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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและส าคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษามอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และผู้น านักศึกษา 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ  นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ และคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ด าเนินการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2565               
ให้สอดคล้องดังนี้ 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ กลยุทธ์ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือเป็นกรอบแนวทางส าหรับการพัฒนานักศึกษา 
 1.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา                 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1.4 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2565 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 1.5  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ให้ครบ 6 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ  6) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ          
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
            1.5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยการเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้    1) มีวินัย  หมายถึง  เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
กฎหมาย ตลอดทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  2) ใฝ่รู้ หมายถึง  เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้ น าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณา   
การศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทยโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3) เป็นผู้มีจิตอาสา หมายถึง เป็นผู้มีความเสียสละ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและสามารถใช้ความรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น  ซึ่งการด าเนินการในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2565  ได้ประชุมและระดมความคิดร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2565   

 



 
 

 
 

 
 
1.2  ปรัชญา  วิสัยทัศน์ ค่านิยม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
 1.2.1  ปรัชญา 

คุณธรรม น าความรู้  สู่การพัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์มรดกโลก 
1.2.2  วิสัยทัศน์     

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรสมรรถนะสูง น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2579 
1.2.3  ค่านิยม      

วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมท า น้อมน าศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
1.2.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 
1.2.5  เอกลักษณ์  

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู  เชิดชูมรดกโลก 
1.2.6 อัตลักษณ์   

มีวินัย ใฝ่รู้  อุตสาหะ  ส านึกดี  มีจิตอาสา 
1.3  พันธกิจ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
      มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธร รมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
      มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เ พ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 



 
 

 
 

 
 
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ ความสามารถในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ

แสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ครบทั้ง 5 ประเภทที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา คือ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ก าหนดโดยสถาบัน กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาตามแผนการจัดกิจก รรมนักศึกษาพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565                                     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3) เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมนักศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3) นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
  
 

  



 
 

 
 

 

ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการพัฒนานักศึกษา 

 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ด้วยกระบวนการ Focus group 

จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา ได้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย และกองพัฒนาศึกษา ส านักงานอธิการบดี เพ่ือแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการพัฒนา
นักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมร่วมกัน พบประเด็นซึ่งสามารถสรุป ได้ดังนี้ 

1. จุดแข็ง 
1.1  ให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษา  โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
1.2 นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และท างานเป็นทีม 
1.3 ให้การส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ และการกีฬาระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 
1.4 มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษา 
1.5 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา ทีบู่รณาการการท างานทุกภาคส่วน                        
1.6 มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา 

2. จุดอ่อน 
2.1 การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาบางครั้งกระชั้นชิด ท าให้นักศึกษาได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง 
2.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาส่วนหนึ่งขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครบถ้วนตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 
 
 



 
 

 
 

3. โอกาส 
3.1 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมียุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้และ                      

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3.2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดเวลา 
3.3 มีเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาท่ีเข้มแข็งท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

4. อุปสรรค 
๔.๑ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดก้ าหนดตัวบ่งชี้การพัฒนานักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และคณะ ที่แตกต่างกัน  
๔.๒ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ตามปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา 

 เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565)                      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา มาตรการ/โครงการหลัก และผู้รับผิดชอบ ไว้ดังนี้ 

1. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 
กลยุทธท์ี่ 1 

การพัฒนาทอ้งถิน่ 
 กลยุทธท์ี่ 2 

การผลิตและพัฒนา 
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 กลยุทธท์ี่ 3 
การยกระดบั 

คณุภาพการศกึษา 
การวจิัยและนวตักรรม 

 กลยุทธท์ี่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

 

แนวทาง     
การพัฒนาที ่

3.1 
 

แนวทาง     
การพัฒนาที ่

3.2 
 

แนวทาง     
การพัฒนาที ่

3.3 
 

แนวทาง     
การพัฒนาที ่

3.4 
 

แนวทางการพัฒนาที ่3.5 
การพัฒนานกัศกึษา 

ให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้อง
กับทกัษะในศตวรรษที่ 21 

 

 
แนวทาง     

การพัฒนาที ่
3.6 

 

 
 
 

แผนการจัดกจิกรรมพฒันานกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปกีารศกึษา 2565 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 

ภาคเรียน กิจกรรม 1 2 3 4 
1/2564 1.1 กิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022      

