
ยุทธศาสตร มาตราการที่ผลักดันใหบรรลุ เปาหมายของการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน กิจกรรม / โครงการ กําหนดขอมูลที่จะจัดเก็บ แนวทางแกไขปรับปรุงป 2553

เปาหมายและตัวชี้วัดผลการ ประจําปการศึกษา 2554 ประจําปการศึกษา 2554 วันที่จัด / งบประมาณ (กําหนดหนวยงานและ

ดําเนินงานหลัก ผูรับผิดชอบที่จะติดตามและ)

ควบคุมใหเปนไปตามเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 2 มาตรการที่ 1 สงเสริมใหนักศึกษามีความรู

การปรับปรุงและพัฒนา และทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะอันพึง

ดานกิจการนักศึกษา เปน ประสงค

แหลงเรียนรูระบบคุณคา 

และมีความรับผิดชอบตอ ตัวชี้วัด

สังคม 1. จํานวนโครงการ / กิจกรรม 1. ไมนอยกวา     โครงการ/กิจกรรม 1.1 จัดโครงการ/กิจกรรม สงเสริม 1.1.1 โครงการปฐมนิเทศและ  หนวยกิจกรรมนักศึกษา 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 2.ไมนอยกวา     คน  ดานความรอบรูในวิชาการ  ตอนรับนักศึกษาใหม

3. ระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจ 3. X = 2.50 ขึ้นไปยกเวนโครงการ /  และวิชาชีพ  วันที1่ มิถุนายน 2553

   โดยภาพรวม   กิจกรรม ในขอ 1.1 x = 3.51 ขึ้นไป  งบประมาณ...

1.1.2 กิจกรรมรับนองใหม คณะกรรมการนักศึกษา

 วันที่ 31 พฤษาคม 2553

 งบประมาณ..

1.2 โครงการ/ กิจกรรมสงเสริม 1.2.1 พิธีไหวครู /โครงการบาย คณะกรรมการนักศึกษา

 ดานความรับผิดชอบคอหนาที่  วันที่ 16 มิถุนายน 2553

 งบประมาณ..

                                                                       แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนยหัวหิน
                                                                                                  (1 มิถุนายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554)



1.3 จัดโครงการ/กิจกรรม 1.3.1โครงการปฐมนิเทศ หนวยหอพักนักศึกษา

 สงเสริมดานระเบียบวินัย  นักศึกษาหอพัก

 วันที่ 2 มิ.ย. 2553

 งบประมาณ..

1.4 จัดโครงการ/ กิจกรรม 1.4.1 โครงการรวมใจบริจาค  ฝายกิจการนักศึกษา

 สงเสริมดานจิตสาธารณะ  โลหิต

 ชวงเดือน สิงหาคม 2553

งบประมาณ

1.4.2 โครงการสานสัมพันธ  คณะกรรมการนักศึกษา

Freshy  Night

 วันที่ 6 สิงหาคม 2553

งบประมาณ...

1.5 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม 1.5.2 โครงการแสดงความยินดี  คณะกรรมการนักศึกษา

 ดานความมีศักดิ์ศรีแหงตน  กับบัณฑิต

 วันที่ ....

 งบประมาณ..

1.6 จัดโครงการ/ กิจกรรมสงเสริม 1.6.1 โครงการวิถีพุทธจัดใน  ชมรม

 ดานความตระหนักในคุณคาแหง  วันพระ เดือนละคร้ัง

 ศิลปะและคุณคาความเปนไทย งบประมาณ...

1.6.2 ทําบุญวันขึ้นปใหม  ฝายกิจการนักศึกษา

 วันที่ 

 งบประมาณ..



1.6.3โครงการพัฒนาบุคลิกภาพใน

การแตงกายนักศึกษา

ตลอดปการศึกษา

 งบประมาณ..

1.7 จัดดครงการ/กิจกรรมสงเสริม 1.7.1 โครงการกีฬาสีสานสสัมพันธ  คณะกรรมการนักศึกษา

 ดานมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถ  วันที่ 9กค -6ส.ค 2554

 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได  งบประมาณ

มาตราการที่ 2

สงเสริมใหนักศึกษามีความรูความสามารถ

ใชภาษาตางประเทศอยางนอยหนึ่งภาษา 

และมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1. ไมนอยกวา         โครงการ/กิจกรรม 2.1 สงเสริมใหนักศึกษามีความรู 2.1.1 โครงการ  ฝายวิชาการ

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 2. ไมนอยกวา    คน  ความรูความสารถใชภาษาตาง

3. ระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดย 3. x = 3.51 ขึ้นไป  ประเทศ

    ภาพรวม



มาตราการที่ 3

สงเสริมใหนักศึกษาดําเนินโครงการ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสหกิจศึกษา

ตัวชี้วัด

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1. ไมนอยกวา         โครงการ/กิจกรรม 3.1 สงเสริมการเขารวม/กิจกรรม 3.1.1 โครงการสงเสริมการออกกําลัง ฝายกิจการนักศึกษา

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 2. ไมนอยกวา    คน  กีฬาหรือการสงเสริมสสุข  กายเพ่ือสุขภาพ

3. ระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดย 3. x = 3.51 ขึ้นไป ยกเวน  วันที่ 1 มิถุนายน 2553

    ภาพรวม  โครงการ/กิจกรรม ในขอ 3.1  งบประมาณ

 x = 3.51 ขึ้นไป 3.1.2 โครงการแขงขันกีฬาบาสเกต  คณะกรรมการนักศึกษา

 บอล

วันที.่...

 งบประมาณ

3.2 สงเสริมการเขารวม/กิจกรรมจัด 3.2.1 โครงการเยาวชนรุนใหม  ชมรม

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษา  ใจอาสา (V-Cheer)คร้ังที6่

 สิ่งแวดลอม  วันที่

 งบประมาณ

3.3 สงเสริมการเขารวม / กิจกรรม 3.3.1 ทําบุญวันขึ้นปใหม  คณะกรรมการนักศึกษา

 สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  วันที่

 งบประมาณ

3.3.2 ทําบุญหอพัก  คณะกรรมการนักศึกษา

 วันที่ 

 งบประมาณ



3.3.3โครงการปฏิบัติธรรมเพ่ือประ  คณะกรรมการนักศึกษา
สิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน
ตลอดปการศึกษา
งบประมาณ...

มาตรการที่ 4 
สรางเครือขายความ
สัมพันธระหวางศิษยเกา
กับศิษยปจจุบัน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม 1. ไมนอยกวา         โครงการ/กิจกรรม 4.1 จัดกิจกรรม/โครงการ 4.1.1 โครงการคืนสูเหยา  คณะกรรมการนักศึกษา
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ 2. ไมนอยกวา    คน  สงเสริมความสัมพันธระหวาง  วันที่
3. ระดับคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดย 3. x = 2.50 ขึ้นไป ยกเวน  ศิษยเกากับศิษยปจจุบัน  งบประมาณ
   ภาพรวม


