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ค าน า 
 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนานักศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาต่าง ๆ ในการจัดท า

แผนพัฒนานักศึกษาฉบับนี้ คณะได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนโดยให้ตัวแทนนักศึกษา คือ สโมสร

นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนพัฒนานักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์และเสนอความ

คิดเห็นในการพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้คณะยังค านึงถึงมิติความสอดคล้องในเชิงยุทธศาสตร์และบริบทเชิงคุณภาพที่เป็น

ความคาดหวังของประเทศด้วย อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (ทักษะส าคัญจ าเป็นโลกแห่งศตวรรษที่ 21 3R + 8Cs)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทักษะสมรรถนะสากล โดยการพัฒนานักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ จะต้องมี

ความสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือให้ผลลัพธ์สุดท้าย (Outcome) ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งหวังว่าแผนพัฒนานักศึกษาฉบับนี้ จะช่วยท าให้การพัฒนานักศึกษาของ

คณะ และสาขาวิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในการผลิตและ

พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพและมีศักยภาพตอบโจทย์ประเทศ

จนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมต่อไป 
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บทน า 
 

1.1  หลกัการและเหตุผล 

1.1.1  ความเป็นมา 

  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี        
(พ.ศ. 2563-2565) เพ่ือให้การบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่สามารถน าคณะไปสู่เป้าหมาย ภายใต้
สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  ที่รวดเร็วในปัจจุบัน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี         
(พ.ศ.2563-2565) คณะวิทยาการจัดการ จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน       
ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการต่อไป  

1.1.2  ความส าคัญ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันการศึกษาด้านการ

บริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์ ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม

จริยธรรม จึงตระหนักในการที่จะส่งเสริมนักศึกษาทั้งในด้านศักยภาพความสามารถ และส่งเสริมด้านคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยเน้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

ตนเองและผู้อ่ืน ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้น าที่มีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการที่ถูกต้อง

เหมาะสม แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นแผนงาน/โครงการ ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคณะฯ และ 

สโมสรนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทั้งทางด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกาย และคุณธรรม 

จริยธรรม ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5  ประการ 

1) คุณธรรม จริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทักษะทางปัญญา 

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์การประเมินผลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน 

ได้แก่ 

1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ส่วนที่ 1 
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2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

บริบทองค์กร 

ปรัชญา 

“ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564” 

 พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

  2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักสร้างงาน

และพ่ึงพาตนเอง 

  3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ โดยการ

ปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรในคณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

  4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

อัตลักษณ์ 

  มีวินัย  ใฝ่รู้   เป็นผู้มีจิตอาสา 

 เอกลักษณ์ 

  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

1.2  นโยบายผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างศักยภาพ ให้ได้
มาตรฐานระดับชาติ  และเป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

1)  เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียม
นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

2) สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรง          
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 
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3)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจ
จ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

4)  สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้การ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

5)  ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เพ่ือสร้างเครือข่าย กับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
6)  ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มาถ่ายทอดประสบการณ์ แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

1.3  วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือก าหนดทิศทางและเป็นกรอบในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

  2) เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

1.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  คณะวิทยาการจัดการมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข รักท้องถิ่น 

และมีความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

  1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน และมีบุคลิกที่เหมาะสมกับอาชีพ 

  2. มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์และสาขาด้านการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

  3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน

ของความถูกต้อง 

  4. มีจิตใจใฝ่เรียนรู้เหตุการณ์ของสังคมโลกในด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจน

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและภาวะแวดล้อม 

  5. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคปัจุบัน เช่น 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี 

  6. มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 

  7. มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักเห็นความส าคัญ ศรัทธา และมีความเชื่อมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  8. มีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด 
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1.5  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) คณะวิทยาการจัดการ  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.6  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT (SWOT Analysis) 

 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการพัฒนา

นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่คณะสามารถควบคุมได้ 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 

(พ.ศ.2563-2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวิจัยและนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

การวจิัยและนวัตกรรม 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

1)  ผู้บริหารคณะมีความเข้าใจและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
2)  มีระบบพาสโค้ดกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาได้ 

