน าในเบื้องต้นของการด าเนินการของฝ่ายงาน ในก ากับ 

6. ให้ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นประกอบการพจิารณาอนมุัตกิจิกรรม/ โครงการด้าน

การพัฒนานักศึกษา  
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(3) คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านกจิกรรม

พัฒนานักศึกษา 

1. ก าหนดแนวทางและคู่มอืการปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาเพื่อเสนอให้ผูบ้รหิารได้

พิจารณา 

2. จดัท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  

3. จดัท าคู่มือกระบวนการปฏบิัติงานพัฒนานักศึกษา  

4. จัดกจิกรรม/โครงการตามที่ผา่นการอนมุัติ/อนุญาตด าเนินการจาก ผู้บริหาร

มหาวิทยาลยั  

5. ตดิตามผลการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของหน่วยงาน 

6. ประสานงาน ติดตามและเรง่รัดกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อให้การพัฒนา

นักศึกษาด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานด้านพัฒนานักศึกษาใหผู้้บริหารหน่วยงาน

ทราบ  

8. ประเมนิผลระบบการพัฒนานักศึกษา พรอ้มน าผลนัน้มาทบทวนแนวทาง และ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกดิการพัฒนาในปีถัดไป 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกีย่วข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ วิทยาลัย พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพบัณฑติที่พึงประสงค ์

ผู้รับบริการ : นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ส าเร็จการศึกษาและมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค์ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : อาจารย์ /ผู้ปกครอง /ผู้ใช้

บัณฑติ 

ก ากับดูแลการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

คู่ความร่วมมือ : 

1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

2) ส านักงานกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 

1) ก ากับดูแลการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑติให้เปน็ไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

2) การจัดสรรและให้ทุนกู้ยมืเพื่อการศึกษา 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  1. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2548  

2. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

3. ระเบียบสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา วา่ด้วยวินยันักศึกษา พ.ศ.2548 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ข้อก าหนดท่ีส าคญั  ที่มาของข้อก าหนดท่ีส าคญั 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 

ข้อบังคับ 

ผู้ส่ง

มอบ 

ผู้เรยีน/ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ

ร่วมมือ 

-  ปฏิบัตติามนโยบายและแนวทางที่ 

ก าหนดไว้ร่วมกัน 

     

- ให้ความรว่มมือในการสนับสนุน 

ข้อมูล 

     

- ให้การสนับสนุนข้อมูลและปฏิบัติ 

ตามข้อก าหนด 

     

- พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ บัณฑติ

ที่พงึประสงค ์

     

- ส าเร็จการศึกษาและมีคุณภาพ ตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ 

     

- ก ากับดูแลการเรียนการสอน/ผลิต 

บัณฑติให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)  

จัดท าแผนปฏบิัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ค าจ ากดัความ 

แผน หมายถงึ ข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัตเิพื่อน าไปด าเนนิการในอนาคต เป็นกระบวนการในการตัดสนิใจล่วงหนา้ว่า

จะท าอะไร อยา่งไร ใชท้รัพยากรเท่าใด ซึ่งใน ขั้นตอนของกระบวนการฉบับนี้ ได้แก ่แผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษา  

คณะกรรมการ หมายถงึ  คณะกรรมการปฏบัิตงิานดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

หน่วยงาน หมายถงึ คณะ วิทยาลัย  

หน่วยงานเจ้าภาพ หมายถงึ กองพัฒนานักศกึษา มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ปฏบัิตงิานดา้นการจัดกิจกรรม พัฒนา

นักศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 

พ.ค. – ม.ิย. หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ปฏบัิตงิานดา้นการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศกึษา ประจ าปี

การศึกษา 

2. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อช้ีแจง

แนวทางการจัดท าแผนปฏบัิต ิการดา้น

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

พ.ค. – ม.ิย. หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการ 

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดท าแผน

ตามปฏทิินให้กับหนว่ยงาน เจ้าภาพ

ตรวจสอบ 

พ.ค. – ม.ิย. หนว่ยงาน ร่างแผนระดับหนว่ยงาน 

4. เสนอผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ

แผนการปฏบัิตงิานดา้นการจดั 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ระดับหนว่ยงาน 

ม.ิย.-ก.ค. 

 

หนว่ยงาน เล่มแผนฉบับสมบูรณ์ 

5. จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

ม.ิย.-ก.ค. 

 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

ร่าง แผนระดับมหาวิทยาลัย 

6. ตรวจสอบและเสนอตอ่ผู้บริหาร

มหาวทิยาลัยอนุมัตแิผน 

ม.ิย.-ก.ค. 

 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

เล่มแผนฉบับสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

7. จัดกิจกรรม/โครงการตามแผน ก.ค – ม.ิย  

ของปีถัดไป 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

รายงานผลการจัดกิจกรรม/

โครงการ 

8. ก ากับ ตดิตามผลการด าเนนิงาน

ตามแผน 

ก.ค – ม.ิย  

ของปีถัดไป 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

บันทึกข้อความ 

9. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานตาม

แผน 

รอบท่ี 1 ก.ค. – ธ.ค.  

