


ค ำน ำ 

 แผนการจัดการความรู้ (KM)  ประจําปีการศึกษา 2560 เป็นการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยครอบคลุมแผนพัฒนากิจกรรมแต่ละด้าน 
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ไว้พร้อมเผยแพร่ไปสู่นักศึกษา 
 
 กองพัฒนานักศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทํา
โครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมสําหรับกลุ่มผู้นํานักศึกษา ึึ่งการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 
2560 เพื่อให้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) จากความรู้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจําปีการศึกษา 2560 7-11 
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     บันทึกข้อความอนุมัติจัดกิจกรรม/ดําเนินงานตามโครงการ  
     คําสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
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กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
หน่วยงำน ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

-------------------------------------- 
 

1. ประเด็นควำมรู้  กำรจัดท ำแผนกำรกิจกรรมนักศึกษำ 
2. ช่ือองค์ควำมรู้ที่ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำ 
3. คณะท ำงำน (KM)  
ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
จํานวน 19 คน มีรายชื่อดังนี้ 
คณะกรรมการอํานวยการ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลติ วนิชยานันท์  ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายัณ   พุทธลา   รองประธานกรรมการ  
  3. อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิร ิ นิลผาย   กรรมการ 
  5. อาจารย์ขวัญชัย   ช้างเกิด   กรรมการ   
  6. อาจารย์ธรกร   สรรย์วราภิภ ู  กรรมการ 
  7. นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  กรรมการ 
  8. นางสาวณัฐวรรณ์  สุขทั่ว   กรรมการ 
  9. นางสาวนัทธี   เฟ่ืองฟู   กรรมการ 
  10. นายอดิศร   เนียมแก้ว  กรรมการ 
  11. นายสุนทร   ปาละพันธ์  กรรมการ 
  12. นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์  กรรมการ 
  13. ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ  เสกนําโชค  กรรมการ 
  14. นายฐิติวัจน์   กิ่งแก้วเจริญรัตน์  กรรมการ 
  15. นายกรภัทร์   งอกจันทึก  กรรมการ 
  16. นางสาวภูษนิศา  เนตรสาคร  กรรมการ 
  17. นายขวัญชัย   ปราณีนิจ  กรรมการ 
  18.นางสาวนันปภัส     ไทยก่ิง    กรรมการ 
  19.นายเอกพงษ์    พร้าวไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
   
4. รำยชื่อวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่นักศึกษำ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วนิชยานันท์ 
,อาจารย์ธีรถวัลย์   ปานกลาง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดศิริ นิลผาย ,อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด   
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5. หลักกำรและเหตุผล 
องค์การนักศึกษา ภายใต้การดูแลของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา อันได้แก่ องค์การบริหารนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิตทั้ง 5 ึึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความสําคัญใน
การขับเคลื่อนในการดําเนินกิจกรรมภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2560 นั้น                
ทุกหน่วยงานได้มีการดําเนินกิจกรรมจนมาครบรอบปีแล้ว และบัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้นําในปีการศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการเสริมสร้างความรู้
และพัฒนาการทางด้านกิจกรรม สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้สนับสนุนให้องค์การนักศึกษา ได้เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมและส่งมอบงานให้กับทีมงานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยครั้งนี้ได้
คัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นที่พบปะแลกเปลี่ ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้นํานิสิตนักศึกษา 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 