1)  นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการด าเนิน
กิจกรรมน้อย 
2)  กิจกรรมขาดความน่าสนใจไม่สามารถดึงดูดให้
นักศึกษาเข้าร่วมแบบเต็มใจได้   

 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

  สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษาของ         

คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคณะไม่สามารถควบคุมได้ 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและข้อจ ากัด) 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 

1)  มีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกในการประสาน
ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็น
จ านวนมาก 
2)  ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า/รุ่นพ่ีในการส่งเสริม
การด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1)  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาน้อย 
2)  อาจารย์ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย   

  

1.7  ตัวช้ีวัดการด าเนินกิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 สามารถด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ครบทั้ง 5 ด้าน 

13 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13 กิจกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะฯ 

ร้อยละ 85 
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   1.8 การติดตามประเมินผลโครงการ 

 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมให้บรรลุตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของ

แต่ละกิจกรรมในโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนานักศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
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การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
การพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการตามแผนพัฒนานักศึกษานี้ คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงการด าเนินงานปี

การศึกษา 2563 โดยมีผลสรุปดังนี้ 

2.1  ผลส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตารางที่  1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามสถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

  สถานะ            จ านวน   ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย       27       24.1 
 หญิง       85                75.9 
 

    รวม   112       100.0 
สาขาวิชา   
 การจัดการ      13    11.6 
 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร     1     0.9   
 การตลาด      10     8.9       
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์    10     8.9 
    การบัญชี                                                     23    20.5 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                           7     6.3 
 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                          17    15.2     
 การท่องเที่ยว           4               3.6 
 การจดัการโลจิสติกส์     26    23.2 
 การจัดการธุรกิจโรงแรม      1         0.9      

    รวม            112   100.0 

  

 

ส่วนที่ 2 
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2.2  สรุปข้อมูลแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.2.1  สาเหตุที่ท าให้นักศึกษาไม่ค่อยอยากเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ 

 1)  ไม่มีสาเหตุที่ไม่ต้องการเข้าร่วม และอยากให้มีกิจกรรมคณะ ท าให้ได้รู้จักเพ่ือนต่างสาขา 1  คน 
 2)  อยากเข้าร่วมทุกกิจกรรม        1  คน 

3)  เริ่มกิจกรรมช้า จึงท าให้เลิกช้า ไม่ตรงเวลา และไม่ทันรถกลับบ้านเพราะต้องรอพาสโค้ด 5  คน 
4)  ไม่มี เพราะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง       1  คน 

 5)  บางกิจกรรมใช้เวลานานเกินไป        27  คน 
6)  กิจกรรมน่าเบื่อ วุ่นวาย         15  คน 

