ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติการส่วนกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่วนกิจการนิสิตเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิต ตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต และพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. บริการและจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพแก่นิสิต
3. สร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
4. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์
2. บริการและจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพแก่นิสิต
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรให้มีคุณภาพ
5. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และบริการที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการส่วนกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดคือ อัตลักษณ์นิสิต 9 ประการ
ตัวชี้วัดของแผน
1. มีการดาเนินโครงการตามแผนฯ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนโครงการในแผนฯ
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดทั้งหมด

แผนปฏิบัติกำรส่วนกิจกำรนิสิตมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 (ตั้งแต่ สิงหำคม 2563 - กรกฎำคม 2564)
(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

1

กิจกรรมจัดทำคู่มือนิสิตใหม่
ประจำปีกำรศึกษำ

เพื่อให้นิสิตได้รับทรำบข้อมูลเบื้องต้นของ
มหำวิทยำลัย และกิจกรรม บริกำร และ
สวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยมอบให้แก่นิสิตใหม่

2

โครงกำรปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ 1. เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัยแก่นิสิตใหม่ เชิงปริมำณ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปี
ทำให้นิสิตได้รู้จักมหำวิทยำลัย มีควำมภำคภูมิใจและมี -จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ำร่วมโครงกำร
และกิจกรรมเสริมสร้ำงอัตลักษณ์
กำรศึกษำ 2563
ควำมมัน่ ใจในกำรเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัย
ปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ำยเสริมสร้ำง ทุกคณะ/วิทยำลัย
นิสิต ปีกำรศึกษำ 2563
2. เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มี
โอกำสรู้จักกัน เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีและ
ประทับใจในสถำบัน
3. เพื่อพัฒนำนิสิตให้มีควำมพร้อมในกำรศึกษำเล่ำ
เรียนในระดับอุดมศึกษำ ให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิต
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประกำร ให้
มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน
และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์
4. มหำวิทยำลัยได้เริ่มปูพื้นฐำนกำรพัฒนำศักยภำพ
นิสิตชั้นปีที่ 1 อันจะเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ
นิสิตในกิจกรรมและรูปแบบอื่นอันหลำกหลำยในช่วงที่
ศึกษำเล่ำเรียนในมหำวิทยำลัยจนกว่ำจะจบกำรศึกษำ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพ เป็นที่ตอ้ งกำรของสังคมและ
ประเทศชำติตอ่ ไป

นิสิตได้รับคู่มือนิสิตใหม่ และรับทรำบ
ข้อมูลเบื้องต้นของมหำวิทยำลัยและ
บริกำร สวัสดิกำรที่มหำวิทยำลัยจัด
ให้แก่นิสิต

นิสิตชั้นปีที่ 1

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนบริหำรฯ P

K

SSAP5-

45

01

งำนกิจกรรมนิสิต

45

01

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

อัตลักษณ์นิสิต มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีกำรศึกษำ2563 ไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 80 จำก
จำนวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีกำรศึกษำ 2563
เชิงคุณภำพ
1. นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 รู้จักมหำวิทยำลัย มีควำม
ภำคภูมิใจและมีควำมมั่นใจในกำรเป็นนิสิต
มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในระดับมำกขึ้นไปไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
2. นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้รับกำรเสริมสร้ำง
อัตลักษณ์นิสิตมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ครบทั้ง 9 ประกำร ในระดับ
ปำนกลำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

3

โครงกำรอบรมกำรเขียนโครงกำร 1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบและ
และวิธีประเมินผลโครงกำร
เข้ำถึงขั้นตอนกำรดำเนินงำนจัดโครงกำรของ
องค์กรนิสิต
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รู้และเข้ำใจ
วิธีกำรเขียนโครงกำรและกำรประเมินผล
โครงกำร

1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตัวแทนองค์กร
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับทรำบและ
นิสิต
เข้ำใจขั้นตอนและวิธีกำรเขียนโครงกำร
และวิธีจัดทำรำยงำนผลโครงกำร

4

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อ
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิต

1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
2. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำน
กิจกำรนิสิต

5

โครงกำรควบคุมกิจกรรมต้อนรับ 1. เพื่อกำกับดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
น้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี
และประชุมเชียร์ให้เป็นไปตำมนโยบำยและ
กำรศึกษำ 2563
มำตรกำรของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย
3. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม
ได้ฝึกควำมเป็นผู้นำและกล้ำคิด กล้ำทำ ใน
สิ่งที่ถูกต้อง ฝึกให้นิสิตมีควำมรับผิดชอบ มี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น

6

งำนรำชกำรทหำร

1. เพื่อเสริมสร้ำงทักษะและควำมเข้ำใจใน
กระบวนกำรดำเนินงำนระหว่ำงส่วนกิจกำร
นิสิตกับบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิต
2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรดูแล
พัฒนำนิสิต ของบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิต

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

นิสิตทุกชั้นปีที่
เรียน รด. และ
ต้องเกณฑ์ทหำร

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

47

4

67

32

งำนกิจกรรมนิสิต

45
47
63

01
04
05
06

งำนสวัสดิกำร
นิสิต

55

บุคลำกรด้ำน
งำนกิจกรรมนิสิต
กิจกำรนิสิต ทั้ง
20 คณะ/วิทยำลัย

นิสิตจัดกิจกรรมกำรรับน้อง ประชุม
นิสิต มศว
เชียร์ เป็นไปตำมระเบียบและนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย และเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย

