แผนงานกิจการนักศึกษา
ประจำปการศึกษา 2564

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จัดทำโดย ฝายงานกิจการนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รวมกับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2564
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1. แผนงาน แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2. ชวงระยะเวลา ปการศึกษา 2564 (1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565)
3. ชื่อหนวยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ตัวชี้วัดที่ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.4,1.5
5. ผูรับผิดชอบ ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
นายกิตติพงษ ยินดีสิทธิ์
ผูปฏิบัติงานบริหาร
6. สอดคลองกับวัตถุประสงคตามแผนกลยุทธของคณะ คือ
- เพื่อผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับวิศวกรรมศาสตร
7. สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรของคณะที่ 2 การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
- กลยุทธของคณะที่ 2 การยกระดับ บัณฑิตนักปฏิบัติ ใหมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเปนเลิศ
และมีคุณธรรม
- มาตรการที่ 2.5 : สงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานรางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล
- มาตรการที่ 2.6 : สรางสัมพันธศิษยเกา บัณฑิต สถานประกอบการ
8. สภาพการณและความเปนมา
ในชีวิตของคนเรานั้ นถามีแตความฉลาดทางปญ ญา (ไอ.คิว.) สูงอยางเดี ยว คื อ เกงอยางเดียว จะประสบ
ผลสำเร็ จ ในการดำเนิ น ชี วิ ต นั้ น เป น ไปได ย าก เหมื อ นดั งคำกล า วที่ ว า“ความรู ท ว มหั ว เอาตั ว ไม ร อดก็ มี ถ มไป”
เพราะฉะนั้นคนที่ประสบผลสำเร็จในดานการเรียน ใชวาจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตเสมอไป ความสำเร็จใน
การดำเนินชีวิต อาศัยความฉลาดทางปญญา เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ(อี.คิว) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำให
เติบโตมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกดานอยางแทจริง ฉะนั้นผูที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น พึงเปนผูที่มีทักษะ
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ชีวิต ซึ่งประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความเปนผูนำ สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมอยูเสมอ เปนตน การ
จั ด การอุ ด มศึ ก ษา มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นาคนให มี คุ ณ ลั ก ษณะสำคั ญ 2 ประการ คื อ (1) เพื่ อ เป น กำลั ง คน
(Manpower) ตอบสนองมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาการและตอบสนองความตองการของสังคม (2) เพื่อใหเปน
คนที่สมบูรณ (Manhood) คือ มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพสูง และเปนบุคคลที่พึงประสงคดานสังคม
โดยทั้งหมดอาจกลาวไดวาการการจัดการอุดมศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนเปนการพัฒนานักศึกษาใหเปนคนเกง
และเปนคนดีกอนที่จะออกไปใชชีวิตรวมกับคนในสังคม ซึ่งในอดีตกาลคำที่แสดงคุณลักษณะของบัณฑิตคือ wisdom
and Goodness หมายถึง ความเรื่องปญญาและคุณธรรม หรือ อาจกลาวงาย ๆ วา เปนคนเกงและเปนคนดี นโยบาย
สำคัญประการหนึ่งของ มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะผลิตบัณฑิตใหสำเร็จออกไปเปนบัณฑิตที่สมบูรณ
ทั้งดานสติปญญา อารมณ สังคม รางกาย และจิตใจ ดังนั้น จากคุณลักษณะดังกลาวจะเห็ นไดวาการมีความรูทาง
วิชาการหรือการเรียนในชั้นเรียนอยางเดียว ไมสามารถที่จะทำใหคนเรามีคุณลักษณะดังกลาวได ดังนั้น ผูที่จะประสบ
ความสำเร็จในชีวิตไดจึงจะตองฝกพัฒนาทักษะชีวิตดานตางๆ ดวย เชน การฝกอบรม การเขารวมกิจกรรมรวมกับ
ผูอื่น และการฝกอบรมเพิ่มเติม อันจะสงผลใหประสบความสำเร็จในชีวิตตอไป
ดั งนั้ น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ การพั ฒ นาให เป น ไปตามคุ ณ ลัก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ ต องการ ทางฝายงานพั ฒ นา
นั กศึ กษาจึ งได จั ดทำแผนพั ฒ นานั กศึ กษาประจำปการศึกษา 2564 เพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดแกนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตอไป
9. วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่ อสงเสริมใหนักศึกษาหันมาทำกิจกรรมมากขึ้นโดยครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ดานไดแก กิจกรรมดาน
วิชาการ ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ ดานบำเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรมจริยธรรม และ
ดานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการดำเนินโครงการไดตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
10. ตัวบงชี้ความสำเร็จของแผน
1. มีการจัดโครงการที่แสดงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ดาน อยางนอย 3
โครงการ ตอ 1 ปการศึกษา
2. มีการดำเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 และทุกโครงการมี
การสรุปพรอมประเมินผลโครงการ
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11. คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ
11.1 คุณธรรม จริยธรรม
11.2 ความรู
11.3 ทักษะทางปญญา
11.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
11.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. โครงการ/กิจกรรม 5 ดาน
1. กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
2. กิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
4. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
13. งานติดตามประเมินผลและการชี้วัดความสำเร็จ
1. ใชการนับจำนวนโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในแตละป
2. ใชการนับจำนวนนักศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3. ใชแบบประเมินผล และแบบสรุปผล ขอควรปรับปรุงในการดำเนินงานตามโครงการ