อันได้แก่ มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเป็นไทย 
 ดังนั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์            
ทั้ง 5 ด้าน โดยกําหนดประเภทกิจกรรมไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 
 1. วิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (AD) 
 2. สุขภาพกายและสุขภาพจิต (HD) 
 3. การบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (PD) 
 4. คุณธรรม และจริยธรรม (MD) 
 5. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม (CD)  
ึึ่งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จึงมีความสําคัญเพ่ือตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึง
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษาเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลงสู่กลุ่มผู้นํานักศึกษาเข้าที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
  2. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
  3. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา 
7. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 ได้ดําเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 7.1 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ – วิเครำะห์ สังเครำะห์ 
  - กําหนดบทบาทและหน้าที่ในการดําเนินการจัดการความรู้ให้แก่นักศึกษา 
  7.2 กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ กำรสกัดแก่นควำมรู้ 
   - สมาชิกในกลุ่มสรุปแนวปฏิบัติในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละคน 
โดยระบ ุวิธีการ ผลลัพธ์ และปัญหา อุปสรรค ในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านมา 
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  7.3 กำรเข้ำถึงควำมรู้ โดยกำร 
   - จัดทําเอกสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และแจ้ง
ให้นักศึกษารับทราบ 
 7.4 กำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกำร 
   - พูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานระหว่างองค์การนักศึกษา 
 7.5 กำรเรียนรู้ – กำรน ำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ 
   - ให้หน่วยงานนําแนวปฏิบัติในการจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ 
8.วิธีด ำเนินกำร (ระบุกระบวนการจัดทําโครงการตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผล และนํา
ผลมาปรับปรุงการทํางาน (PDCA)) 
 8.1  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, มาแคนรีสอร์ท 
จ.กาญจนบุรี  
 8.2  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 
  วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561           
 8.3  แผนกำรด ำเนนิกำร 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  และแผนการดําเนินงานโครงการ (PDCA) 
วันที่ งำนที่ต้องท ำ ผู้รับผิดชอบ 

1-4  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ประชุมวางแผน องค์การบริหารนักศึกษา 
10-15 พฤษภาคม  ๒๕๖๑ จัดทําโครงการ องค์การบริหารนักศึกษา 
30 พ.ค.-1 มิ.ย. ๒๕๖๑ ดําเนินงาน องค์การบริหารนักศึกษา 
5 มิถุนายน 2561 ประชุมสรุปการดําเนินงาน องค์การบริหารนักศึกษา 

 8.4 ปฎิทินปฏิบัติงำน 

รำยละเอียดงำน 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
วางแผน             
จัดทําโครงการ             
ดําเนินการจัด
กิจกรรม 

            

การประเมินผล             
 8.5 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
การติดตามและการประเมินผลโครงการ มีการใช้แบบสอบถามโครงการและการสรุปภาพในการดําเนิน
โครงการ 
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9. ผลกำรด ำเนินงำน 
 9.1 เพ่ือให้บุคลากรมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมลงสู่กลุ่มผู้นํานักศึกษาเข้าที่ร่วม
โครงการ/กิจกรรม 
  9.2 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม 
  9.3 เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมสําหรับนักศึกษา โดยสามารถเขียนเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรภายใน/ภายนอกองค์กรได้นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดี  
10. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย 
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด

โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่กําหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
กําหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80 