เพื่อให้นิสิตไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำรรับ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิต ต่อ
รำชกำรทหำรในขณะกำลังศึกษำเล่ำเรียน
ระบบสวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย ไม่
และประสำนงำนด้ำนกำรเรียนวิชำทหำรของ น้อยกว่ำร้อยละ 80
นิสิต

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)



Page 2 of 20

7

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

โครงกำรคัดเลือกและเตรียม
ควำมพร้อมนิสิตเข้ำร่วมกำร
ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำ
เฉลิมพระเกียรติ

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้แสดงออกในด้ำน
ศิลปะกำรใช้ภำษำไทย ด้วยกำรแสดงสุนทร
พจน์อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
2. เพื่อคัดเลือก และพัฒนำทักษะให้กับนิสิตที่
เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติ
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชำชนและนิสิตใน
สถำบันอุดมศึกษำมีโอกำสเรียนรู้ และน้อม
นำพระรำชกรณียกิจ
พระมหำกษัตริย์แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์
นับตั้งแต่อดีต รัชกำลที่ 1 จนถึงปัจจุบัน
รัชกำลที่ 10 เป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิต
ต่อไป
4. เพื่อนำควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับมำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคมในกำรดำเนินชีวิต ด้วยกำรตำมรอย
พระยุคลบำทได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป

1. จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมกำรประกวด นิสิต มศว
2. ได้นิสิตที่เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัย
เข้ำร่วมกำรประกวดฯ 3. นิสิตที่เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถติดอยู่ในอันดับ 1-10
จำกจำนวนผู้เข้ำร่วมกำรประกวด
ทั้งหมด 60 คน (จำกเวทีกำรประกวด 2
เวทีคือ ภำคกลำงและกรุงเทพมหำนคร )

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

48
49

05
07

Page 3 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

นิสิต มศว

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

นิสิต มศว

งำนกิจกรรมนิสิต

45
46
47

01
02
03
04

นิสิตทุกชั้นปี

งำนสวัสดิกำร
นิสิต

55

13

ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ นิสิตทุกชั้นปี
สวัสดิกำรของ
มหำวิทยลัย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

งำนสวัสดิกำร
นิสิต

55

15

8

โครงกำรเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รัก 1. เพื่อให้นิสิตได้แสดงควำมรักชำติ ศำสนำ
ชำติและสถำบันพระมหำษัตริย์ และสถำบันพระมหำกษัตริย์
2. เพื่อให้นิสิตสำนึกในควำมเป็นไทย และ
ทรำบถึงควำมเป็นมำของประวัติศำสตร์ชำติ
ไทย
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักและสำมัคคีให้กับ
เยำวชนในชำติ

1. จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
2. นิสิตได้แสดงควำมรักชำติ ศำสนำ
และสถำบันพระมหำกษัตริย์

9

โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะ 1. เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกให้แก่ผู้นิสิต 1. จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
และทำดีรับใช้สังคม
ในกำรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
2. ควำมพึงพอใจขอผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ครอบครัวสถำบันกำรศึกษำ ชุมชนสังคมและ
ประเทศชำติ
2. เพื่อให้นิสิตมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ใน
กำรจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สำธำรณประโยชน์ตำมควำมถนัดและควำม
สนใจในลักษณะอำสำสมัคร
3. เพื่อให้นิสิตมีจิตสำธำรณะและใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์

10 งำนทุนกำรศึกษำสำหรับนิสิต

สำหรับจัดสรรให้แก่นิสิตที่มีควำมขำดแคลน ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิต ต่อ
ทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริง รวมทั้งทุนกำรศึกำเพื่อ ระบบสวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย ไม่
ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ให้แก่นิสิต
น้อยกว่ำร้อยละ 80

11 งำนประกันอุบัติเหตุ
(ตลอดปีกำรศึกษำ)

ให้ควำมคุ้มครองนิสิต กรณีประสบอุบัติเหตุ
ต้องเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลใน
สถำนพยำบำลในวงเงินที่คุ้มครอง

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

K

SSAP5-

65

29

Page 4 of 20

(1)

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

1.เพื่อให้นิสิตได้พัฒนำทักษะ ควำมรู้ และ
เชิงคุณภำพ
เพิ่มพูนประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีรำยได้ระหว่ำงศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80
เล่ำเรียน และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
แบ่งเบำภำระครอบครัว

นิสิตที่สนใจทุก
ชั้นปี

13 โครงกำรติวเตอร์ มศว SWU
Tutor
ปีกำรศึกษำ 2563

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต
มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนให้แก่นิสิต

นิสิตที่สนใจทุก
ชั้นปี

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

58

20

14 โครงกำรค่ำตอบแทนผู้ฝึกสอน
กีฬำ มศว (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

1. เพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่ผู้ ผู้ฝึกสอน, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดกำร 1. ผู้ฝึกสอน
งำนกิจกรรมนิสิต
ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้จัดกำรทีม
ทีม กลุ่มเป้ำหมำยได้รับค่ำตอบแทน
2. ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
2. เพื่อให้ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและ
ครบทุกคน
3. ผูจ้ ัดกำรทีม
ผู้จัดกำรทีม เกิดกำรพัฒนำศักยภำพกำรสอน
กีฬำ

60

23

ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

12 โครงกำรทุนกำรศึกษำประเภท
นิสิตช่วยงำนเพื่อกำรพัฒนำ
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ปีกำรศึกษำ 2563

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

ลำดับ

K

SSAP5-

58

20

Page 5 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

60

23

15 โครงกำรสนับสนุนกำรเข้ำร่วม
1. เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬำมีกทักษะ เทคนิค นักกีฬำที่มีควำมสงค์ประเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำ (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) กำรเล่นเพิ่มมำกขึ้น
แข่งขัน ที่ได้รับกำรพิจำรณำให้กำร
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬำได้มีโอกำสเข้ำร่วม สนับสนุนทุกชนิดกีฬำ
กำรแข่งขันรำยกำรระดับประเทศมำกขึ้น
3. เพื่อให้นักกีฬำเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับ
มหำวิทยำลัย

นักกีฬำ มศว

16 โครงกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟู
1. เพื่อให้ทีมกีฬำทุกชนิดมีควำมพร้อมก่อน นักกีฬำที่ได้รับกำรบำดเจ็บ ได้รับกำร
กำรบำดเจ็บของนักกีฬำ (ต.ค. 63 กำรแข่งขัน 2. เพื่อให้นักกีฬำสำมำรถซ้อม บำบัดรักษำและฟื้นฟูทุกคน
- ก.ย. 64)
และแข่งขันได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
3. เพื่อให้นักกีฬำได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำง
ถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

นักกีฬำที่ส่งเข้ำ งำนกิจกรรมนิสิต
ร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ
มหำวิทยำลัย
แห่งประเทศไทย

60

23

17 โครงกำรคัดกรองและดูแล
1. เพื่อคัดกรองสุขภำพจิตนิสิตในเบื้องต้นและ เชิงปริมำณ
สุขภำพจิตนิสิต ปีกำรศึกษำ 2563 ใช้เป้นข้อมูลประกอบกำรดแลช่วยเหลือนิสิต นิสติ กลุ่มแหมำยเข้ำร่วมคัดกรองไม่
ด้ำนสุขภำพจิต
น้อยกว่ำร้อยละ 80
2. เพื่อให้นิสิตสำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมและดูแลสุขภำพจิตได้สะดวกและ
รวดเร็ว

นิสิตชั้นปีที่ 1
และชั้นปีที่ 4

57
62

19
25

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

Page 6 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

18 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
ก้ำวใหม่ในมหำวิทยำลัย
ประจำปีกำรศึกษำ 2563

1. เพื่อให้นิสิตพิกำรชั้นปีที่ 1 ผู้ปกครอง และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำชั้นปีที่ 1 ได้ทรำบถึง
นโยบำย วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยของกำร
บริกำรและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของศูนย์บริกำร
สนับสนุนนิสิตพิกำร (DSS)
2. เพื่อให้ได้ทรำบถึงควำมต้องกำรจำเป็น
และควำมคำดหวังของนิสิตพิกำรที่มีต่อกำร
บริกำร เพื่อนำไปวำงแผนกำรดูแลช่วยเหลือ
ต่อไป
3. เพื่อให้นิสิตพิกำรชั้นปีที่ 1 ผู้ปกครอง และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคลร่วมกัน
4. เพื่อให้นิสิตพิกำรรุ่นน้องได้รู้จักกันและมี
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับนิสิตพิกำรรุ่นพี่

เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 จำกผู้ที่ลงทะเบียนเข้ำร่วม
โครงกำร
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80

1. นิสิตพิกำรชั้น
ปีที่
2. ผู้ปกครอง
นิสิตพิกำรชั้นปีที่
1
3. อำจำรย์ที่
ปรึกษำนิสิต
พิกำรชั้นปีที่ 1
4. นิสิตพิกำรทุก
ชั้นปี

19 โครงกำรฝึกอบรมทักษะ O&M
สำหรับนิสิตพิกำรทำงกำรเห็น
(Orientation and Mobility)

1. เพื่อให้นิสิตพิกำรทำงกำรเห็นสำมำรถ
เดินทำงภำยในมหำวิทยำลัยไปยังสถำนที่ที่
ต้องกำรได้ด้วยตนเอง และลดกำรพึ่งพำคน
ทั่วไป
2. เพื่อให้ศูนย์บริกำรสนับสนุนนิสิตพิกำร ได้
แนวทำงกำรให้บริกำรด้ำนทักษะ O&M และ
ได้ขยำยเครือข่ำยกำรทำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เชิงปริมำณ
นิสิตพิกำร
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ทำงกำรเห็นทุก
ร้อยละ 80 จำก ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ำ ชั้นปี
ร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
ต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80