รอบท่ี 2 ม.ค. – มิ.ย.

ของปีถัดไป 

หนว่ยงาน 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 

10. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อ

รับทราบผลการด าเนนิงานและจัดท า

แผนพัฒนาปรับปรุงของปีตอ่ไป 

พ.ค. – ม.ิย.ของปี

ถัดไป 

หนว่ยงาน

เจ้าภาพ 

รายงานการประชุมแผนพัฒนา

ปรับปรุงของปีตอ่ไป 

 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

01 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

02 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรงุ 

03 แบบประเมินผลการจัดกจิกรรม/โครงการ 

04 แบบรายงานผลการจัดกจิกรรม/โครงการ 

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1. คูม่ือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

2. คูม่ือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8. มาตรฐานการปฏิบติังาน 

 1. รอ้ยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรอืยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ  รอ้ยละ ≥0.50 

 2. นักศึกษาที่มีพรสวรรคท์ี่ไดร้ับการส่งเสรมิ จ านวน 1 คน 

3. รอ้ยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพเิศษ  ≥20 
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9. ระบบตดิตามประเมนิผล 
 การติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา นัน้ มีระบบการติดตามประเมนิผล

การ ด าเนนิงานของกระบวนการ ดังนี ้ 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและ

ระยะเวลาในการติดตาม

ประเมินผลการด าเนนิงานของ 

กระบวนการ 

มิ.ย. ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 

2. ด าเนนิการตดิตาม

ประเมินผลการด าเนนิงานของ

กระบวนการ 

รอบที่ 1 ก.ค. – ธ.ค.  

รอบที่ 2 ม.ค. – มิ.ย.

ของปีถัดไป 

งานประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการ

ติดตามประเมนิผลการ

ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธ.ค. , ม.ิย. งานประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการตดิตาม

ประเมินผลการด าเนนิงานของ

กระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา

เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

ธ.ค. , ม.ิย. งานประกันคุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการ 

ธ.ค. , ม.ิย. งานประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของ

การด าเนินงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ผู้อ านวยการกอง

พัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝา่ย

กจิการนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนมุัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
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01 แบบฟอร์ม 

แผนปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระยะ 5 ปี และประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

..............หน่วยงาน................. 

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี  

เมื่อวันที ่30  มถิุนายน 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

  การจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ......หน่วย

งาน.... ได้มีการพัฒนาการด าเนนิงานจากปีท่ีผ่านมาโดยให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

ซึ่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะเน้นแนวทางการในการด าเนินงานเกี่ยวกับ

การพัฒนานักศกึษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยการจัดกิจกรรม/โครงการ ท้ังในส่วนของสาขา และ.....

คณะ/วิทยาลัย.....เป็นผู้รับผิดชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนให้กิจกรรม/โครงการท่ีถูกก าหนดไว้ในปฏทิินกิจกรรมประจ าปกีารศึกษา 2564 สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ 

รวมไปถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดให้เห็นถึงกิจกรรม/โครงการตามท่ีมหาวิทยาลัยได้วางแนวนโยบายไว้เพื่อใช้

พัฒนานักศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

 ......หน่วยงาน.... ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้กับส่วนงานท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

หรือโครงการพัฒนานักศกึษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความถนัดเฉพาะบุคคล ความสามารถที่โดด

เด่นของนักศกึษานอกเหนอืจากศาสตร์ท่ีศกึษา นักศกึษามคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มทัีกษะท่ีจ าเป็นสะท้อนให้

เห็นลักษณะท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยท่ีว่า “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ 

มีจิตสาธารณะ” สอดคล้องกับทักษะสังคมในศตวรรษท่ี 21 และเทคโนโลยสีมัยใหมใ่นโลกดิจิทัล โดย......หน่วยงาน.... 

และสโมสรนักศกึษาร่วมกันวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักศกึษา ดังนี้ 

 1. ดา้นทักษะการคิด   

1.1. กิจกรรมวชิาการ (พูด  อ่าน  เขียน) 

1.2. กิจกรรมดา้นความรู้หรือการประยุกตใ์ชค้วามรู้ 

1.3. กิจกรรมดา้นความสามารถเฉพาะทาง เชน่ ด้านดนตรี ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยท่ีี

ทันสมัย ฯลฯ 

2. กิจกรรมด้านทักษะดา้นการท างานรว่มกับผู้อื่น 

2.1 กิจกรรมดา้นการสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2 กิจกรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้น า การท างานรว่มกันและความ

รับผิดชอบ 

2.3 กิจกรรมดา้นกีฬาและสุขภาพ 

2.4 กิจกรรมดา้นส่งเสริมวชิาชีพหรืออาชีพในอนาคต 

3. กิจกรรมทักษะความเป็นพลเมืองโลก 

3.1 กิจกรรมดา้นจิตอาสา จิตสาธารณะ  

3.2 กิจกรรมดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม 

3.3 กิจกรรมดา้นศลิปวัฒนธรรม 

  ส าหรับในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 นี้ ......หน่วยงาน.... ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีเป็นการสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา อย่างเป็น

ระบบและทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและ
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ผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ มีเป้าประสงค์ คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อวางแนวทางการจัด

กิจกรรม/โครงการท่ีตรงกับเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยวัดผลการด าเนินงานจาก

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะในแต่ละด้านและเข้าร่วมกิจกรรม ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด และให้มีการ

ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของ

ผู้บริหาร และขับเคลื่อนการด าเนินงานสง่เสริมกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  ......หนว่ยงาน....  หวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ แผนปฏิบัตกิารดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา ฉบับนี้จะ

เป็นสว่นส่งเสริม พัฒนาและเป็นแนวทางการด าเนนิงานในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมนักศกึษา ให้เป็นไปตาม

พันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัย นักศกึษามคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับทักษะสังคมในศตวรรษท่ี 

21 สะทอ้นให้เห็นลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ตอ่ไป 
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สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล  

 1.2 โครงสรา้งหน่วยงาน  

 1.3 โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)  

 1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2560-2563  

 1.5 ข้อมูลพืน้ฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  

     1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  

     1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area)  

     1.5.4 เสาหลกั (Pillar)  

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

     1.5.6 อัตลกัษณ ์(Identity)  

     1.5.7 เอกลักษณ ์(Uniqueness)  

     1.5.8 ค่านิยมหลกั (Core Values)  

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals)  

ส่วนท่ี 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาระยะ 5 ปี และประจ าปีการศึกษา 2564  

 2.1 นโยบายด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวทิยาลัย  

  2.3.1 ยุทธศาสตร์  

  2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์  

  2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย  

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา  

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

  2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา. ระยะ 5 ปี  

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2564  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตาม  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏบิัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564ไปสู่การปฏิบตั ิ  

 3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

ภาคผนวก  

 1. ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

 2. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบตัิการด้านประจ าปีการศึกษา 2564  

 3. ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านประจ าปกีารศึกษา 2564  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

..................................................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................................
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1.2 โครงสร้างหนว่ยงาน 

1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560-2563 

1.4.1  ตารางสรุปผลจ านวนกจิกรรมและงบประมาณในการจัดกจิกรรม ประจ าปีการศกึษา 2560-

2563 

ประเภทกจิกรรม 
2560 2561 2562 2563 รวม 

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

ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม 

... .............. ... .............. ... .............. ... .............. ... .............. 

ด้านความรู้ ... ................ ... ................ ... ................ ... ................ ... ................ 

ด้านทักษะทางปัญญา .... ................ .... ................ .... ................ .... ................ .... ................ 

ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

... .............. ... .............. ... .............. ... .............. ... .............. 

ด้านทักษะเชงิ

วเิคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

... ................. ... ................. ... ................. ... ................. ... ................. 

ด้านการประกัน

คุณภาพ 

... .............. ... .............. ... .............. ... .............. ... .............. 

รวม ..... ............. ..... ............. ..... ............. ..... ............. ..... ............. 

 

หมายเหต ุ(1) จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการจัด 

(2) งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.

2564 

 

จากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2563 ........(หนว่ยงาน)........ เลง็เห็นถึงการผลิต

บัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมคีุณลักษณะพึ่งประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนา

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 หรือความสามารถพเิศษ (talent)  พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม

จรยิธรรม กิจกรรม/โครงการท่ี........(หน่วยงาน)........ จัดขึ้นท้ังหมด จ านวน ................ โครงการ ใชง้บประมาณใน

การจัดกิจกรรม/โครงการ เป็นจ านวนเงิน  ............................. บาท 
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1.4.2  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนแผนปฏิบัติ

การดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2560-2563 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 

1. สนับสนุนให้นักศกึษา

ส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวจิัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวด

ในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

1. ร้อยละของ

นักศกึษาท่ีได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

≥0.45 ................. ................. 

2. ส่งเสริมและ

สนับสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พงึประสงค์ ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

หรือความสามารถ

พเิศษ (talent) ให้กับ

นักศกึษาสอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย 

2. ร้อยละนักศกึษาท่ี

มจีิตอาสาหรอืจิต

สาธารณะ 

≥20 .................. ................. 

3. ร้อยละนักศกึษาท่ี

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 หรือ 

talents 

≥20 ................. ................. 