14. การชี้วัดความสำเร็จ
เชิงคุณภาพ
- ใชการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหตรงตามกลุมงาน/
โครงการ
เชิงปริมาณ
- ใชการนับจำนวนนักศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

5
.............................................ผูเสนอแผน
(ผูชวยศาสตราจารยครรชิต พิระภาค)
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

.............................................. ผูเห็นชอบแผน
(รองศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ)
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางปฏิทินกิจกรรม/โครงการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การประชุม
ผู ป กครอง และการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษา ประจำป
การศึกษา 2564
2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระวิษณุกรรม
ประจำปการศึกษา 2564
3 โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัยดาบหัก-ไหวสา
พระแทนศิลาอาสน ประจำปการศึกษา 2564
4 โครงการ การแข ง ขั น กี ฬ าสั ม พั น ธ บุ ค ลากรและ
นักศึกษาของคณะและสัมมนาผลการดำเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ ประจำปการศึกษา 2564
5 โครงการอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา “เสนทาง สู กว.พิเศษ” และตอนรับบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     
    



 





 

 



    



มิ.ย. 2565

พ.ค. 2565

เม.ย. 2565

มี.ค. 2565

ก.พ. 2565

ม.ค. 2565

ธ.ค. 2564

พ.ย. 2564

ต.ค. 2564

ก.ย. 2564

ส.ค. 2564

ก.ค. 2564

ปการศึกษา 2564
กิจกรรม 11.5

กิจกรรม 11.4

กิจกรรม 11.3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 11.2

ที่

กิจกรรม 11.1

ประเภทกิจกรรม
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6 โครงการสงเสริมพั น ธกิจสัมพันธกับ ชุมชนและการ
พั ฒ นาตามแนวพระราชดำริ ประจำป ก ารศึ ก ษา
    
2564
7 โครงการการแขงขั น กี ฬาหางนกยู งเกมส ประจำป
การศึกษา 2564
 

 

8 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต มรอ.
2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
    
ราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ. 2565
9 โครงการพัฒนาความเปนผูนำสโมสรนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2564     
10 โครงการเตรี ย มความพร อ มสโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2564

    