 7)  ติดธุระส่วนตัว         2  คน 
 8)  กิจกรรมไม่น่าสนุก ไม่ผ่อนคลาย ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ ท าให้ง่วง จ าเจ และไม่น่าสนใจ 10  คน 
 9)  ในช่วงนี้ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 อาจจะส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 2  คน 
 10)  มีการบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรม        3  คน 
 11)  เข้าสังคมไม่เก่ง  ไม่ชอบคนมาก และอากาศร้อน     2  คน 
 12)  ไม่ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด        2  คน 
 13)  เพราะเป็นกิจกรรมการอบรม        3  คน 
 14)  บางกิจกรรมสถานที่คับแคบ ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม    3  คน 
 15)  ก าหนดการจัดกิจกรรมเร็วเกินไป       2  คน 
 16)  บางกิจกรรมนักศึกษาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ท าให้ไม่น่าเข้าร่วมกิจกรรม   1  คน 
 17)  เพราะบางกิจกรรมอยากนั่งฟังอย่างเดียว แต่ได้ความรู้ ไม่ควรให้ยืนท ากิจกรรมมากนัก  1  คน 
และควรมีเก้าอ้ีให้นั่งเพราะบางคนอาจมีปัญหาการลุกการนั่ง (อยากนั่งเก้าอ้ี) และไม่ควรระบุรายบุคคล 
ให้ตอบค าถามแบบให้ออกมาตอบข้างหน้า เพราะบางคนเขินอายอาจท าให้ไม่มีใครกล้าตอบค าถามหรือ 
ให้ความร่วมมืออ่ืน ๆ (ไม่กล้าแสดงออกหน้าหอประชุม) ควรจัดกิจกรรมช่วงบ่ายเพราะถ้าเป็นช่วงเช้า 
บางคนอาจติดภารกิจอ่ืน และควรประกาศกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 - 2 อาทิตย์ เพ่ือเตรียมตัวเข้าร่วม 
 18)  กลัวติดเชื้อไวรัสโควิด – 19        1  คน 
 19)  ทีมงานจัดกิจกรรมท างานไม่เป็นระบบ       1  คน 
 20)  รวมกลุ่มกับเพื่อนยากท าให้บางครั้งไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ทราบว่าคณะก าหนดให้เข้า  1 คน 
กิจกรรมอะไร 
 21)  มีการบ้าน/รายงานมาก        1  คน 
 22)  ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 อ.ผักไห่ การเดินทางไม่ค่อยสะดวกไม่มีรถประจ าทาง  1  คน  
ต้องใช้รถส่วนตัว ซึ่งผู้ปกครองอาจไม่สะดวกรับส่งเนื่องด้วยต้องท างาน 
 23)  ผู้ให้พาสโคด้มีจ านวนน้อย และบางคนอาจไม่ได้รับพาสโค้ดถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ตาม  1 คน 
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      2.2.2 กิจกรรมแบบใด หรือลักษณะใดบ้างที่นักศึกษาต้องการให้คณะด าเนินการจัด และอยากที่จะเข้าร่วม 
 1)  กิจกรรมที่ไม่ตึงเครียดจนเกินไป และอยากให้มีความผ่อนคลาย    4  คน 
 2)  อยากให้มีอยู่ทุกกิจกรรม ได้รู้จักเพ่ือนต่างสาขาฯ แต่ขอให้เวลากระชับกว่านี้  6  คน 
 3)  กิจกรรมทีน่่าสนุกสนานเพลิดเพลิน น่าสนใจ สร้างสรรค์มีสาระ เป็นประโยชน์ น่าเข้าร่วม  23  คน 

4)  กิจกรรมที่มีลักษณะไม่น่าเบื่อ         10  คน 
5)  อยากให้มีกิจกรรมที่มีลักษณะสันทนาการ เล่นเกมส์ มากกว่าการนั่งฟังอบรม  7  คน 
6)  กิจกรรมสันทนาการที่แฝงด้านความรู้ ไม่เครียด หรือเป็นทางการเกินไป เพราะเรื่องเรียน 4  คน  

เครียดมากแล้วอยากให้มกีิจกรรมที่ผ่อนคลาย หรือกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ 
 7)  กิจกรรมที่ไม่เป็นวิชาการมากเกินไป หรือกิจกรรมทัศนศึกษา    3  คน 
 8)  กิจกรรมบรรยายอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ     3  คน  
 9)  กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม หรือกิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิง     1  คน 
 10)  กิจกรรมที่มีระยะเวลาไม่นาน ไม่เลิกช้า  กระชับ     7  คน 
 11)  กิจกรรมที่เป็นการบรรยายมากกว่ากิจกรรมสันทนาการ     1  คน 
 12)  กิจกรรมการแข่งขันภายในคณะ/กีฬาสีสัมพันธ์/กิจกรรม E- sports    7  คน 
 13)  กิจกรรมที่มีวงดนตรีร่วมด้วย หรือกิจกรรมการแสดง     2  คน 
 14)  กิจกรรมการแข่งขันด้านเกมส์คอมพิวเตอร์      1  คน 
 15)  กิจกรรมรับน้องใหม่มีพ่ีรหัสน้องรหัส อาจารย์ สนุกเฮฮา ลุยๆ  และได้ความรู้  3  คน  
 16)  กิจกรรมที่ไม่ต้องแบ่งกลุ่ม  กิจกรรมด้านวิชาการ และการตอบค าถาม   1  คน 
 17)  ช่วงบ่ายเป็นเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม แต่ไม่ควรเกิน เวลา 17.00 น. เพราะบางคน  1 คน 
กลับรถประจ าทาง อย่างน้อยควรเลิกประมาณเวลา 15.20 น. จะเหมาะสม (ความคิดเห็นส่วนตัวอยากให้มีการ 
จัดแสดงโขนหรือละครเวทีเล็ก ๆ) หรือเป็นกิจกรรมเล่าประสบการณ์ให้ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตนาการ 
และความเปลี่ยนแปลงในชีวิต 