 10.1 นโยบายมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา 
 10.2 ผู้บริหารให้ความสําคัญ สนับสนุน กิจกรรม 
 10.3 แรงจูงใจที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรม เช่น ความรู้ สิทธิที่นักศึกษาจะได้รับ สวัสดิการการ
เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ประกาศนียบัตร เกียรติคุณบัตร) 
 10.4 นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามความต้องการ 
 10.5 ผู้รับผิดชอบโครงการดําเนินการตามแผนบรรลุตามเป้าหมาย 
 10.6 ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลในการตัดสินใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (สถานที่ 
สภาพอากาศ) 
11. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ 
 11.1 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการจัดการความรู้ที่ดําเนินต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านกิจการนักศึกษาได้สําเร็จ 
 11.2 บุคลากร สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ึึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ และร่วมมือระหว่างนักศึกษากันปฏิบัติงานให้สําเร็จตามภารกิจขององค์กร 
 11.3 บุคลากรสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้นํา
นักศึกษา อันจะเกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และนําไปใช้ได้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
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12.ปัจจัยน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ (Key Success Factor)  
 12.1 ผู้บริหารทุกระดับทางด้านกิจการนักศึกษา เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ ให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเป็นแบบแห่งการแบ่งปันเรียนรู้ 
 12.2 บุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเห็นคุณค่าแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จมากยิ่งขึ้น ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดการพัฒนาตนเอง และนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 12.3 บุคลากรทุกท่านขับเคลื่อนการจัดการความรู้ หรือคณะกรรมการจัดการความรู้หน่วยงานภายใน
ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาต้องช่วยกันให้ความสะดวก กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจต่อการจัดการความรู้ และ
นําความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคนมาแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 12.4 ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถให้บุคลากรชององค์กรได้ให้ถึงความรู้ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว และวิธีการจัดเก็บความรู้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา 
13.ขั้นตอนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำอง 
 13.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM Team) ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 13.2 ทบทวนความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 13.3 คัดเลือกองค์ความรู้ที่ได้มาดําเนินการจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา 2557 
 13.4 จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 13.5 ดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 13.6 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 13.7 รายงานผลการดําเนินการจัดการความรู้ 
14. บทสรุป/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรลุผลเชิงเวลา คุณภาพ ปริมาณ และงบประมาณ 
ที่ได้ตั้งไว้ บุคลากรต้องมีแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาที่เหมาะสม การจัดระบบการเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การติดตามผล ึึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และช่วยลดความเสี่ยง
ต่อการบริหารงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
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รำยงำนแนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร 
 
1.ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 1.1 ปัจจัยสนับสนุนไม่เพียงพอ แม้การวางแผนล่วงหน้าจะกระทําอย่างดีและรอบคอบแต่เมื่อการ
แก้ปัญหาทุกชนิดต้องใช้เวลา ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในตัวปัญหาปัจจัยแวดล้อมและทรัพยากรที่
เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมตามที่คาดการณ์หรือวางแผนไว้ทําให้การแก้ปัญหาไม่สําเร็จหรือไม่
เรียบร้อยดังหวัง 

 1.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ยังเป็นการฝึกปฏิบัติ ไม่ได้นําสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติ ทําให้
ไม่ได้วิธีปฏิบัติที่ดีที่เห็นเป็นรูปธรรม 

 1.3 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งทิ้งช่วงเกินไป ทําให้ไม่ต่อเนื่อง 

2. แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำร 
1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 กลุ่มผู้นํานักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับทราบทราบนโยบายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนโยบายทางด้านการทํากิจกรรมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถจัดทํา
แผนพัฒนากิจกรรมได้เป้นอย่างด ี

1.2 หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีแผนกิจกรรมเพ่ือใช้ดําเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายมหาวิทยาลัย 

1.3 ชุมชน/สังคม 
       การจัดกิจกรรมได้เชิญชวนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วม จึงทําให้กิจกรรมบางอย่างนั้น

ช่วยให้ชุมชนได้รับผลการจัดกิจกรรมที่ดี 
3. ผลลัพธ์ที่ได้รับจำกโครงกำร  

11.1  ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 
  -นักศึกษามีแผนเป็นตัวกําหนดให้จัดกิจกรรมเพ่ือตอบโจทย์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  -นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการทํางานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 

11.2  ผลกระทบของโครงการ (ด้านบวก) 
   นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และการทํางานเป็นทีมงายภายใต้การบริหารและการจัดการ

ของงานกิจกรรมนักศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
11.3 ประสิทธิภาพของโครงการ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนกิจกรรมและนําไปสู่การทํากิจกรรม

อย่างแท้จริง 
11.4 ประสิทธิผลของโครงการ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการนําแผนกิจกรรมเพ่ือนําไปปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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สรุปผลกำรประเมิน                                                                                                    
โครงกำรศึกษำดูงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกิจกรรมและส่งมอบงำนองค์นิสิตนักศึกษำ 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560-2561 
ส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

----------------------------------------- 
 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมและ
ส่งมอบงานองค์นิสิตนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560-2561ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ  
      1.1 ชาย    

  