 

จากการด าเนินงานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563  ที่ผ่านมา   (หนว่ยงาน)..... ได้

น าผลการด าเนนิงานและข้อเสนอแนะมาวเิคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน เพื่อด าเนนิการจัดท า

แผนปฏิบัตกิารดา้นกิจการนักศกึษาในปถีัดไป 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน (หน่วยงาน) 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ าปกีารศึกษา 2564 

 
2.1 นโยบายดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

 มหาวิทยาลัยฯ มุ่งผล ิตบัณฑิตที ่ม ีค ุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce Graduates with Front Row Quality) 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็น มีความสามารถเฉพาะทาง 

และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงได้ก าหนดแนวทางการปฏบัิต ิดังนี้ 

 1. มุง่เนน้ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ลกึซึ้งในศาสตร์ท่ีส าเร็จการศึกษา มคีณุธรรม จริยธรรม มีจิต

สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีด ี

 2. พัฒนานักศกึษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถพเิศษท่ีโดดเด่นนอกจากศาสตร์ท่ีศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารดา้นการจัดกจิกรรมพฒันานักศกึษา 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศกึษาสง่ผลงานทางวิชาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศกึษาให้มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะทาง (Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนอืจาก

ศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่ 

2.2.3 ส่งเสริมและพฒันานักศกึษาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหมใ่นโลกดิจิทัล สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยสะทอ้นให้เห็นลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย  

2.3 ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เป้าหมายของมหาวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชพี  

2.3.2 เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์

 มหาวทิยาลัยมกีารสง่เสริมและสนับสนุนให้นักศกึษามคีุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ี

จ าเป็นในรูปแบบมหาวทิยาลัยดิจิทัล มคีวามสามารถเฉพาะทาง และเป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 0.50 

นักศึกษาที่มีพรสวรรคท์ี่ได้รับการส่งเสรมิ จ านวน 1 คน 1 คน 

รอ้ยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาใหม้ีความสามารถพิเศษ   ≥20 

คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสง่เสริมหรือพัฒนาให้กับนักศกึษา 4.50 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการปฏบัิตงิานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 

2. ทบทวน/พจิารณา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะผลการด าเนนิงาน เพื่อ

ก าหนดกิจกรรมในแผนปฏบัิตงิานดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศกึษา ของปีการศึกษา 2564 โดยการมสี่วนร่วมของ

องคก์าร สภานักศกึษา ผู้บริหารและส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนปฏบัิตงิานดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ให้

สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายมหาวทิยาลัย 

4. ทบทวนวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการภายในแผนปฏบัิตงิานดา้นการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2564 ให้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัตงิานดา้น

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

5. จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ระยะ 5 ปี (2565-2569) และประจ าปกีารศึกษา 

2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเสนอให้ผู้บริหารพจิารณาอนุมัติ  

 6. จัดส่งไฟล์/เล่มแผนปฏบัิตงิานดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ให้กับกองนโยบายและแผนเพื่อ

ตรวจสอบตามแนวทางการด าเนนิงาน 

 7. จัดประชุมทบทวนกจิกรรมตามแผนปฏิบัตงิานดา้นการจดักจิกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดอืน 

(กรกฎาคม – ธันวาคม) รว่มกับคณะกรรมการปฏบัิตงิานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 8. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัตงิานดา้นการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา รอบ 6 เดือน (กรกฎาคม – 

ธันวาคม)  กับกองนโยบายและแผน 

 9. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัตงิานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 3 

ครัง้/ปี รอบ 6,9,12 เดอืน 

 10. จัดส่งรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบัิตงิานดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 และหลกัฐานให้กับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่อมหาวิทยาลัย 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  ระยะ 5 ปี  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/

พ
รส

วร
รค

 ์

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1 กิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักธรรมภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหมใ่นโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โดยสะทอ้นให้เห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ช้ันปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2. คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

ด้านความรู้ 

1 กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา ป ี65 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหมใ่นโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โดยสะทอ้นให้เห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

 
 

 
 

 
 

  1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

20 25 30 35 45 - นักศึกษา

ปริญญาตรีช้ันปี 

1 ปกีารศึกษา 

2564 

- นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ช้ันปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองพัฒนา

นักศึกษา 

2 กิจกรรมให้ความรู้

ด้านยาเสพติดและ

การคุกคามทางเพศ 

 
 

 

 
 

 

        

2. คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

3 โครงการ jobfair           

4 กิจกรรมให้ความรู้

การใช้สื่อและโทษ

ของการใช้ 

 
 

 
 

        

5 กิจกรรมสร้างความรู้

ความเขา้ใจด้านการ

ใช้เงิน 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/

พ
รส

วร
รค

 ์

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

ด้านทักษะทางปัญญา 

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะ

การอ่าน เขยีน การ

สื่อสาร 

1. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะทางสังคม และเทคโนโลยี

สมัยใหมใ่นโลกดิจิทัล สอดคล้อง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

โดยสะทอ้นให้เห็นลักษณะที่

เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

    1. ร้อยละนักศึกษาที่

ได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

20 25 30 35 45 นักศึกษา

ปริญญาตรีทุก

ช้ันปี 

      

2. คะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจเก่ียวกับการ

จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมหรือพัฒนา

ให้กับนักศึกษา 

4.50 4.55 4.60 4.65 4.70 

2. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้

มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

(Talent) และทักษะอื่นๆ 

นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษา

อยู่ 

3. ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ 

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เขา้

ประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

4.ร้อยละนักศึกษาที่มี

ความสามารถ

เฉพาะตัวหรือ

พรสวรรค์ที่ได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะหรือ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

20 20 20 20 20 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

ร่ว
มก

ับผ
ู้อื่น

 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/

พ
รส

วร
รค

 ์

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  

1 กิจกรรม/โครงการ.....                   
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศกึษา 2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

ทักษะท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

ปี 2565 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ทัก
ษะ

กา
รค

ิด 

ทัก
ษะ

กา
รท

 าง
าน

รว่
มก

บั

ผู้อ
ื่น 

พ
ลเ
มือ

งโ
ลก

 

เฉ
พ
าะ
ตัว

/พ
รส

วร
รค

 ์

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1 ชื่อกิจกรรม                   

ด้านความรู้ 

                     

ด้านทักษะทางปัญญา   

                      

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

                      

ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

             

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์หรือรกัษาส่ิงแวดล้อม 

             

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

             

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ

บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ของ...หนว่ยงาน.....ท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังมีการพัฒนาการตดิตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเร่ืองการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน า

แผนปฏิบัตกิารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไปสู่การปฏบัิตไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัตกิารดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการจดักิจกรรมพัฒนานักศกึษา ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏบัิตกิารด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ไปสู่การปฏบัิต ิดังนี ้

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร

ภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแนวทางท่ีก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผนท่ีก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากร

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชนไ์ด้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมท้ังสามารถประเมินผลได้อย่างเป็น

รูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2564 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ ...หน่วยงาน..... 

บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
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ด าเนนิงานเพื่อแกไ้ขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดย

จัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเ ร่ืองการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏบัิติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มกีารติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุกๆ เดือน 

พร้อมให้ผู้ รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ 

ของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 

จัดท าแผนปฏิบัติการดา้นการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 
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02 แบบฟอร์มแผนพัฒนาปรับปรุง 
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คู่มอืปฏบัิตงิานกระบวนการพัฒนานักศกึษา หนา้ 38 

 

  
 
 
 
 

03 แบบประเมนิผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
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ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ของผู้เข้ารว่มโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี     ชั้นปี ๑  ชั้นปี ๒  ชั้นปี ๓  ชั้นปี ๔       ชั้นปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นกาการอบรม และสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวติ /การอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

     

๒. สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งภูมิคุม้กันใหก้ับตัวเอง เช่น ใชส้ติ มีความอดทน 

ขยันหมั่นเพียรในการศกึษา 

     

๓. มีแนวทาง /ปรัชญาและแงค่ิดดีๆในการด าเนินชีวติที่ดีจากกิจกรรมที่จัดขึน้      

ความพึงพอใจ      

๔. วิทยากร มีความรู้ ความสามารถด้านคุณธรรม จรยิธรรม      

๕. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๖. การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารทั่วถึง      

๗. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 
ขอขอบคุณ 

        กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
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ด้านความรู้-ด้านความรู้ 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ปี ๑   ปี ๒   ปี ๓   ปี ๔   ปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. สามารถเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ไปใช้กับชีวติประจ าวันได้      

๒. รู้จักแก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์      

๓. สามารถน าแนวทาง ทฤษฎีไปใช้ประโยชน์ในการเรียน/การท างาน /การด ารงชีวติได้อย่างดี      

ความพึงพอใจ      

๔. วิทยากร มีความรู้ ความสามารถในประเด็นที่อบรมอย่างชัดเจน      

๕. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๖. การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารทั่วถึง      

๗. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

 

 ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ปี ๑   ปี ๒   ปี ๓   ปี ๔   ปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. เป็นผู้ฟังที่ดีและยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่นได้      

๒. ส่งเสรมิความเป็นผู้น าหรือเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น      

๓. ส่งเสรมิให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผูอ้ื่น      

๔. สามารถน าเสนอความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจและเกิดประโยชน์      

ความพึงพอใจ      

๕. วิทยากร /ผู้จัดกิจกรรม มีความรูค้วามสามารถในกิจกรรมที่จัดขึน้      

๖. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๗. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง      

๘. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

         ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ปี ๑   ปี ๒   ปี ๓   ปี ๔   ปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. มีความรอบรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยใีนปัจจุบัน      

๒. สามารถสง่เสรมิการสื่อสารและถา่ยทอดความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษาไดม้ากขึน้      

๓. สามารถเพิ่มทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศได้      

ความพึงพอใจ      

๔. วิทยากร มีความรู้ ความสามารถในประเด็นที่อบรมหรือให้ความรูอ้ย่างชัดเจน      

๕. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๖. การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารทั่วถึง      

๗. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

            ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ปี ๑   ปี ๒   ปี ๓   ปี ๔   ปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. ไดรั้บความรู้ เพิ่มทักษะความสามารถด้านกีฬา      