มิ.ย. 2565

พ.ค. 2565

เม.ย. 2565

มี.ค. 2565

ก.พ. 2565

ม.ค. 2565

ธ.ค. 2564

พ.ย. 2564

ต.ค. 2564

ก.ย. 2564

ส.ค. 2564

ก.ค. 2564

ปการศึกษา 2564
กิจกรรม 11.5

กิจกรรม 11.4

กิจกรรม 11.3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 11.2

ที่

กิจกรรม 11.1

ประเภทกิจกรรม
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มิ.ย. 2565

พ.ค. 2565

เม.ย. 2565

มี.ค. 2565

ก.พ. 2565

ม.ค. 2565

ธ.ค. 2564

พ.ย. 2564

ต.ค. 2564

ก.ย. 2564

ส.ค. 2564

ก.ค. 2564

ปการศึกษา 2564
กิจกรรม 11.5

กิจกรรม 11.4

กิจกรรม 11.3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม 11.2

ที่

กิจกรรม 11.1

ประเภทกิจกรรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา : โครงการ/กิจกรรมทีจ่ ัดทำโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการเขารวมเครือขาย
(งบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ปการศึกษา : 2564
ที่
โครงการ /กิจกรรม
1 โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม การ
ประชุมผูปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษา
ประจำปการศึกษา 2564
2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหวครูชางพระ
วิษณุกรรมประจำปการศึกษา 2564

ระยะเวลา งบประมาณ
เปาหมายผลผลิต
ตัวชีว้ ัดผลลัพธ
ก.ค. 2564
25,000 ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
ใน บ ริ บ ท ข อ ง ค ณ ะ เท ค โน โล ยี รอยละ 80 และความพึง
อุตสาหกรรม
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
ส.ค. 2564
40,000 คณาจารย เจาหน าที่ และนั กศึ กษา นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
รวมกันสืบสานประเพณีไหวครูชาง
รอยละ 80 และความพึง

สถานที่
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

9
ที่

โครงการ /กิจกรรม

3 โครงการเดิน-วิ่ง สักการะพระยาพิชัยดาบหักไหวสาพระแทนศิลาอาสน ประจำปการศึกษา
2564
4 โครงการ การแขงขันกีฬาสัมพันธบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะและสัมมนาผลการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ ประจำปการศึกษา 2564

ระยะเวลา งบประมาณ

เปาหมายผลผลิต

ตัวชีว้ ัดผลลัพธ
พอใจตอการเขารวมโครง
การไมนอยกวารอยละ 80
นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 80

ส.ค. 2564

6,000

นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี

ม.ค. 2565

40,000

5 โครงการอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพแก ม.ค. 2565
ศิษยเกา “เสนทาง สู กว.พิเศษ” และตอนรับ
บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5,000

6 โครงการสงเสริมพันธกิจสัมพันธกับชุมชนและ
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ประจำป
การศึกษา 2564

ม.ค. 2565

5,000

7 โครงการการแขงขันกีฬาหางนกยูงเกมส
ประจำปการศึกษา 2564

ม.ค. 2565

30,000

อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เกิด นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
ความรักความสามัคคี และรวมสืบ
รอยละ 80 และมีความพึง
สานกีฬาประเพณี
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
ศิษยเกาไดรับแนวทางในการประกอบ นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียบรู
รอยละ 80 และไดรับ
ประสบการณในการทำงาน
ประโยชนจากโครงการรอย
ละ 80
นักศึกษารวมทำกิจกรรมสาธารณะ
นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
ประโยชนรวมกับชุมชนและการ
รอยละ 80 และความพึง
พัฒนาตามแนวพระราชดำริ
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
นักศึกษาเกิดความรักความสามัคคี
นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
แสดงออกถึงทักษะดานกีฬา
รอยละ 80 และมีความพึง
พอใจตอการเขารวมโครงการ

สถานที่

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ

10
ที่

โครงการ /กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ

8 โครงการรักษา สืบสานประเพณี วันสงกรานต
เม.ย. 2565
มรอ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจำป พ.ศ.
2565
9 โครงการพัฒนาความเปนผูนำสโมสรนักศึกษา
มิ.ย. 2565
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา
2564

เปาหมายผลผลิต

5,000

คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
รวมสืบสานประเพณีสงกรานต

5,000

นักศึกษามีความพรอม มีความรูและ
ทักษะใหมๆ ในการจัดกิจกรรม และ
พัฒนาการเปนผูนำ

ตัวชีว้ ัดผลลัพธ
ไมนอยกวารอยละ 80
นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 80 และความพึง
พอใจตอการเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
นักศึกษาเขารวมไมนอยกวา
รอยละ 80 และไดรับ
ประโยชนจากโครงการรอย
ละ 80

สถานที่
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