18)  ควรเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันจริง ๆ ไม่ตีกรอบว่าด าเนินการเฉพาะในหอประชุมหรือ  1 คน 
บริเวณมหาวิทยาลัยเท่านั้น หรือเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม 
 19)  กิจกรรมการประกวด/กิจกรรมท าบุญ/กิจกรรมปีใหม่     3  คน 
 20)  กิจกรรมที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากข้ึน      2  คน 
 21)  กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก และไม่นานเกินไป    2  คน 
 22)  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ที่ส าคัญต่อการใช้ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบัน   1  คน 
 23)  กิจกรรมทีเ่ชิญผู้ช านาญประสบการณ์ด้านการท างานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ศึกษามาบรรยาย 1  คน 

24)  อยากให้รุ่นพ่ีท าเป็นตัวอย่างการตอบค าถาม การแนะน าข้อมูล และให้ตอบตามความสมัครใจ 1 คน 
25)  กิจกรรมฟังบรรยายในหอประชุม ห้องแอร์ สถานที่กว้าง มีเก้าอ้ี ไม่แออัด    1  คน   
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2.2.3  ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นเพิ่มเติม 

1. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมไม่ควรนานเกินไป 
2. การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลามาก ท าให้เริ่มกิจกรรมช้า และเลิกช้าส่งผลให้นักศึกษาเกิดปัญหาการไม่มี

รถกลับบ้าน ถ้าอนุญาตให้กลับเร็ว ก็จะท าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่เต็มที่ อยากให้เเก้ไขหรือหา
วิธีการจัดสรรเวลาเเละการร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

3. อยากให้จัดกิจกรรมแบบสนุกสนาน 
4. อยากให้เพ่ิมเติมเรื่องอาหารว่าง 
5. อยากให้มกีิจกรรมกีฬาสนุกๆ 
6. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป 
7. หอประชุมใหญ่แอร์ไม่ค่อยเย็น 
8. ควรก าหนดระยะเวลาและการด าเนินงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
9. ไม่กดดันนักศึกษามากเกินไป จะท าให้นักศึกษาไม่อยากเข้าร่วม 
10. การจะจัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ควรมีความรู้หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านนั้น ๆ มาให้ค าปรึกษา 
11. เพ่ิมคนแจก Pass code และระยะเวลาการแจก ข้อนี้ส าคัญที่สุดเพราะมันคือปัจจัยที่ส่งผลให้นักศึกษาจบ

การศึกษา บางคนเข้ากิจกรรมแต่คนแจก Pass code น้อย ท าให้เกิดความแออัด สุดท้ายรับไม่ทัน ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ที่สุดเท่าที่สังเกตุการณ์มา ควรจัดต่อแถวและนับจ านวนคนให้ครบตามจ านวนรายชื่อที่
ลงทะเบียนไว้ และควรเพิ่มเวลาและคนแจกอย่างน้อย 10 -15 คน และเพ่ิมระยะเวลา 30 นาที ถึง 1 
ชั่วโมง 
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2.3  สรุปผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 

ล าดับที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2563 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “MS 

Star Challenge 2020” 
ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) กิจกรรมดีมาก 
2) ระยะเวลาควรกระชับกว่านี้ 
3) กิจกรรมที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอยากให้มีมาก กว่านี้ 
4) กิจกรรมจาก AIS นานเกินไป 
5) รางวัลขวัญใจต่าง ๆ มากเกิน ไปท าให้เสียเวลามาก 
6) ราคาบัตรส าหรับใช้โหวต ขอให้ราคาต่ ากว่านี้ 