ลำดับ

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-



59

21
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

20 โครงกำรเข้ำร่วมงำนดนตรีไทย
อุดมศึกษำ ครั้งที่ 45

1. เพื่อทำนุบำรุงและสืบสำนมรดกทำง
1. จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
วัฒนธรรมของชำติด้ำนดนตรีไทย 2. เพื่อเปิด 2. นิสิตได้ประสบกำรณ์ตรงจำกกำร
โอกำสในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
บรรเลงดนตรีไทยในครั้งนี้
ประสบกำรณ์ด้ำนดนตรีไทยของผู้เข้ำร่วมงำน
3. เพื่อก่อให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจ ควำมรัก
สำมัคคีในหมู่สถำบันอุดมศึกษำโดยใช้ดนตรี
ไทย เป็นเครื่องมือ

21 โครงกำรปัจฉิมนิเทศ นิสิตกองทุน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
กำรศึกษำ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
ชดใช้หนี้กองทุนฯ

นิสิต มศว

ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร นิสิตชั้นปีสุดท้ำย
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

22 โครงกำรผลิตสื่อรณรงค์กำรไม่ 1. เพื่อนำผลงำนของนิสิตที่ชนะกำรประกวด เชิงคุณภำพ
สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพ สื่อรณรงค์ในโครงกำรประกวดสื่อรณรงค์กำร
- ได้สื่อสิ่งพิมพ์สำหรับใช้รณรงค์
ติด
ไม่สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด มำ
กำรไม่สูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพ
ผลิตสื่อสิ่งเพื่อใช้รณรงค์ภำยในมหำวิทยำลัย ติดภำยในมหำวิทยำลัย
2. เพื่อกระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของยำเสพติดและบุหรี่

นิสิต มศว

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

65

30

งำนสวัสดิกำร
นิสิต

55

16

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

61

24
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

23 โครงกำรเข้ำร่วมงำน
1. เพื่อสนองตอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ
1. จำนวนนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ ครั้งที่ ระดับอุดมศึกษำ ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำร 2. นิสิตได้ร่วมอนุรักษ์ทำนุบำรุง
20
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมของชำติไทย
2. เพื่อสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยในเรื่องกำรสืบสำนและ
สร้ำงสรรค์วัฒนธรรม
3. เพื่อสนองตอบยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลัยด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนิสิต
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในกำรจัด
โครงกำร ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนระดับอุดมศึกษำ
5. เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
กำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงำนดีเด่นและ
กิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเชิดชูควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำรและกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปกรรม
และศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภำพ

นิสิต มศว

24 โครงกำรพัฒนำนักกีฬำเพื่อควำม 1. เพื่อสนับสนุนนักกีฬำให้มีศักยภำพในกำร
เป็นเลิศ
แข่งขัน
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬำมีควำมพร้อมใน
กำรแข่งขัน

นักกีฬำที่ส่งเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ
มหำวิทยำลัยฯ

ทีมนักกีฬำได้รับกำรสนับสนุนกำรเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันในนำมมหำวิทยำลัย

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

งำนกิจกรรมนิสิต

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

65

30

60

23
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย
นิสิตเพื่อนช่วย
เพื่อน

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

25 กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมติดตำมกำรดำเนินงำน
ช่วยเหลือเพื่อนนิสิต

เพื่อให้นิสิตได้ทบทวนควำมรู้ ทักษะ และ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
กระบวนกำรให้คำปรึกษำ และสำมำรถ
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80
นำไปใช้ในกำรให้คำปรึกษำแก่เพื่อนนิสิตหรือ
คัดกรองเบื้องต้นได้

26 โครงกำรอบรมภำษำมือไทยขั้น
พื้นฐำน

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และ
ทักษะกำรใช้ภำษำมือไทยขั้นพื้นฐำน
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถสื่อสำร
กับผู้พิกำรทำงกำรยินโดยใช้ภำษำมือไทยได้

เชิงคุณภำพ
1. อำจำรย์และ
ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร ผู้สนใจ
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80
2. เจ้ำหน้ำที่ส่วน
กิจกำรนิสิตแต่
ละคณะ
3. บุคลำกรส่วน
กิจกำรนิสิต
4. นิสิตพิกำร
ทำงกำรได้ยิน
รวม 40 คน

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

27 โครงกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
มหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 48 "ดอกจำนบ้ำนเชียง
เกมส์"

1. เพื่อสนับสนุนนักกีฬำให้มีศักยภำพในกำร
แข่งขันและได้รับเหรียญรำงวัลจำกกำรแข่งขัน
2. เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬำมีควำมพร้อมใน
กำรแข่งขัน
3. เพื่อประชำสัมพันธ์
เผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหำวิทยำลัยด้ำนกีฬำ

1. ทีมนักกีฬำสำมำรถผ่ำนเข้ำไปแข่งขัน
ต่อในรอบมหำกรรม 2. ชนิดกีฬำที่
ส่งเข้ำแข่งขัน นักกีฬำที่เข้ำร่วมกำร
แข่งขันได้รับเหรียญรำงวัลจำกกำร
แข่งขัน ไม่ต่ำกว่ำ 30 เหรียญรำงวัล

งำนกิจกรรมนิสิต

นักกีฬำที่ส่งเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำ
มหำวิทยำลัยฯ

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)



แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

57

19

59
67

21
32

60
45
46
47

23
01
02
03
04
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

28 โครงกำรประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 1. เพื่อกระตุ้นกำรมีวินัยและกำรเป็นพลเมือง
(Best
ดีแก่นิสิต
Practice) ด้ำนกำรมีวินัยและกำร 2. เพือ่ เสริมสร้ำงกำรมีจิตสำธำรณะในนิสิต
เป็น
พลเมืองดี ปี 3

เชิงคุณภำพ
มีแนวปฏิบัติที่ดี (BestPractice) ด้ำน
กำรมีวินัยและกำรเป็นพลเมืองดี ที่
สำมำรถใช้เผยแพร่และเป็นตัวอย่ำงแก่
นิสิตได้

1.นิสิตที่สนใจทุก
ชั้นปี
2. องค์กรนิสิต

29 โครงกำรอบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรดูแลช่วยเหลือนิสิตที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
และออทิสติก

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำม
เชิงคุณภำพ
เข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะควำมบกพร่องทำงกำร ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร
เรียนรู้และออทิสติก
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีแนวทำงกำรให้
ควำมช่วยเหลือแก่นิสิตที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้และออทิสติก

กลุ่มเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้
1. อำจำรย์และ
บุคลำกรผู้สนใจ
2.บุคลำกรที่
รับผิดชอบงำน
ด้ำนกิจกำรนิสิต
แต่ละคณะ/
วิทยำลัย
3. บุคลำกรส่วน
กิจกำรนิสิต
จำนวน 10 คน
รวม 50 คน

30 โครงกำรส่งเสริมกำรมีจิตอำสำ
สำหรับนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสำนึกสำธำรณะ **
(เลื่อนไม่มีกำหนดจนกว่ำสถำนกำรณ์
โรคติดต่อจำกไวรัสโคโรนำ COVID-19 จะดี
ขึ้น)

ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร นิสิตทุกชั้นปี
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

63

27

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ



59

21

งำนสวัสดิกำร
นิสิต



55

13
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

31 โครงกำรสัมมนำและพัฒนำ
1. เพื่อวิเครำะห์และทบทวนแผนกำรดำเนิน
ศักยภำพบุคลำกรด้ำนกิจกำรนิสิต กิจกรรมส่วนกิจกำรนิสิต
(2ครั้ง)
2. เพื่อร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงำนส่วน
กิจกำรนิสิต
3. ร่วมกันวำงแนวทำงในกำรจัดโครงกำรเพื่อ
พัฒนำนิสิต
4. เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรทำงำนให้กับ
บุคลำกร

1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อย
- บุคลำกรด้ำน
กว่ำร้อยละ 80 จำกจำนวนที่ตั้งไว้
กิจกำรนิสิต
2. แผนปฎิบัติงำนส่วนกิจกำรนิสิต
ประจำปีกำรศึกษำ 2564
จำนวน 1 แผนงำน
3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ 80
4. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80

32 โครงกำรอำสำเพื่อนใจ ห่ำงไกล
จำกบุหรี่

เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

1. เพื่อเครือข่ำยของนิสิตในกำรช่วยเหลือ
เพื่อนด้ำนกำรเลิกบุหรี่
2. เพื่อเสริมสร้ำงกำรมีจิตอำสำในนิสิต

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนบริหำรฯ

นิสิตสำขำวิชำ
งำนแนะแนวให้
ด้ำนกำรส่งเสริม
คำปรึกษำ
สุขภำพ และนิสิต
อำสำสมัครที่
สนใจทั่วไป

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

1

2

K

SSAP5-

67

32

61

24

Page 12 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-



57

19

33 โครงเพื่อนช่วยเพื่อน :
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำร
ให้คำปรึกษำเบื้องต้น

1. เพื่อให้นิสิต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในทักษะ เชิงคุณภำพ
และกระบวนกำรให้คำปรึกษำเบื้องต้น รวมทั้ง ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
เข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของกำรเป็นนิสิต
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80
เพื่อนช่วยเพื่อน
2. เพื่อให้นิสิตสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ให้คำปรึกษำแก่เพื่อนนิสิตที่เกิดปัญหำ
สุขภำพจิต
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยนิสิตอำสำสมัครเพื่อน
ช่วยเพื่อน

นิสิตอำสำสมัคร
ชั้นปีที่ 1

34 กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมสำนสัมพันธ์พี่น้อง
เครือข่ำยเพื่อนช่วยเพื่อน

1. เพื่อสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงนิสิต
เพื่อนช่วยเพื่อนรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
2. เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ช่วยเหลือเพื่อนนิสิต กำรให้คำปรึกษำ และ
ร่วมกันหำแนวทำงในกำรเข้ำถึงและช่วยเหลือ
เพื่อนนิสิตอย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำงและทัน
เหตุกำรณ์

เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 จำกกลุ่มเป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

นิสิตเพื่อนช่วย
เพื่อน รุ่นปี
กำรศึกษำ 2563
และนิสิตเพื่อน
ช่วยเพื่อนรุ่นพี่

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ



57

19

35 โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะนิสิต
มศว

1. เพื่อส่งเสริมสุขภำวะที่ดีให้แก่นิสิต ให้มี
ควำมสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ
2. เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตใจแก่นิสิต
ให้นิสิตใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยไอย่ำงมีควำมสุข