1.2 กิจกรรมพิธีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจ าปีการศึกษา 2565     
1.3 กิจกรรมเพชรราชภัฏ     
1.4 กิจกรรมราชภัฏกรุงเก่าน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก     
1.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565     
1.6 กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต จริยธรรมอิสลาม     
1.7 กิจกรรมขับขี่ปลอดภยั รู้เท่าทันภัยบนท้องถนน     
1.8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น “1 YREA 1 COMMUNITY” ประจ าปีการศึกษา 2565     
1.9 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการท างานส าหรับผู้น านักศึกษา     

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
แผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

(ระดับมหาวิทยาลัย) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ต่อ) 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 

ภาคเรียน กิจกรรม 1 2 3 4 
2/2564 ๑.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “118 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”     

1.11 กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566     

1.12 กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2565     

1.13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น านักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ     

1.14 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา     

1.15 กิจกรรมARU รู้เท่าทันสื่อ :  Smart Gen Smart Media     

1.16 กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  (Creative Writing)     

1.17 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     (Creative Writing) 

    

1.18 กิจกรรมการรณรงค์วันงดสูบบุหรีโ่ลก     

ส่วนที่ 4  
แผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

(ระดับมหาวิทยาลัย)  



 
 

 
 

4.2 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีความสุข 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั
ได้อย่างมีความสุข          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

9-12   
กรกฎาคม 
2565 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  594,100  1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

2. กิจกรรมพิธีไหว้ครู “พระคณุทีส่าม” 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในความส าคญัของพิธีไหว้ครู 
พระคุณทีส่าม 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ความส าคญัของพิธีไหว้
ครูพระคณุที่สาม          
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

25 
สิงหาคม 
2565 

นักศึกษาทุกช้ันป ี
แยกตามคณะ 

75,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

3. กิจกรรมเพชรราชภัฏ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการเป็นต้นแบบการแต่งกาย
ที่เหมาะสมและภาคภูมิใจในตนเอง 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษาเป็น
ต้นแบบการแต่งกายที่
เหมาะสมและภาคภมูิใจ
ในตนเอง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่

25 
สิงหาคม 
2565 

นักศึกษาทุกช้ันปีท่ี
ได้รับการคัดเลือก

ตามคณุสมบัติเพชร
ราชภัฏ 

26,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. กิจกรรมราชภฏัน่ารู้ คูเ่มืองมรดกโลก 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในความส าคญัเกี่ยวกับเมือง
อยุธยา และตระหนักถึงความส าคญั
ของความเป็นเมืองมรดกโลก 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ความส าคญัของ
เกี่ยวกับเมืองอยุธยา 
และตระหนักถึง
ความส าคญัของความ
เป็นเมืองมรดกโลกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10 
กรกฎาคม 
2565 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
และตัวแทนนักศึกษา

ทุกช้ันป ี

85,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

5. กิจกรรมเชิดชูเกียรตผิู้น านักศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้างขวัญก าลังใจ 
และเชิดชูเกียรตผิู้น านักศึกษา ในการ
เสียสละท างานเพื่อส่วนรวมของ
มหาวิทยาลยั 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1.ผู้น านักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างขวัญก าลังใจ 
และเชิดชูเกียรตผิู้น า
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

25 
สิงหาคม 
2565 

ผู้น านักศึกษาทั้ง 4 
คณะ ทุกช้ันป ี

40,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

6. กิจกรรมค่ายคณุธรรมน าชีวิต จริยธรรม
อิสลาม 

1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน

1.ผู้น านักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม ไม่น้อยกว่า

16-17 
สิงหาคม 
2565 

นักศึกษาอิสลามชั้นปี
ที่ 1 และตัวแทน          

ทุกช้ันป ี

25,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. ชมรมจริยธรรมอสิลาม 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

    

7.  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย รูเ้ท่าทันภัยบน
ท้องถนน 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการขับข่ีปลอดภัยบนท้อง
ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อ
ชีวิต 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจวิธีการขับขี่
ปลอดภัยบนท้องถนน
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยต่อชีวิต 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2565 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 50,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

8. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                   
      “๑ year ๑ community” 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ตะหนักถึงความส าคัญของการเปน็  
จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม 
ตะหนักถึงความส าคัญ
ของการเป็น  จิตอาสา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ธันวาคม 
2565 