27 51.92 
      1.2 หญิง 25 48.08 

รวม 52 100.00 
2. สถำนภำพ   

3.1 ผู้บรหิาร 1 1.92 
3.2 อาจารย์ 3 5.77 
3.3 บุคลากรสายสนับสนุน 48 92.31 

รวม 52 100.00 
3. อำยุ   

2.1  21-30 ปี 23 44.23 
2.2  31-40 ปี 22 42.31 
2.3  41-50 ปี 5 9.62 
2.4  มากกว่า 50 ปี 2 3.85 

รวม 52 100.00 
4. สังกัด/หน่วยงำน   

4.1 คณะครุศาสตร ์ 13 25.00 
4.2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 6 11.54 
4.3 คณะวิทยาศาสตรฯ์ 10 19.23 
4.4 วิทยาการจัดการ 11 21.15 
4.5 วิทยาลัยการดนตร ี 9 17.31 
4.6 อื่นๆ 3 5.77 

                                 รวม 52 100.00 



ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
ชั้นป ี   

1 6 11.54 
2 15 28.85 
3 22 42.31 
4 7 13.46 
5 2 3.85 

                           รวม 52 100.00 
 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการศึกษาดงูานการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมและส่ง
มอบงานองค์นิสิตนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2560-2561 

  หัวข้อกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย 

(x) 
 

S.D. 
 

ระดับกำรประเมิน 
1.วิทยำกรผู้บรรยำย 

1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ 4.04 0.71 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัโครงการ 4.37 0.65 มาก 
1.3 ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง 4.44 0.63 มาก 
1.4 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ ์ 4.44 0.57 มาก 

2.ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม 4.02 0.82 มาก 
 ปีการศึกษา 2561     
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การจัดทําแผนพัฒนากิจกรรม    4.40 0.63 มาก 
ปีการศึกษา 2561    
2.3 สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรู้การทํางานระหว่าคณะกรรมการ
ดําเนินงานกิจกรรมชุดเก่าและชุดใหม ่

4.35 0.68 มาก 

 2.4 สามารถแลกเปลี่ยนแนวคดิการกําหนดการจัดกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

4.15 0.66 มาก 

3.ด้ำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
3.1 สามารถนําความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปพัฒนาตนเอง 4.38 0.59 มาก 
3.2 สามารถนําความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปพัฒนา
หน่วยงาน 

4.37 0.59 
มาก 

3.3 สามารถนําความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปจดัทํา
แผนการพัฒนากิจกรรมตรงตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน 

4.33 0.70 
มาก 

โดยภำพรวมท้ังหมดท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 4.37 0.68 มาก 
รวม 4.38 0.59 มาก 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนกิจกรรม (Activity-Action Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

แผนกลยุทธ์ที ่ 2   ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่ 2   การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการเรียนการสอนและ 
   พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
ด้ำนที่ 3   การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ 
   มหาวิทยาลัย 
เป้ำประสงค์ที่ 2  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี 
   และมีความเป็นไทย” 
หน่วยงำน  องค์การบริหารนิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
1. กิจกรรมด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม 

โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1.อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
จุดหมายที่ปลาย
ฝัน 

1. ให้นักศึกษาได้
สร้างจิดสํานึกดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
 

เชิงปริมำณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
- มีผู้ปกครองของ
นักศึกษาเข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
เชิงคุณภำพ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 

150,000 
 

18-19 
กรกฎาคม 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

2. การส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมส่งเสริม
ธรรมมาภิบาล 
มหาวิทยาลยั
โปร่งใส บัณฑิต
ไทยไมโ่กง 

1. ปลูกฝังการ
ทํางานของ
นักศึกษาภายใต้
การทํางานอย่าง
โปร่งใส 
2. ปลูกฝังความ
ึื่อสัตยส์ุจรติต่อ
ตนเองและ
หน่วยงาน 

เชิงปริมำณ 
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

กลุ่มผู้นาํ
นักศึกษา
ในองค์กร
ต่างๆ 

50,000 28-29 
สิงหาคม 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

 
 
 



