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คํานํา 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา 4 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตน้ี จัดทําขึ้นโดยการรวมรวบแผนพัฒนานักศึกษา 4 ป จากหลักสูตรตาง ๆ ที่สังกัด

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หลักสูตรนิติศาสตร หลักสูตร

รัฐศาสตร และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาแตละชั้นป ตามแนวทางที่ไดกําหนดไว 
 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



หลักสูตรภาษาไทย 
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แบบฟอรมแผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

ดาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมโดยสรุป ระยะเวลา ประโยชนที่ไดรับ 

๑,โครงการ “วันภาษาไทย

แหงชาติ” 

 

๑.จัดกิจกรรมการโตวาทีของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาไทย 

๒. จัดกิจกรรมเกมภาษาไทย   

๓. จัดกิจกรรมการขับรองเพลงไทยลูกทุง 

๔. จัดกิจกรรมการแสดงภาษาไทยปละคํา 

  ๒๙   กรกฎาคม  

๒๕๕๓ 

 

 

 

๑.นักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานทาง

ภาษาไทยผานกิจกรรมการแสดง 

๒. นักศึกษาสามารถประยุกตความรู

จากหองเรียนนําเสนอตอสังคมอยาง

เหมาะสม 

 

๒. โครงการนักวิจัยรุนเยาว : 

กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถิ่น  

 

 

๑.จัดกิจกรรมการการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิ 

๒. จัดกิจกรรมลงพื้นที่ภาคสนามในชุมชน  เพื่อ

ศึกษางานวรรณกรรมทองถิ่น 

 

 ๓ สิงหาคม  ๒๕๕๓ 

 

 

๑. นักศึกษาไดรับความรูทางวิชาการ

จากผูทรงคุณวุฒิ 

๒.นักศึกษาสามารถประยุกตความรูจาก

การฟงการบรรยายสูการปฏิบัติจริง 

 

.๑. ดานพัฒนาทักษะวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.โครงการเสียงสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. จัดการอบรมเทคนิคการใชเสียงใน            

การอานตีบท 

๒. ใหนักศึกษาฝกการใชเสียงในการอาน

วรรณกรรมตางๆ 

๓. จัดใหนักศึกษาอานงานวรรณกรรม

บันทึกเสียง  เพื่อนําไปมอบใหแกศูนยเด็กเล็ก

และโรงเรียนสอนคนตาบอด 

 

 

 

๒๐ สิงหาคม –   

๓๐ กันยายน 

๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๑. นักศึกษาไดรับความรูและ

ประสบการณจากการอบรมเทคนิคการ

ใชเสียง   

๒.นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไป

อานบันทึกเสียงไดอยางมีคุณภาพ    
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                             ดาน                            ชื่อโครงการ/กิจกรรม             รายละเอียดกิจกรรมโดยสรุป ระยะเวลา                   ประโยชนที่ไดรับ 

๔.โครงการ “เรียงรอยถอย

ไทย รอยใจ รอยวัฒนธรรม” 

 

 

 

 

 

๑.ระดมความคิดของนักศึกษาในดานการธํารง

เอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมไทยในภาษาไทย 

๒. นําเสนอผลงานดานเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในภาษาไทย 

มกราคม – กุมภาพันธ  ๑. ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงตางๆ ไดรับ

การอนุรักษฟนฟู และดํารงอยู 

๒. ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไดรับ

การจรรโลงไวอยางถูกตอง 

๓. นักศึกษาและผูสนใจมีพื้นฐานทาง

ภาษา  และศิลปวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 

๔. นักศึกษามีความตระหนักใน

ความสําคัญของภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

 

๑. ดานพัฒนาทักษะวิชาการและ

วิชาชีพ 

 

๕.  โครงการอบรมผูประกาศ 

 

 

๑.จัดการอบรมผูประกาศจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

๒.  จัดใหนักศึกษาสอบใบผูประกาศ 

 

    มกราคม-มีนาคม 

    ๒๕๕๔ 

๑. นักศึกษาไดรับความรูและ

ประสบการณจากการอบรมผูประกาศ 

๒.นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไป

สอบขอใบผูประกาศ 

๒.ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ

สังคมดานพัฒนาทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

๖. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู

ตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ฟงการบรรยายจากบุคลากรสายทรัพยากร

มนุษยหัวขอ “เสนทางสูครูภาษาไทยมืออาชีพ” 

๒. เวิรคชอป “ฝกงานใหไดงาน” 