ผู้น านักศึกษาทั้ง  
4 คณะ 
และ 

ผู้น านักศึกษา 
องค์การนักศึกษา 

สภานักศึกษา 

121,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

9. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการท างาน 
      ส าหรับผู้น านักศึกษา 

1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการท างานเป็นทีม 

1. ผู้น านักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจใน

กันยายน 
2565 

ผู้น านักศึกษาองค์การ
นักศึกษาและ          

50,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

และมภีาวะทักษะความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่
ได้อย่างมีความสุข 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

การท างานเป็นทีม และ
มีภาวะทักษะความเป็น
ผู้น าผูต้ามที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข                  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

สภานักศึกษา     นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
 

10.  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
“118 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพกายใจท่ี
ดี และเสรมิสร้างความสามัคคี
ความสัมพันธ์ที่ดีในคณะ 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพกายใจท่ี
ดี และเสรมิสร้างความ
สามัคคีความสมัพันธ์ที่ดี
ในคณะ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มกราคม -  
มีนาคม  
2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 481,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

11.  กิจกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารนักศกึษา ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2566 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคม
ประชาธิปไตย การท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในรูปแบบ
ของการเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม

22 
กุมภาพันธ์ 

2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 16,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

12.  กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราประจ า
มหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในความส าคญัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัที่เข้ามาศึกษาต่อ
อย่างภาคภูมิใจ 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ความส าคญัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัที่
เข้ามาศึกษาต่ออย่าง
ภาคภูมิใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2.นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

14 
กุมภาพันธ์

2566 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3 156,500 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

13.  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการผู้น า
นักศึกษา เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการท างานเป็นทีม 
และมภีาวะทักษะความเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่
ได้อย่างมีความสุข 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. ผู้น านักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การท างานเป็นทีม และ
มีภาวะทักษะความเป็น
ผู้น าผูต้ามที่ดี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

10-12 
พฤษภาคม  

2566 

ผู้น านักศึกษาทั้ง 4 
คณะ ทุกช้ันป ี

250,250 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

14. กิจกรรมอนรุักษ์สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในความส าคญัของพิธีแห่เทียน
พรรษาและอนุรักษ์ประเพณไีทย 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจใน
ความส าคญัของพิธีแห่

2 
สิงหาคม 
2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 20,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

เทียนพรรษาและ
อนุรักษ์ประเพณีไทยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

15.  กิจกรรมARU รู้เท่าทันสื่อ :  Smart 
Gen Smart Media 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อได้อยา่งถูกต้อง 
เหมาะสม 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการใช้สื่อ
ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

15 
มีนาคม 
2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 40,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

16.  กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์  (Creative Writing) 
 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจหลักการ
และวิธีการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 66,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

17.  กิจกรรมการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการป้องกันและแกไ้ขปัญหา

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจวิธีการ

มีนาคม 
2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 40,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 



 
 

 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ยาเสพตดิ 
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 

18.  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของบุหรี ่
 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความพึงพอใน
การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 

1. นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจถึงโทษและ
พิษภัยของบุหรี ่
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึง
พอในการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษา             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

31 
พฤษภาคม 

2566 

นักศึกษาทุกช้ันป ี 30,000 1. กองพัฒนานักศึกษา 
2. องค์การบริหาร 
    นักศึกษา 
3. สภานักศึกษา 
4. สโมสรนักศึกษา             
   ทั้ง 4 คณะ 



 
 

 
 

 

ส่วนที่ 5  
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

4.1 ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ตบช. 1.5) และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม 

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ตบช. 
1.5) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมส่งเสริม 
คุณคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

ที่ก าหนดขึ้นโดย
สถาบัน 

กิจกรรม
กีฬา หรือ

การ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

กิจกรรม
บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

กิจกรรม
ส่งเสริม

ศิลปวัฒน
ธรรม 

ทักษะด้าน
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

ทักษะ
สารสนเทศ 

สื่อและ
เทคโนโลยี 

ทักษะ
ชีวิต
และ
อาชีพ 

1.1 กิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022         

1.2 กิจกรรมพิธีไหว้คร ู“พระคุณที่สาม” ประจ าปีการศกึษา 2565         

1.3 กิจกรรมเพชรราชภัฏ         

1.4 กิจกรรมราชภัฏกรุงเก่าน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก         

1.5 กิจกรรมเชดิชูเกียรติผูน้ านกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565         