๒. ไดรั้บการพัฒนาและสง่เสรมิสนบัสนุน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ หรือนานาชาติ      

๓. สามารถใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง       

ความพึงพอใจ      

๔. วิทยากร /ผู้ฝึกสอน มีความรู้ ความสามารถ ด้านกีฬาหรือการสง่เสรมิสุขภาพ      

๕. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๖. การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง      

๗. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

         ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
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แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ปี ๑   ปี ๒   ปี ๓   ปี ๔   ปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

พัฒนานักศึกษา      

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ การมีจิตสาธารณะ /จิตอาสา ในการช่วยเหลือผู้อื่น หรือ

สังคมมากขึน้ 

     

๒. มีส่วนรว่มในการพัฒนาชุมชน สังคม ให้นา่อยู่       

๓. มีความรู้และแนวทางการรักษาสิง่แวดล้อมที่อยู่รอบตัว ที่เป็นประโยชนต์่อ

ส่วนรวมได้ 

     

ความพึงพอใจ      

๔. วิทยากร /ผู้จัดกิจกรรม มีความรูค้วามสามารถในกิจกรรมที่จัดขึน้      

๕. รูปแบบกิจกรรม ความน่าสนใจ      

๖. การประชาสัมพันธข์้อมูลข่าวสารทั่วถึง      

๗. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆเหมาะสม      

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................. 

         ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม 
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แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา 

ระบุ โครงการ ........................................................... 

ระบุ วันเดือนปี สถานที่จดั............................................................. 

 

ค าชี้แจง ๑.  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ของผู้เข้ารว่มโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

  ๒.  โปรดท าเคร่ืองหมาย       หรือเขียนข้อความลงในชอ่งที่ต้องการ 

 

๑.  ข้อมูลท่ัวไป (ของผู้ตอบแบบประเมนิ) 

๑.๑  เพศ   ชาย   หญิง 

๑.๒ คณะ/วิทยาลัย 

   คณะครุศาสตร์      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะมนุษย์ศาสตรส์ังคมศาสตร์    คณะวิทยาการจัดการ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 วิทยาลัยนานาชาติ         วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ และสื่อใหม่    วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๑.๓  ชั้นปี    ชั้นปี ๑  ชั้นปี ๒  ชั้นปี ๓  ชั้นปี ๔  ชั้นปี ๕ 

๒.  ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกจิกรรมพัฒนานักศกึษา  

ข้อค าถาม 

ระดับความคดิเห็น 

๕ 

มาก

ท่ีสุด 

๔ 

มาก 

๓ 

ปาน

กลาง 

๒ 

น้อย 

๑ 

พอ 

ใช้ 

การพัฒนานักศึกษา      

๑. ไดรั้บการส่งเสรมิให้เหน็คุณค่า และการรักษาเอกลกัษณค์วามเป็น

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

     

๒. ไดรั้บรูป้ระวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณไีทย      

๓. ไดอ้นุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่วถิีความเป็นอยู่ร่วมกันตามวัฒนธรรมประเพณไีทย       

ความพึงพอใจ      

๑. มีความภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม และความเป็นวงัสวนสุนนัทา      

๒. โครงการที่จัดขึน้มีความเหมาะสม ด้านวัน เวลา สถานที่ กลุม่เป้าหมาย และ

อุปกรณ์  

     

๓. ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึน้      

 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

         ขอขอบคุณ 

      กองพัฒนานกัศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ด้านส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 
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04 แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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รายงานผล 
 

โครงการ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่  ..................................................... 

ณ  ............................................................  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



 

 

คู่มอืปฏบัิตงิานกระบวนการพัฒนานักศกึษา หนา้ 48 

 

บทสรุป 

.....................หน่วยงาน.................. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน  ด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และความสามารถพิเศษ ( talent) ให้กับนักศึกษาสอดคล้อง

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการ……………….. เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

ด้าน.........................มวีัตถุประสงค์เพื่อ.............................  

.....................หน่วยงาน.................. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ.........................เสร็จ

สิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อ........................................จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการฉบับนี้

ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการศึกษาประเด็น แนวทางหรือประโยชน์ของกิจกรรมส าหรับ

การพัฒนางานกิจกรรมตอ่ไป 

 

.....................หน่วยงาน................ 
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สรุปประเมนิผลการจัดกจิกรรม/โครงการ 

โครงการ …………………………………….  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………………/ ปีการศึกษา …………………… 

หน่วยงาน   ……………………………………….. 
------------------------------------------ 

 

1. ชื่อโครงการ : ……………………………………..  

 ภายใต้โครงการ : ……………………………………………………………………………… 

2. สถานภาพของโครงการ  : [   ] โครงการปกติ 

    [   ]  โครงการใหม ่   

[   ]    โครงการตาม Agenda 

[   ]  โครงการต่อเนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ............................................................................... 