 

 

 

 

 

 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

      

๑. นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได

พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับ

ตลาดแรงงาน 

๒. นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดมี

ความรูความเขาใจในสายงานทรัพยากร

มนุษย 

๓. นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดรับแรง

บันดาลใจในการเตรียมความพรอมกอน

สมัครงาน 
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                            ดาน     ชื่อโครงการ/กิจกรรม                              รายละเอียดกิจกรรมโดยสรุป ระยะเวลา                ประโยชนที่ไดรับ 

๒.ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ

สังคมดานพัฒนาทักษะชีวิต 

๗.โครงการ  

“พัฒนาจิต- พัฒนากาย ” 

๑.ฟงการบรรยายจากวิทยากร 

๒. ฝกปฏิบัติการบริหารรางกายใหมีสุขภาพที่ดี 

๓. ฝกปฏิบัติการบริหารจิตใจ ใหมีสัมมาสติ  และ

สัมมาสมาธิ 

เดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 

๑. นักศึกษาไดรับความรูในทักษะชีวิต 

ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ 

๒.นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคล  สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นได 

๓. นักศึกษาสามารถพัฒนาลักษณะ

นิสัย  เชนความมีวินัย  ความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสวนรวม 

๔.นักศึกษาสามารถประยุกตความรู 

แนวคิด เพื่อการแกปญหาจัดการภาวะ

ทางอารมณ  ในการอยูรวมกันอยางเปน

สุขได 

๓. ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๘.โครงการ “สวนดุสิตสราง

นักอาน”  

๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหแกนักเรียนและ

คนในชุมชน  โรงเรียนบายประไรโหนก 

๒. ปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนบายประไร

โหนก 

  ๒๐ – ๒๒  สิงหาคม 

๒๕๕๓ 

๑. นักศึกษาไดรับประสบการณตรงจาก

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  

๒. นักศึกษาไดฝกตนเองเปนผูให และ

รวมพัฒนาชุมชนที่ดอยโอกาส 

 ๓.นักศึกษาตระหนักบทบาทของ

บัณฑิตในการพัฒนาชุมชน    

๔. ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย 

 

 

 

 

๘.โครงการ “ไทย – จีน

สัมพันธสรางสรรคงานกีฬา” 

 

 

 

๑. จัดกิจกรรมการแขงขันบาสเก็ตบอล ระหวาง

นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

กับนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหลิ่วโจว 

๒. จัดกิจกรรมนันทนาการนักศึกษาไทย –จีน 

๓. นํานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ตลาดสามชุก 

กรกฎาคม  ๒๕๕๓   

 

 

 

 

๑. นักศกึษาไดฝกการมีน้ําใจนักกีฬา 

๒. นักศึกษาไทย-จีนเกิดความสมัคร

สมานสามัคคี 

๓. นักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตคนในชุมชน

สามชุก   

 



หลักสูตรภาษาอังกฤษ 



ระยะเวลา หัวขอการใหคําปรึกษา
ภาคเรียนที่ 1 1. การจัดการที่ดีและการวางแผนลวงหนา

2. การรณรงคการแตงกายของนักศึกษาตามระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

   สวนดุสิต  การเปนแบบอยางที่ดีใหกับรุนนอง

3. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย และแบบตะวันตก

4. สงเสริมการเขารวมกิจกรรมชมรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การทํางาน

   รวมกับผูอ่ืน อุทิศเวลาและรวมทํากิจกรรมสวนรวม

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็น , ปญหาปจจุบัน

1. การมีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง การตรงตอเวลา ขยัน อดทน

2. การส่ือสารโดยใชเทคโนโลยี

3. การปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย การซื่อสัตยตอตนเอง และผูอ่ืน

4. การมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน มีความเสียสละชวยเหลือผูอ่ืน เห็นแกประโยชนสวนรวม

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็น , ปญหาปจจุบัน

1. สงเสริมความภาคภูมิใจที่มีตอหลักสูตร , คณะ และมหาวิทยาลัย , การมีความรักตอองคกร

2. การรูจักแบงปนและแลกเปล่ียนความรูใหกับผูอ่ืน การทํางานเปนทีม

3. การแสดงความคิดและการแสดงออกของอารมณ

4. การปรับปรุงพัฒนางาน  และการแสวงหาวิธีการใหม ๆ

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็น , ปญหาปจจุบัน

1. "ทําอยางไรเมื่อเผชิญปญหา" (การวิเคราะหสาเหตุ , การแกปญหาดวยสติและปญญา)