 
2. กิจกรรมด้ำนกีฬำและเสริมสรำ้งสุขภำพ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การแข่งขัน
กีฬาภายใน
มหาวิทยาลยั  

1. เพื่อให้นักศึกษา
ทุกคณะได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 

990,000 9-18 มีนาคม 
2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

2. การแข่งขัน
กีฬา
มหาวิทยาลยัแห่ง
ประเทศไทย 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคณุภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51
และรางวลัจากการ
แข่งขัน 

ตัวแทนนัก
นักศึกษาท่ี
เป็น
นักกีฬา 

3,500,000 1 พฤศจิกายน 
2561-31 
มกราคม 

2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา 

3. การส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพนักกีฬา
สู่ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านกีฬา 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51
และรางวลัจากการ
แข่งขัน 

ตัวแทนนัก
นักศึกษาท่ี
เป็น
นักกีฬา 

3,500,000 ตลอดปี
การศึกษา 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา 

4. กิจกรรมเดิน
เพื่อสุขภาพ 

1. เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์งาน
วันพิราลัย 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้เวลาออกกําลัง

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 
เชิงคุณภำพ  

นักศึกษา
ทุกช้ันป ี

100,000 13 มกราคม 
2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 



กาย ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

2. กิจกรรมด้ำนกีฬำและเสริมสรำ้งสุขภำพ (ต่อ) 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5. สนับสนุน
กิจกรรมชมรม
ด้านส่งเสริม
กีฬา 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
500 คน 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
ทุกช้ันป ี

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

6. กิจกรรม 
กีฬาเฟรชช่ี 
2561 

1. เพื่อสร้างความ
สามัคคีให้กับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 ได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 

300,000 8  กันยายน 
2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

3. กิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัปอ้งกันยำเสพติด 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมแกน
นําเยาวชน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. เพื่อสร้าง
เครือข่ายเยาวชน
ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
2. เพื่อรณรงค์การ
ไม่ใช้ยาเสพติด
และของมึนเมา 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
กลุ่มเป้าห
มาย200 
คน 

200,000 24-26 
พฤษภาคม 

2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

2. รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด

1. เพื่อสร้าง
เครือข่ายร่วม
เยาวชนป้องกันยา
เสพติดใน

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

นักศึกษา
กลุ่มเป้าห
มาย200 
คน 

100,000 21-23 
กันยายน 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา 



เครือข่าย
อุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง 

สถานศึกษา
อุดมศึกษาภาค
กลางตอนล่าง 
2. เพื่อระดม
ความคิดเกีย่วกับ
ปัญหายาเสพตดิ
และหาแนว
ทางแก้ไข 

เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

4. กิจกรรมกำรจิตสำธำรณะ บ ำเพ็ญประโยชน์ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุน
กิจกรรมคา่ย
อาสาและ
บําเพ็ญ
ประโยชน ์

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
2. เพื่อฝึก
นักศึกษาให้มี
ทักษะการมีจิต
สาธารณะ 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

นักศึกษา
กลุ่มเป้าห
มาย1000 

คน 

40,000 ตลอดปี
การศึกษา 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 
ชมรมต่างๆ 

5. กิจกรรมกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ราชภัฏสดุด ี 1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
2. เพื่อแสดงความ
เคารพจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
3. เพื่อให้นักศึกษา
ภูมิใจในคําว่า ราช
ภัฏ 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษาทุก
ช้ันป ี

100,000 14
กุมภาพันธ์ 

2562 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 

2. เทิดพระเกียรติ 
วันพ่อ 

1. แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 

นักศึกษาทุก
ช้ันป ี

30,000 5 ธันวาคม 
2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร



2. เพื่อให้นักศึกษา
ให้ความสําคญัต่อ
สถาบันครอบครัว
อันเป็นที่รัก 

ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษา 

3. เทิดพระเกียรติ 
วันแม่ 

1. แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
2. เพื่อให้นักศึกษา
ให้ความสําคญัต่อ
สถาบันครอบครัว
อันเป็นที่รัก 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