2 กิจกรรมสานสัมพันธ์วิทยาการจัดการ   
ครั้งที่ 6 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
-  

3 กิจกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาการ
จัดการ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- 

4 กิจกรรมสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย “116 ปี  
ศรีอยุธยาเกมส์” 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- 

5 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝัง
ความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- อยากให้วิทยากรมาอีก 

6 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- 

7 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและ
นันทนาการผู้น านักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ 

8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- เกิดปัญหาการเข้าระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่ง
จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเกิดปัญหาระหว่าง
การเข้าออนไลน์ระบบไม่เสถียร 

9 กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพ
นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการ 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) พิธีกรน่ารัก สนุก เป็นกันเองมาก ท าให้ไม่น่าเบื่อ 
และมีของรางวัลมากมาย 
2) รุ่นพี่ entertain สนุกมาก น่ารักทุกคน  
3) ช่วงบรรยายน่าเบื่อนิดหน่อย 
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ล าดับที่ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2563 ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 
4) ได้ความรู้เป็นอย่างมาก 
5)เป็นกิจกรรมที่ดีมาก 
6) ขอบคุณที่แนะน าวิธีการต่าง ๆ ให้ได้รับรู้  (การ
ลงทะเบียนพาสโค้ด/แนวคิดการใช้ชีวิตของรุ่นพ่ี และ
การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ) 

10 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ 

11 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) เป็นกิจกรรมที่ดี มีความสุขมาก 

2) เนื่องด้วยเวลามีจ ากัด  อาจารย์จึงพูดเร็วรีบสอน
เกินไป นักศึกษาบางคนยังไม่มีความรู้มากพอ     
จึงอยากเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ แต่กลับไม่เข้าใจและตาม    
ไม่ทัน 

3) อาจารย์สอนสนุก ชอบพี่ๆ สโมสรนักศึกษา 

4) ควรลดระยะเวลาลง หรือจัดกิจกรรมเพียงครึ่งวัน 
12 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

1) เนื้อหาสาระการสอนกระชับดี 
2) อาจารย์สอนดีมาก เป็นกันเอง ใจดี ถึงจะเป็นการ
ปรับพื้นฐานแต่ก็สอนเต็มที่ และเข้าใจง่าย  
3) อยากให้มีไฟล์เอกสารให้เพ่ือไว้บันทึกระหว่างเรียน 
4) ไดค้วามรู้มากขึ้น 

13 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
1) มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 
2) เสียงในบางคลิปไม่ค่อยชัดเจนในบางช่วง เสียงเบา 
ฟังไม่ค่อยเข้าใจ และมีเสียงซ้อน 

14 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู คณะวิทยาการ
จัดการ) 

ประเด็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 
- เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ 
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2.4  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระดับคณะ) 

 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  ดังนี้ 

     ประเด็นที่  1  ควรปรับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สามารถวัดผล
และประเมินผลได้ 
     ประเด็นที ่ 2  ควรจัดท าแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิทัล 
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ส่วนที่ 3 
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แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
3.1  แผนพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน 

คณะฯ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

3.1.1  ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมและรู้รักความเป็นไทย 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สู่การประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้วิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา 
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะอาชีพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3.1.2  เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1.1  นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ 1.2  นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและรู้รักความเป็นไทย 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาและเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สู่การประกอบอาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 2.1  นักศึกษามีความรู้วิชาการตามศาสตร์สาขาวิชาที่ศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2.2  นักศึกษามีความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 



แผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 22 

 

3.1.3  ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ร้อยละ 85) 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง 

(ร้อยละ 10) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของ

มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50) 
 

3.2  ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณะวิทยาการจัดการ 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(พ.ศ. 2563 - 2565) 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
คณะวิทยาการจัดการ 
 (พ.ศ. 2563 – 2565) 

   

 

 

 

 

 

แผนพัฒนานักศึกษา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) และตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

1) พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2) พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
3) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านภาษา 
4) พัฒนาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
5) พัฒนาระเบียบวินัยนักศึกษา 

1) โครงการพัฒนานักศึกษาตาม         
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย                  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2) โครงการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คณะ 