เชิงปริมำณ จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกกลุ่มเป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

นิสิตที่สนใจ
ทุกชั้นปี

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ



62

25

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

Page 13 of 20

(2)

(3)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

36 โครงกำรเทำ-งำมสัมพันธ์ ครั้งที่
24

1. เพื่อให้ผู้บิหำร บุคลำกรและนิสิต ได้เกิด
ควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่ำงเครือเทำ -งำม
2. เพื่อให้นิสิตได้เกิดจิตสำนึกสำรธำรณะใน
กำรทำกิจกรรมกับชุมชน

1. ผู้บริหำร บุคลำกรและนิสิต เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
2. นิสิตเข้ำสู่กระบวนกำรจิตอำสำกำร
สร้ำงแรงบันดำลใจเพื่อกำรรับใช้สังคม

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

(4)
ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
ผู้บริหำร บุคลำกร งำนกิจกรรมนิสิต
และนิสิตในเครือ
เทำ-งำม
กลุ่มเป้ำหมำย

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

46
47
65

20
04
30

37 โครงกำรร้ำนค้ำนิสิต มศว (SWU 1.เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนประสบกำรณ์ด้ำน
เชิงคุณภำพ
MART)
วิชำชีพ และฝึกทักษะกำรเป็นประกอบกำร ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
ปีกำรศึกษำ 2563
2.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีรำยได้ระหว่ำงศึกษำ เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80
เล่ำเรียน และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
แบ่งเบำภำระครอบครัว

นิสิต มศว
องครักษ์ ที่สนใจ
ทุกชั้นปี

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

58

20

38 โครงกำรส่งเสริมกำรทำงำน
ร่วมกับผู้ประกอบกำร

เพื่อเตรียมควำมพร้อมของนิสิตสู่ตลำดแรงงำน เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

นิสิตทุกชั้นปี

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

54

12

39 โครงกำรวันสุขภำพจิต ปี
กำรศึกษำ 2563

1. เพื่อให้ข้อมูลและบริกำรทำงด้ำน
สุขภำพจิตแก่นิสิต
2. เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมและนำข้อมูล
เนื้อหำ สำระ ด้ำนสุขภำพจิตตลอดจนนำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประสิทธิภำพแก่
ตนเองและผู้อื่นได้

1. นิสิตทุกชั้นปี งำนแนะแนวให้
2. นิสิตเพื่อนช่วย
คำปรึกษำ
เพื่อน

62

25

เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 80

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563



Page 14 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

40 โครงกำรวันนัดพบแรงงำน ครั้งที่ 1.เพื่อให้นิสิตชั้นปีสุดท้ำย ได้สมัครงำนกับ
29
ผู้ประกอบกำรโดยตรง
(SWU JOB FAIR 2021)
2. เพือ่ ให้นิสิตทั่วไปได้แหล่งฝึกงำนและ
แหล่งงำนนอกเวลำ อันเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมก่อนไปทำงำนจริง

เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตจำกกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

นิสิตชั้นปีสุดท้ำย

41 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรให้คำปรึกษำแก่นิสิต ปี
กำรศึกษำ 2563

เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 จำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

อำจำรย์
งำนแนะแนวให้
บุคลำกรจำก
คำปรึกษำ
คณะและวิทยำลัย
ศูนย์บริหำร
กิจกำรหอพัก
และส่วนกิจกำร
นิสิต ที่สนใจ

1. ได้สมำชิกสภำนิสิตที่มำจำกกำร
เลือกตั้งของคณะ/วิทยำลัย 2. ได้
ประธำนสภำนิสิตที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ของสมำชิกสภำนิสิต

นิสิต มศว

1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ฝึกทักษะกำรให้คำปรึกษำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้
ช่วยเหลือนิสิตในคณะ ด้ำนกำรให้คำปรึกษำ
3. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรให้
คำปรึกษำแก่นิสิต

42 โครงกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำนิสิต 1. เพื่อสรรหำนิสิตที่จะเป็นแกนนำในกำรจัด
และประธำนสภำนิสิต มศว ปี กิจกรรมของนิสิต และเป็นสื่อกลำงระหว่ำง
กำรศึกษำ 2564
นิสิตกับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สมำชิกสภำนิสิต และประธำนสภำนิสิต ปี
กำรศึกษำ 2564)
2. เพื่อให้ผู้นำนิสิตตระหนักถึงหน้ำที่และ
บทบำทของตนเองในกำรร่วมกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยและ กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

งำนกิจกรรมนิสิต

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

K

SSAP5-



53

11



56
67

19
32

64

28
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

43 โครงกำรเชิดชูเกียรตินักกีฬำ มศว 1. เพื่อประกำศเกียรติคุณและยกย่องให้กับ จำนวนคณะนักกีฬำและผู้ควบคุมทีมที่
คณะนักกีฬำ ผู้ควบคุมทีมที่ร้ำงชื่อเสียงให้แก่ เข้ำร่วมงำน
มหำวิทยำลัยในกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 48
2. เพื่อเสริมสร้ำงกำลังใจให้นักกีฬำ ผู้
ควบคุมทีม และเจ้ำหน้ำที่ ที่สร้ำงชื่อเสียง
ให้กับมหำวิทยำลัย
3. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมทีม เจ้ำหน้ำที่ และนักกีฬำ