นักศึกษาทุก
ช้ันป ี

30,000 12 สิงหาคม 
2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 

4. สดุดีวันปิยะ
มหาราช 

1. แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
2. เพื่อให้นักศึกษา
ให้เรียนรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ที่
สําคัญของเมืองไทย 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

ตัวแทน
นักศึกษา
จํานวน 200 
คน 

40,000 23 ตุลาคม 
2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษาและ

วิทยาลัยการดนตร ี

5. กิจกรรมกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

5. เทิดพระเกียรติ
พระเจ้าตากสิน
มหาราช 

1. แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์
2. เพื่อให้นักศึกษา
ให้เรียนรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ที่
สําคัญของเมืองไทย 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

ตัวแทน
นักศึกษา
จํานวน 
1000 คน 

50,000 28 ธันวาคม 
2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 

6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกร 

1. แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  

ตัวแทน
นักศึกษา
จํานวน 500 
คน 

50,000 28 
กรกฎาคม 

2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 



บดินทรเทพยวราง
กูร 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

7. วันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคต 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที่ 9 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

ตัวแทน
นักศึกษา
จํานวน 500 
คน 

20,000 13 ตุลาคม 
2561 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 

8. ชมรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 

ตัวแทน
นักศึกษา
จํานวน 500 
คน 

20,000 ตลอดปี
การศึกษา 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา ชมรม

ต่างๆ 

6. กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การเลือกตั้ง
นายกองค์การ
และ
ประธานสภา
นักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษา
ได้รักษาสิทธ์ิและ
หน้าท่ีของตนเอง
ตามแนว
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อให้นักศึกษา
ได้เลือกตัวแทนมา
เป็นทีมงานดําเนิน
กิจกรรม 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 5,000 
ราย 

120,000 21 มีนาคม 
2562 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 

2. สัมมนา
หัวหน้าหมู่เรียน
ในบทบาทสภา
นิสิต 

1. เพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้บทบาทของ
หน้าท่ีสภานสิิต 
2. เพื่อให้นิสิต
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารของ

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 250 ราย 
 
 

250,000 1-3 
กุมภาพันธ์ 

2562 

สํานักกิจการนสิิต
นักศึกษาและ

องค์การบริหาร
นักศึกษา 



มหาวิทยาลยั ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

 
 

7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ และ
ประชุม
ผู้ปกครอง 

1. เพื่อช้ีแจงและ
แนะนํากฎระเบียบ 
แนวทางการศึกษา 
และปฏิบตัิตัวในการ
ดําเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อให้นิสิตใหม่
และผูป้กครองได้พบ
กับผู้บริหาร 
คณาจารย์ ใน
มหาวิทยาลยั 
3. เพื่อให้นิสิตใหม่
และผูป้กครอง ทราบ
ถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลยัที่มีต่อ
นิสิต 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

145,000 11-13 
กรกฎาคม 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

2. รับขวัญน้อง
ใหม่อย่าง
สร้างสรรค ์

๑. เพื่อเป็นการ
ต้อนรับนิสติใหม่
ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๒. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้
ทํากิจกรรมร่วมกับ
นิสิตรุ่นพี่และ
คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลยั 
๓. เพื่อให้นิสิตได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยอย่าง
มีความสุข 
๔. เพื่อให้นิสิตได้
พัฒนาทักษะการใช้
ชีวิตใน

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 1 

500,000 4-9 
สิงหาคม 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 



ระดับอุดมศึกษา 
3. กิจกรรม
พัฒนา
ศักยภาพผู้นํา
นิสิต (อบรม
ผู้นํา) ครั้งท่ี 2๙ 

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
และเติมเต็ม
ศักยภาพและ
พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพ 
2.เพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพของ
องค์การบริหาร
นิสิต  และหัวหน้า
ช้ันเรียน  ให้มี
ภาวะผู้นํา 
3.เพื่อให้รู้จักการ
ทํางานเป็นทีม / 
การเขียนโครงการ  
4.เพื่อให้รู้จักบทบาท
การเป็นผู้นาํของนิสิต
มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 200 ราย 