1.2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและรู้รักความเป็นไทย 

1) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทาง
ศาสนาของไทย 

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
วิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา 

1) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชา 
2) บูรณาการการพัฒนานักศึกษาระหว่างสาขาวิชา 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

2.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะอาชีพ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพ 
2) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ 

คณะ/
สาขาวิชา 
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แผนการจัดกิจกรรมนกัศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

4.1  ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 
รายช่ือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “MS Star Challenge 2020” 

 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “Management Science Smart Idol 

2021 ” 

2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 

3 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย คณะวิทยาการ

จัดการ 

4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น “1 Year 1 Community” ปีที่ 3  กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 

5 กิจกรรมสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 

6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ) 

กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ 

7 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

8 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ 

ส่วนที่ 4 
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กิจกรรมที่ 
รายช่ือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
9 กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการ

จัดการ 

10 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) 

11 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ 

12 กิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ 

13 กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาการ

จัดการ 

14 กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ) - 
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4.2  แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมที่ 
กิจกรรม นักศึกษาชั้นปีท่ี 

ภาคเรียน 1/2564 ภาคเรียน 2/2564 1 2 3 4 

1 
 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “Management Science 

Smart Idol 2020 ” 
   - - 

2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7      

3 - 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย        

คณะวิทยาการจัดการ 
  - - 

4 - 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
- - -  

5 - 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
-    

6 - 
กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาใหม่            

คณะวิทยาการจัดการ  - - - 

7 - กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (English Camp)  - - - 

8 - กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์  - - - 

9 - กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์  - - - 

10 - 
กิจกรรมรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น    

คณะวิทยาการจัดการ  - - - 
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กิจกรรมที่ 
กิจกรรม นักศึกษาชั้นปีท่ี 

ภาคเรียน 1/2564 ภาคเรียน 2/2564 1 2 3 4 

11  กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1     

12  กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2     

13  กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ     
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4.3  แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

บุคลิกภาพ “MS Star Challenge 

2021” 

1) เพื่อเป็นเวทใีห้นักศึกษากล้าแสดงออกในด้าน
ความสามารถพิเศษที่ตนเองถนัด 
2) เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างความเป็น
ผู้น าให้กับนักศึกษา 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

20 ต.ค. 64 นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 - 2 33,000 - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

2. กิจกรรมสานสมัพันธ์ เสรมิ

สุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 

 

 

1) เพื่อสร้างความสามัคคี ความเสยีสละ และความมี
น้ าใจเป็นนักกีฬาให้กับนักศึกษา 
2) เพือ่เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างความเป็น
ผู้น าด้านกีฬาให้กับนักศึกษา 
3) เพื่อส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

24 พ.ย. 64 นักศึกษาช้ันปีท่ี     1 - 4 17,500.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

3. กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ 

ครั้งท่ี 1 

1) เพือ่เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

มี.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี   1 – 4 20,050.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

4. กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ 
ครั้งท่ี 2 

1) เพือ่เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับนักศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

เม.ย. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี   1 – 4  14,950.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและปลูกฝังความเป็น

ไทย  คณะวิทยาการจดัการ 

1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านคณุธรรม     
จริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการเรียน
ได ้

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

 ม.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 31,600.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

6. กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะ

วิทยาการจัดการ 

1) เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
อนาคต 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

มี.ค. 64 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 3,600.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

7. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

1) เพื่อให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ในการสัมมนามา
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง 
2) เพื่อส่งเสริมความเสียสละ ความสามัคคี และ
ทักษะความเป็นภาวะผู้น าให้กับนกัศึกษา 
3) เพื่อเสริมสร้างประสบการณส์ าหรับน าไปใช้ใน
การเรยีนและการท างานในอนาคตได้ 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

 ม.ิย. 65 
 
 
 
 

ผู้น านักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 - 4 80,000.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 
 

8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่

โลกอาชีพและปจัฉิมนิเทศ

นักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 

1)  เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคตได ้
2)  เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

พ.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 12,000.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมปฐมนเิทศและประกัน

คุณภาพการศึกษานักศึกษาใหม่ 

คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ

จัดการ 

1) เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจใน
กฎระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัย 
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าในด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
3) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในด้านการ
ปรับตัว การเรียน และการการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

 ก.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 14,000.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

10. กิจกรรมรับน้องเชิงสรา้งสรรค ์ 

สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น             

คณะวิทยาการจัดการ 

1)  เพื่อสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2)  เพื่อส่งเสริมความเสยีสละ ความสามคัคี  
3)  เพื่อส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพีรุ่่นน้อง 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

ส.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี  1 - 2 23,000.- - สโมสรนักศึกษา 
- คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

11. กิจกรรมอบรมเตรียมความ

พร้อมด้านคณิตศาสตร ์

1) เพื่อให้นักศึกษาปรับพื้นฐาน และทบทวนความรู้
ด้านคณติศาสตร ์
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคตได้ 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

ก.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 1,500.- - คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 

12. กิจกรรมอบรมเตรียมความ

พร้อมด้านคอมพิวเตอร ์

1) เพื่อใหน้ักศึกษาปรับพื้นฐาน และทบทวนความรู้
ด้านคอมพิวเตอร ์
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม

ก.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 5,250.- - คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคตได้ 

พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

13. กิจกรรมอบรมเตรียมความ

พร้อมด้านภาษาอังกฤษ (English 

Camp) 

1) เพื่อให้นักศึกษาปรับพื้นฐาน และทบทวนความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ 
2) เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ที่ไดไ้ปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใช้ในการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคตได้ 

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ร้อยละ 85 

ก.ค. 65 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 35,300.- - คณะกรรมการกจิการ
นักศึกษา 
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4.4  หลัก KSL ประเด็นความเชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้แผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ภายใต้ความรับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษาและคณะ โดยการน าไปจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี  ตั้งแต่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตตามจุดเน้นให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของสังคม ซึ่งมีการ

เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะสรรถนะสากล 7 

ประการ และตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรี ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงก าหนดจัดขึ้นเพ่ือ

พัฒนานักศึกษาตามจุดเน้น โดยคณะและสาขาวิชามีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันให้เกิดความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกันในการน าแผนพัฒนานักศึกษาลงสู่การก าหนดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมตาม

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยและคณะก าหนด โดยให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้น าหลัก KSL (K : Knowledge, S : Skill, 

L : Life) มาเป็นแนวทาง ในการเชื่อมโยงกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถหรือ

สมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นต่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ (Knowledge) คือ ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษา การฝึกอบรม การ

สัมมนา รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้รู้ ในการพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยหวังที่จะเห็นนักศึกษา เป็น บัณฑิตที่มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรอบรู้ สามารถประยุกต์ความรู้ใน

การประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตได้ 

2. ด้านทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่จะต้องพัฒนาและฝึกฝนให้เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือฝึก

ปฏิบัติให้เกิดทักษะ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้าน

เทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัย 

  3. ด้านชีวิต (Life) คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่โดยการ

ใฝ่หาความรู้ แสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีความสามารถในด้านการจัดการชีวิตของตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยี 

แสวงหาความรู้อย่างมีเหตุผล เพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การขจัดความเครียด มีคุณธรรม มี



แผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 35 

 

จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการเข้าสมาคมและรู้จักประนีประนอม เพ่ือปรับตัวเองให้อยู่ในสังคมปัจจุบัน

อย่างมีความสุข 

 การพัฒนานักศึกษาแบบบูรณาการ โดยน าหลัก KSL (K : Knowledge, S : Skill, L : Life) มาเชื่อมโยง

กับอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะสมรรถนะสากล 7 ประการ 

และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี จัดเป็นความเชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

 

ตารางหลัก KSL ประเด็นความเชื่อมโยงการพัฒนานักศึกษา 

KSL 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูฯ้ 5 ด้าน 

อัตลักษณ ์
คุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค ์
สมรรถนะสากล 