44 โครงกำรรำงวัลนิสิตสร้ำงชื่อเสียง 1. เพื่อประกำศเกียรติคุณและยกย่องให้กับ
ให้แก่มหำวิทยำลัย
คณะนักกีฬำ ผู้ควบคุมทีมที่ร้ำงชื่อเสียงให้แก่
มหำวิทยำลัยในกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย
ครั้งที่ 48
2. เพื่อเสริมสร้ำงกำลังใจให้นักกีฬำ ผู้ควบคุม
ทีม และเจ้ำหน้ำที่ ที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับ
มหำวิทยำลัย
3. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
ผู้บริหำร ผู้ควบคุมทีม เจ้ำหน้ำที่ และนักกีฬำ

1. ผู้ควบคุมทีม
2. เจ้ำหน้ำที่ 3.
นักกีฬำ

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

จำนวนนิสิตที่ได้รับเหรียญรำงวัลจำก 1.ผู้ควบคุมทีม 2. งำนกิจกรรมนิสิต
กำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยแห่ง
เจ้ำหน้ำที่ 3.
ประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนร้อยละ นักกีฬำ
100

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

K

SSAP5-

54
66

31

54
55
56

13
18

Page 16 of 20

(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

45 โครงกำรใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์
และปลอดภัย
ไม่ทำร้ำยใครในโลกออนไลน์

1. เพื่อให้ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรใช้สื่ออย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์
2. เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
จำกกำรใช้สื่อที่ไม่เหมำะสม และกำรแกล้งกัน
ในโลกออนไลน์
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดีด้ำนกำร
มีจิตสำนึกสำธำรณะในนิสิต “นิสิต มศว รวม
พลังเป็นต้นแบบที่ดีด้ำนกำรใช้สื่อ ”

เชิงปริมำณ
นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ
70 จำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
โครงกำร มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 80

นิสิตทุกชั้นปี

46 โครงกำรสรรหำนำยกองค์กำร
นิสิต มศว ปีกำรศึกษำ 2564

1. เพื่อรณรงค์ให้ผู้นำองค์กรนิสิตและนิสิต
เข้ำใจบทบำทของตนเองในระบอบ
ประชำธิปไตย และมีส่วนร่วมกิจกรรมภำยใน
มหำวิทยำลัย
2. เพื่อรสรรหำคณะกรรมกำรสรหำนำยก
องค์กำรนิสิต และนำยกองค์กำรนิสิต
3. เพื่อเลือกตั้งผู้แทนชมรม 4 ฝ่ำย

1. ได้คณะกรรมกำรสรรหำนำกองค์กำร นิสิต มศว
นิสิต
2. องค์กำรนิสิต ได้นำยกองค์กำรนิสิต
ที่มำจำกกำรสรรหำ
3. ได้ผู้แทนชมรม 4 ฝ่ำย

47 โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย
สงกรำนต์ มศว ประจำปี 2564

1. เพื่อสืบสำนขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 1. จำนวนนิสิต เข้ำร่วมโครงกำร
วัฒนธรรมไทย
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้สืบสำน
2. เพื่อให้นิสิต ได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุง
ขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่ำง
ผู้บริหำร บุคลำกร และนิสิต

ลำดับ

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

งำนกิจกรรมนิสิต

ผู้บริหำร บุคลำกร งำนกิจกรรมนิสิต
และนิสิต มศว

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

(1)



K

SSAP5-

48

6

64

28

65

30
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

48 โครงกำรงำนเชิดชูเกียรติ
1. เพื่อประกำศเกียรติคุณและยกย่องนิสิต
1. จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร
1. ผู้บริหำร 2.
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี นักกิจกรรม องค์กรนิสิตที่สร้ำงชื่อเสียงให้แก่
บุคลำกร 3.
กำรศึกษำ 2563
มหำวิทยำลัยตลอดปีกำรศึกษำ 2563
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ผู้นำองค์กรนิสิต
2. เพื่อจัดเลี้ยงขอบคุณคณำจำรย์ บุคลำกร
และนิสิตนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมเพื่อ
มหำวิทยำลัย และนิสิตที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับ
มหำวิทยำลัยทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ

49 โครงกำรปัจฉิมนิเทศนิสิตพิกำร
ปีกำรศึกษำ 2563

1. เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต
ที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำ ให้เกิดควำม
ภำคภูมิใจในควำมสำเร็จ
2. เพื่อให้นิสิตที่กำลังจะสำเร็จกำรศึกษำได้มี
ควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่อำชีพหรือศึกษำต่อ
3. เพื่อให้นิสิตพิกำรรุ่นน้องได้เห็นแบบอย่ำง
ในกำรประสบควำมสำเร็จจำกบัณฑิตพิกำร
4. เพื่อให้นิสิตพิกำรรุ่นน้องได้รู้จักและมี
ควำมสัมพันธ์อันดีกับรุ่นพี่
5. เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะในนิสิต
และจิตสำนึกของกำรเป็นผู้ให้

เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย
โครงกำรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร ไม่
น้อยกว่ำ 80

1. นิสิตพิกำรชั้น
ปีสุดท้ำย
2. นิสิตทุกชั้นปี
พิกำร

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

K

SSAP5-



54
66

31



59

21
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(2)

(3)

(4)

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงกำร

กลุ่มเป้ำหมำย

50 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้นำนิสิต
: กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจำปีกำรศึกษำ
2564

1. เพื่อให้คณะ/วิทยำลัย องค์กรนิสิตและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทรำบนโยบำยและมำตรำกำร
ของมหำวิทยำลัย
2.เพื่อให้นิสิตได้รับควำมรู้และสำมำรถ
จัดเตรียมแผนสำหรับกำรจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์

51 โครงกำรสัมมนำผู้นำองค์กรนิสิต 1. เพื่อรับทรำบนโยบำยกำรจัดกิจกรรม และ
มศว ปีกำรศึกษำ 2564
ระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัย
2. เพื่อพัฒนำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้มีทักษะ
ภำวะควำมเป็นผู้นำ
3. เพื่อเตรียมควำมพร้อมเบื้องต้นให้กับผู้นำ
องค์กรนิสิตและคณะกรรมกำรองค์กรนิสิตชุด
ใหม่ในกำรจัดกิจกรรม
4. เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยควำมรัก ควำม
สำมัคคี ระหว่ำงผู้นำองค์กรนิสิตต่ำงองค์กร
ทำให้สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนและ
จัดกิจกรรมร่วมกัน

1. มีนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80
2. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรรับทรำบ
นโยบำยและมำตรกำรของมหำวิทยำลัย
เรื่องกำรรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

ประธำนสโมสร
นิสิตทุกคณะ/
วิทยำลัย นิสิตที่
รับผิดชอบ
กิจกรรมต้อยรับ
น้องใหม่และ
ประชุมเชียร์
และบุคลำกร

1. จำนวนผู้นำองค์กรนิสิตที่เข้ำร่วม
ผู้นำองค์กรนิสิต
โครงกำร
2. นิสิตมีควำมพร้อมเบื้องต้นในกำรจัด
กิจกรรม

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
งำนกิจกรรมนิสิต

งำนกิจกรรมนิสิต

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

ลำดับ

(1)

K

SSAP5-



47

03
06



47

03
04
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ลำดับ

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

52 โครงกำรส่งมอบงำนองค์กรนิสิต
ปีกำรศึกษำ 2564

53 โครงกำรสัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ำยด้ำนกำรให้
คำปรึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563

(2)

(3)

ช่วงที่จัดกิจกรรม/โครงกำร
ปีกำรศึกษำ 2562

(4)

ผู้รับผิดชอบ
หลัก (ชื่องำน)
1. เพื่อนำเสนอผลกำรดำเนินงำนในภำพรวม 1. จำนวนองค์กรนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร องค์กรนิสิต มศว งำนกิจกรรมนิสิต
ขององค์กรนิสิต
2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้แทนองค์กรนิสิตชุดเก่ำ 2. องค์กรนิสิตชุดเก่ำและชุดปัจจุบันได้
และชุดใหม่ได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกกำร แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และส่งมอบงำน
ทำงำนตลอดทั้งปี
3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรจัด
กิจกรรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และฝึกทักษะกำรให้คำปรึกษำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
กำรให้คำปรึกษำจำกประสบกำรณ์ของแต่ละ
บุคคล
3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
เครือข่ำยให้คำปรึกษำ
และเป็นกำรเสริมสร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะแก่
บุคลำกรและนิสิต

54 กำรประชุมชี้แจงกำรกู้ยืมเงินผู้ เพื่อให้นิสิตทรำบข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
ประสงค์ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ปี ข้อบังคับของกองทุน และแนะนำแนวทำงใน
กำรศึกษำ 2563
กำรขอกูย้ ืมเงินฯ

ตัวชี้วัดโครงกำร

เชิงปริมำณ
จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 จำกกลุ่มเป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
ร้อยละควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำร
เข้ำร่วมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 80

กลุ่มเป้ำหมำย

คณะทำงำน
เครือข่ำยผู้ให้
คำปรึกษำ และ
นิสิตเครือข่ำย
เพื่อนช่วยเพื่อน

ร้อยละควำมพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ นิสิตชั้นปีที่ 1
สวัสดิกำรนิสิตของมหำวิทยำลัย
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80

ได้รับอนุมัติวันที่ 3 สิงหำคม 2563





งำนแนะแนวให้
คำปรึกษำ



งำนสวัสดิกำร
นิสิต

6
24
22
2

รวมทั้งสิ้น จำนวน 54 กิจกรรม/โครงกำร

แผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง

ส.ค.63
ก.ย.63
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
ม.ค.64
ก.พ.64
มี.ค.64
เม.ย.64
พ.ค.64
มิ.ย.64
ก.ค.64
ส.ค.64

(1)

K

SSAP5-

47

04
05

57
6

19
32

55

16

งำนสวัสดิกำรนิสิต
งำนกิจกรรมนิสิต
งำนแนะแนวให้คำปรึกษำ
งำนบริหำรและศิษย์เก่ำสัมพันธ์
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