4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

***(กรณีกิจกรรมที่ด าเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นและงบประมาณ

แผน่ดิน) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี :    

ยุทธศาสตรท์ี ่...................................................................... 

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) : 

ยุทธศาสตรท์ี ่.............................................................. 

 ประเด็นเร่งด่วนฯของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15 ประเดน็) 

  ประเด็นที่ ........................................... 

 การน้อมน าพระราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ์

  ด้านที ่3  ................................................. 
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 ***(กรณีกิจกรรมที่ด าเนินการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและงบประมาณเงนิรายได้) 

 4.1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด ประกันคณุภาพ ตัวบ่งชี ้

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยนื 

 [  ] องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 2   สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นอยา่งยั่งยืน 

 [  ] องค์ประกอบท่ี 2 การวจิัย  

[   ] ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

 [  ] องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

  [  ] องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

[  ] องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

 4.2) สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEx /อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

องค์ประกอบ หัวข้อ อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์ ด้าน 

[   ] หมวด 1 การน าองค์การ  [  ] อัตลักษณ ์ [  ] เป็นนักปฏิบัติ 

[   ] หมวด 2 กลยุทธ์   [  ] เชี่ยวชาญการ

สื่อสาร [  ] หมวด 3 ลูกค้า   

[   ] หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้   [  ] จิตสาธารณะ 

[   ] หมวด 5 บุคลากร  [  ] เอกลักษณ ์ [  ] เนน้ความเป็นวัง 

[   ] หมวด 6 ระบบปฏบัิตกิาร   [  ] องคก์รแห่งการ

เรียนรู้ [   ] หมวด 7 ผลลัพธ์   

  4.3) สอดคล้องกบังานคุณภาพภายนอก 

    4.3.1. สมศ . ด้าน ระบุ ............................................................................................................ 

    4.3.2. ISO ด้าน ระบุ ............................................................................................... 

    4.3.3. อืน่ๆ  ด้าน ระบุ ..................................................................................................... 

  4.4) การบูรณาการโครงการกับ 

    [   ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ 

     [   ]  การปรับปรุงรายวิชา ..................................................หลักสตูร.................................... 

     [   ]  การเปดิรายวิชาใหม่ ..................................................หลักสูตร.................................... 

     [   ]  การตอ่ยอดสูห่นงัสือต ารา .........................................หลักสตูร.................................... 

     [   ]  อืน่ๆ .......................................................................... 

    [   ]  การวจิัย  ระบโุครงการวจิัย............................................................................................. 

    [   ]  การปฏิบตัิงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ............................................................ 
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    [   ]  อืน่ๆ  ............................................................................................................................ 

  4.5) อื่นๆ  

   4.5.1) นโยบายจาก …………………………………………………………………………………………………….. 

   4.5.2) ความรว่มมือกับ...........(กรณีเป็นความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั)............. 

   4.5.3) อื่นๆ .................................................................. 

5. หลักการและเหตุผล 

 ........................................................................... 

6. วัตถุประสงค ์

 6.1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 6.2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 6.3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

7. เป้าหมายโครงการ 

  7.1 เชิงปริมาณ    

   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  7.2  เชิงคุณภาพ 

   .................................................................................................................................... 

8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  - กลุ่มเป้าหมาย คอื...................... จ านวน......................คน 

9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ...............................................................................................................  

10. สถานที่ด าเนินโครงการ 

 ……………………………………………………………………………………….. 

11. งบประมาณ 

  11.1 แหล่งเงิน (ระบุแผนกจิกรรม/โครงการในการเบกิจา่ยงบประมาณ) 

 11.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ท่ีใชจ้รงิ) 

    -  คา่วัสด ุ

       -  คา่ใช้สอย  
       - คา่ใช้จา่ยอืน่ ๆ    
  รวมท้ังสิ้น ..................... บาท 
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12. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

 1.  

2.   

 3.  

 

13. ผลการด าเนินงาน 

 13.1 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

***รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ระบุไว้ใน ข้อ 12 *** 

กิจกรรม / ขั้นตอน

การด าเนนิงาน 

ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนนิงาน 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 1.     

2.      

 3.     

 

 13.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 

หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ จ านวน 

 1.     

2.      

 3.     

 

14. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) (รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 

 14.1 ผลผลติ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 14.2 ผลลัพธ์ (ให้ระบุสิ่งที่เปน็ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงๆ ถ้าไม่มี ให้ระบุชัดเจนวา่ ไม่ม)ี 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 14.3 ผลกระทบ (ให้ระบุสิ่งทีเ่ป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจรงิๆ ทีม่ีชิ้นผลงานวิจัยและ/หรอืผลการ

ด าเนินงานที่เป็นผลกระทบ (impact) โดยขอให้ใส่ชื่อตวัอย่างผลงานและอธิบายผลกระทบ (impact) สั้นๆ 

ถ้าไม่มี ให้ระบชุัดเจนวา่ ไมม่ี) 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

16. แผนที่จะด าเนินการต่อไป : 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 

17. ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. ……………………………………………………………………………………………………………… 

 2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ……………………………………………………………………………………………………………… 
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18. เอกสารประกอบผลการด าเนินงาน 

18.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (กรณีหากใช้แบบสอบถามในการประเมินผลการจัดกจิกรรม) 

จากการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ............................... จาก(ระบุที่มาของการได้มาของข้อมูล 

เช่น การตอบแบบสอบถาม, การทดสอบ) เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา จากนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ ระหว่าง................  ณ .......................... มีจ านวน

นักศึกษาทั้งหมด  จ านวน................. คน ซึ่งได้เสนอผลการวเิคราะห์เป็น 3 ตอนดังนี้ 

1. ข้อมูลเบื้องต้น แบ่งเป็น ผู้เข้ารว่มโครงการ เพศ ของผู้เข้ารว่มโครงการ    

2. ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/ โครงการด้าน.....................และความ

พึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ............................................. 

3. ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ........................... จ าแนกตามข้อมูล

เบื้องต้น(เพศ) 

สถานภาพส่วนบุคคล (เพศ) จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 

หญิง 

............. 

.............. 

................. 

................ 

รวม ............... ................ 

 

จากตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ........................... จ าแนกตามสถานภาพส่วน

บุคคล (เพศ) พบว่า ผู้(ตอบแบบสอบถาม,ผ่านการทดสอบ) จ านวน …………….  คน โดยมีเพศหญิงจ านวน ……………… 

คน คดิเป็นร้อยละ …………….. และเพศชายมีจ านวน …………. คน คดิเป็นร้อยละ ………………………….. 
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ตอนที่ 2 ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรม/ โครงการด้าน..............และความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ............................................. 

ตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย ระดับความคิดเหน็จากผลการจัดกจิกรรมโครงการดา้น.................................................... 

 

ระดับความคดิเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ 

จัดโครงการดา้น.............................................. 

จ านวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น 

 

ระดับความ

พงึพอใจ 
อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

1. ..................................................      ............  ...... 

2....................................................      ..........  ........ 

3........................................................      ............  ....... 

รวม    

  

 จากตารางที่ 2 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ  จัดกิจกรรม/ โครงการด้าน..................... ในภาพรวม พบว่า ระดับความ

คิดเห็นจากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ กิจกรรม/ โครงการด้าน.....................อยู่ในระดับ ......... มีค่าเฉลี่ย ................ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ........................ เป็น

อันดับ 1 อยู่ในระดับ .............. มีค่าเฉลี่ย ............................. รองลงมาได้แก่ ..................... เป็นอันดับ ............. อยู่ในระดับ ................. มีค่าเฉลี่ย .... .......  และ

.........................................  เป็นอันดับ 3 อยู่ในระดับ .................... มีค่าเฉลี่ย ........................  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ........................................... 

ระดับความพงึพอใจโครงการ................................. 
จ านวนและร้อยละของระดับของความคิดเห็น 

 

ระดับความพงึ

พอใจ 
อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1. ผู้จดักจิกรรม มีความรูค้วามสามารถในกจิกรรมที่จัดขึน้         

2. รูปแบบกจิกรรม ความน่าสนใจ         

3. การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารทั่วถงึ         

4. วัน เวลา สถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ

เหมาะสม 
        

รวม    

  

 จากตารางที่ 3 จ านวน รอ้ยละ คา่เฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของกจิกรรม/โครงการ........................................... ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้าน............... อยู่

ในระดับ .................. มีค่าเฉลี่ย ..........................  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ........................ เป็นอันดับ 1 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ................. รองลงมาได้แก่ 

............................  เป็นอันดับ 2 อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย .........................  รองลงมา.......................... เป็นอันดับ 3  อยู่ในระดับ ............... มีค่าเฉลี่ย ............... และ

...........................  เป็นอันดับ 4 อยู่ในระดับ ....................... คา่เฉลี่ย ....................... ตามล าดับ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรม/การพัฒนางานกิจกรรม 

- .............................. 
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18.2 รูปภาพประกอบการจดักจิกรรมโครงการ ………………………………………………….. 

18.3  รายชื่อผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม/โครงการ 

  -  ชื่อกิจกรรม/โครงการ……………….. 

-  วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดกิจกรรม............................. 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชั้นป ี ชื่อ-นามสกุล ระดับ

การศึกษา 

สาขาวชิา คณะ/วิทยาลัย 

       

       

 

   19. ภาคผนวก 

-  บันทึกขออนุมตัิโครงการและรายละเอียดโครงการ 

-   ตัวอยา่งแบบสอบถาม  
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนานักศึกษา 

1. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกจิการศิษย์เก่า    กองพัฒนานักศึกษา 

2. ฝ่ายวินัยนักศกึษา     กองพัฒนานักศึกษา   

3. ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ      กองพัฒนานักศึกษา 

4. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป      กองพัฒนานักศึกษา 

5. ฝ่ายทุนการศึกษา       กองพัฒนานักศึกษา 
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