1.6 กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต จริยธรรมอิสลาม         

1.7 กจิกรรมขับขี่ปลอดภัย รูเ้ท่าทันภัยบนท้องถนน         

1.8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทอ้งถิน่ “1 YREA 1 COMMUNITY” ประจ าปีการศึกษา 2565         

1.9 กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มการท างานส าหรับผู้น านกัศึกษา         

๑.๑๐ กิจกรรมการแข่งขนักฬีาสัมพนัธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                     
       “118 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”         



 
 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรม เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ตบช. 
1.5) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมส่งเสริม 
คุณคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

ที่ก าหนดขึ้นโดย
สถาบัน 

กิจกรรม
กีฬา หรือ

การ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

กิจกรรม
บ าเพ็ญ

ประโยชน์  
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม

และ
จริยธรรม 

กิจกรรม
ส่งเสริม

ศิลปวัฒน
ธรรม 

ทักษะด้าน
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

ทักษะ
สารสนเทศ 

สื่อและ
เทคโนโลยี 

ทักษะ
ชีวิต
และ
อาชีพ 

1.11 กิจกรรมการเลอืกตั้งนายกองคก์ารบริหารนกัศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศกึษา 2566         

1.12 กิจกรรมพิธอีัญเชิญตราประจ ามหาวทิยาลัย ประจ าปีการศกึษา 2565         

1.13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารผูน้ านกัศึกษา เพือ่การพัฒนากิจกรรมนกัศึกษา                                          
         สู่ความเป็นเลิศ 

        

1.14 กิจกรรมอนุรกัษ์สืบสานประเพณแีห่เทียนพรรษา         
1.15 กิจกรรมARU รู้เท่าทันสือ่ :  Smart Gen Smart Media         

1.16 กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  (Creative Writing) 
 

        

1.17 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา         
1.18 กิจกรรมวนังดสูบบุหรี่โลก         
 
 
 
 
 

        



 
 

 
 

4.2 ความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

กิจกรรม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 

1.1 กิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.2022    

1.2 กิจกรรมพธิีไหว้ครู “พระคุณที่สาม” ประจ าปีการศึกษา 2565    

1.3 กิจกรรมเพชรราชภัฏ    

1.4 กิจกรรมราชภัฏกรุงเก่าน่ารู้ คู่เมืองมรดกโลก    
1.5 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้น านกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2565    
1.6 กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต จริยธรรมอิสลาม    
1.7 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย รูเ้ท่าทันภัยบนท้องถนน    
1.8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น “1 YREA 1 COMMUNITY” ประจ าปีการศึกษา 2565    

1.9 กิจกรรมการเตรียมความพรอ้มการท างานส าหรับผู้น านกัศึกษา    
๑.๑๐ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธภ์ายในมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                     
       “118 ปี ศรีอยธุยาเกมส์” 

   

1.11 กิจกรรมการเลอืกตั้งนายกองคก์ารบริหารนกัศกึษา ภาคปกติ ประจ าปีการศกึษา 2566    
1.12 กิจกรรมพิธอีัญเชิญตราประจ ามหาวทิยาลัย ประจ าปีการศกึษา 2565    
1.13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารผูน้ านกัศึกษา เพือ่การพัฒนากิจกรรมนกัศึกษา                                          
         สู่ความเป็นเลิศ 

   

1.14 กิจกรรมอนุรกัษ์สืบสานประเพณแีห่เทียนพรรษา    
1.15 กิจกรรมARU รู้เท่าทันสือ่ :  Smart Gen Smart Media    
1.16 กิจกรรมการพัฒนาทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  (Creative Writing)    
1.17 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
1.18 กิจกรรมวนังดสูบบุหรี่โลก    
 



 
 

 
 

 

ส่วนที่ 6  
การติดตามประเมินผล 

 

5.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 

5.1.2 เครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน 
1) แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

 
5.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 

5.2.1 เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนิน 
1) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม

ครั้งที่ 1 : ภาคเรียนที่ 1/2565 

(พฤศจิกายน 2565) 

ครั้งที่ 2 : ภาคเรียนที่ 2/2565 

(พฤษภาคม 2566) 



 
 

 
 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมท า น้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 

 
 