280,000 22-24 
มีนาคม 

2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหารนักศึกษา 

7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4. เสริมสร้าง
ทักษะชีวิตสู่
การเป็นบณัฑิต
รุ่นใหม ่

1.เพื่อให้รู้จัก
บทบาทการเป็น
นิสิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
2. เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
กับการเปิดภาคเรียน
ใหม ่

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2-3 

100,000 27-28 
กรกฎาคม 

2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 

5. เปิดโลก
ชมรม 

1. นิสิตได้ดําเนิน
กิจกรรมตามความ
ต้องการในด้านท่ี
สนใจ 
2. นิสิตได้

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  

นักศึกษาทุก
ช้ันป ี

100,000 19 กันยายน 
2561 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 



แลกเปลีย่นทัษนค
ติต่อการทํา
กิจกรรมในแบบ
กลุ่มหรือด้านที่
สนใจ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

๘. กิจกรรมกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น 
โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุม
สมาพันธ์นิสติ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย 

1. เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นและ
สร้างความสัมพันธ์
ในกลุ่มผู้นําราช
ภัฏ 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มราชภัฏ 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 14 ราย 

100,000 รอเจ้าภาพ
สรุป 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 

2. สัมมนาสภา
นิสิต-นักศึกษา 
ระดับอุดมศึก
ษา 

1. เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่าย
กลุ่มนิสตินักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
2. แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างนิสิต
นักศึกษาแต่ละ
สถาบัน 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 14 ราย 

100,000 รอเจ้าภาพ
สรุป 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 

3. จัดทําแผน
กิจกรรมและ
ส่งมอบงาน 

1. เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นข้อมูล
การดําเนิน
กิจกรรมของ
หน่วยงานใน
มหาวิทยาลยั 
2. เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทํา
แผนกิจกรรมในปี
การศึกษานั้นๆ 
3. เพื่อถ่ายทอด
ความรู้การทํางาน

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 140 ราย 

250,000 เดือน
พฤษภาคม 

2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 



กิจกรรมใน
มหาวิทยาลยั 

4. การอบรม
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษากับ
การทํา
กิจกรรม
สําหรับนสิิต
นักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อพัฒนานิสิต
นักศึกษาให้มีความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. เพือ่เสริมสร้าง
ทักษะในการทํางาน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อให้นิสิตได้
นําความรู้ดา้นการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาไปใช้
ประยุกต์กับการ
ทํากิจกรรม 

เชิงปริมำณ  
- มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภำพ  
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม มากกว่าหรือ
เท่ากบั 3.51 

จํานวน
นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมา
ย 140 ราย 

250,000 เดือน
พฤษภาคม 

2562 

สํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา
และองค์การ

บริหาร
นักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกิจกรรมและส่งมอบงำนองค์กำรนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
วันท่ี 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้นําองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จัดโครงการจดัทําแผนพัฒนากิจกรรมและส่งมอบงานองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ มาแคนน์รสีอร์ท            
จ.กาญจนบุรี โดยในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.สายณั พุทธลา ผู้ช่วยอธิการบดี 
อาจารย์ธีรถวัลย์ ปานกลาง ผู้อํานวยการสํานักกิจการนสิิตนักศึกษา นําคณะองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการ
นักศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี คุณอารีย์ มหานิล 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้มีการ
แลกเปลีย่นแนวคิด ทิศทางการดาํเนินกิจกรรม พูดคุยปญัหาและแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างการจดักิจกรรม จากนั้นได้นํา
คณะองค์การนักศึกษาร่วมกันจดัทําแผนการดาํเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่
ละคณะร่วมให้แนวคิดกับผู้นํานักศึกษาแต่ละคณะ หลังจากนั้นได้มกีารส่งมอบงานระหว่างประธานสภานักศึกษา                     
นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา 5 คณะ ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561   

                   

 

 

 























 
 
 
 