7 ประการ 
ทักษะการเรียน 

รู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ความรู้ 

(Knowledge) 
 

ด้านความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ 
การเรียนรู้
นวัตกรรม 

 
 
 

ทักษะ 
(Skill) 

ทักษะทางปัญญา 
 

มีจิตอาสา 

เป็นผู้มีจิตอาสา 
 

ความคิด 
 
 
 

สารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลย ี

 

ทักษะทางความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ส านึกดี 

การประยุกต ์
ใช้ความรู้ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุตสาหะ 
การสื่อสารและ 

เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ชีวิต 
(Life) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

มีวินัย มีวินัย 

การสร้าง
แรงจูงใจ 

ชีวิตและอาชีพ การท างานแบบ 
มืออาชีพ 

การปรับตัว 
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4.5  ความสอดคล้องของกิจกรรมนักศึกษา กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 

กิจกรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลย ี

ทักษะชีวิต
และอาชีพ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “MS Star 

Challenge 2021” 
- - -  -  -  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครัง้ที่ 7  - -  -  -  
กิจกรรมที่  3 กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งท่ี 1 

-      -  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างคน สรา้งอาชีพ ครั้งท่ี 2 
-      -  

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเปน็ไทย              

คณะวิทยาการจัดการ  - -  -  -  

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ 

 
-      - - 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 

 

 

- 
  -    -  

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปจัฉิมนิเทศ

นักศึกษา  ช้ันปีท่ี 4 

 

 

 

-      -  
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กิจกรรม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะด้านการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม 

ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลย ี

ทักษะชีวิต
และอาชีพ 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษานักศกึษา
ใหม่ คณะวิทยาการจัดการวิทยาการจัดการ 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น             

คณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 
 

- 

 
 
 

- 
 

- -  

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านคณิตศาสตร ์ -        
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านคณิตศาสตร ์ -        
กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 

(English Camp) 

- 
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4.6  ความสอดคล้องของกิจกรรมนักศึกษา กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “MS Star Challenge 2021”  -   - -   

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครัง้ที่ 7  -   - 
   

กิจกรรมที่  3 กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งท่ี 1 - 
  -     

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสร้างคน สรา้งอาชีพ ครั้งท่ี 2 - 
  -     

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเปน็ไทย              

คณะวิทยาการจัดการ   -   -  - 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ         

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสมัมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ         

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปจัฉิมนิเทศนักศึกษา  ช้ันปีท่ี 4   -   -  - 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษานักศกึษาใหม่ คณะ

วิทยาการจัดการวิทยาการจัดการ   -   -  - 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น คณะวิทยาการ

จัดการ  - -  - -  - 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านคณิตศาสตร ์   -     - 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านคณิตศาสตร ์   -     - 
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กิจกรรม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมอบรมเตรยีมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (English Camp)   -     - 
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ส่วนที่ 5 
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การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนานักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ คณะจึงก าหนดแนวทางการน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ไว้ ดังนี้ 

5.1 การน าไปสู่การปฏิบัติ 
 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  สาขาวิชา 

 

สโมสรนักศึกษา   

 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการ/กิจกรรม 

5.2 การติดตามประเมินผล 

1. กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

 2.1 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (ทั้งในระดับคณะและระดับสาขาวิชา) 

 2.2 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็น 

 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/256๔

(สิงหาคม 256๔)

ภาคเรียนที่ 2/256๔

(มกราคม 256๔)

ส่วนที่ 5 
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5.3 การประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (รายกิจกรรม) 

กิจกรรม รูปแบบ/วิธีการประเมินผล 

1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ “MS Star Challenge 2021” แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมสานสัมพันธ์ เสริมสุขภาพวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

3. กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

4. กิจกรรมสร้างคน สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

5. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทย  คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

6. กิจกรรมอบรมนักศึกษาทุนคณะวิทยาการจัดการ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

7. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้น าและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

9. กิจกรรมปฐมนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการวิทยาการ

จัดการ 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

10. กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

11. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็น 

12. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็น 

13. กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาความรู้
และทักษะที่จ าเป็น 
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ภาคผนวก 
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