2. การดูแลสุขภาพ
3. การเตรียมตัวสอบปลายภาค
4. การมีจิตอาสาในการทํางาน  การมีนํ้าใจ และชวยเหลือผูอ่ืน
5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็น , ปญหาปจจุบัน

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ 2  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผานระบบอาจารยที่ปรึกษา

อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอาทิตยละ 1 คร้ัง

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน



ระยะเวลา หัวขอการใหคําปรึกษา
ภาคเรียนที่ 2 1. การเตรียมตัวสําหรับการเรียนภาคเรียนที่ 2 และการวางแผนการเรียน

2. การสืบคนขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ การติดตามขาวทันโลก ทันเหตุการณ

3. มารยาทในการเขารวมประชุม สัมมนา 

3. การมีความประพฤติดี วาจาดี

4. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็นปญหาปจจุบัน

1. การมีสมาธิในการเรียนรู

2. การมีสัมมาคารวะ , การปฏิบัติตนตอผูอ่ืน

3. ความฉลาดทางอารมณ , ความฉลาดทางความคิด

4. การเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลง , ภาพยนตร , การตูน

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็นปญหาปจจุบัน

1. การปรับปรุงตนเอง "ปใหม คิดใหม ทําใหม"

2. การชวยเหลือกิจกรรมของหลักสูตร

3. การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน

4. สงเสริมการรักการอาน

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็นปญหาปจจุบัน

1. การสงเสริมใหตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม

2. การมีความคิดสรางสรรค ฝกกระบวนการคิด

3. การนําความรูไปประยุกตใช

4. การเตรียมตัวสอบปลายภาค

5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็นปญหาปจจุบัน

1. สงเสริมกิจกรรมวันหยุดภาคเรียน

2. การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
3. การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4. การเรียนรูตลอดชีวิต , การแสวงหาความรูอยูเสมอ
5. ประเด็นเรงดวน หรือประเด็นปญหาปจจุบัน

เดือนกุมภาพันธ

เดือนมีนาคม

อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอาทิตยละ 1 คร้ัง

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

นักศึกษาชั้นปที่ 2  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 



 1

แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 1 กลุม 1 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.  ชองทางใหนักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

1.1  พบโดยตรงที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามเวลากําหนดให  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
1.2  ทางโทรศัพท   02 244-5857               
1.3  ทาง E-mail    sarapol@hotmail.com 
 

2.  การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
2.1  ขอมูลสวนตัว 
2.2   ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนปจจุบัน 
   

3.  ขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และท่ีควรพัฒนา 
3.1  ระดับการเรียนรู สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 3.2  บุคลิกภาพ   แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ 
3.3  คุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะตออาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและ

อาจารย   
 3.4  ทักษะชีวิต   สามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 3.5  สุขภาพอนามัย  มีสุขภาพแข็งแรง           

3.6  สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 
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แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันของ
นักศึกษา 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1และ 2/ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูและ
พัฒนาความรูรวมกัน  

 
นักศึกษาไดฝกการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการรวมกัน 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                     

               (นายสรพล จิระสวัสดิ์)                                                 (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 
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แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 1 กลุม 2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.  ชองทางใหนักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

1.1  พบโดยตรงที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามเวลากําหนดให  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
1.2  ทางโทรศัพท   02 244-5857               
1.3  ทาง E-mail    benjamardbuakan@yahoo.com 
 

2.  การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
2.1  ขอมูลสวนตัว 
2.2   ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนปจจุบัน 
   

3.  ขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และท่ีควรพัฒนา 
3.1  ระดับการเรียนรู สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 3.2  บุคลิกภาพ   แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ 
3.3  คุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะตออาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและ

อาจารย   
 3.4  ทักษะชีวิต   สามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 3.5  สุขภาพอนามัย  มีสุขภาพแข็งแรง           

3.6  สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 
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แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันของ
นักศึกษา 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1และ 2/ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูและ
พัฒนาความรูรวมกัน  

 
นักศึกษาไดฝกการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการรวมกัน 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

               (ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ บัวกันต)                                (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 
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แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 1 กลุม 3 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.  ชองทางใหนักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

1.1  พบโดยตรงที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามเวลากําหนดให  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
1.2  ทางโทรศัพท   02 244-5857               
1.3  ทาง E-mail    jatepanjapak@yahoo.com 

2.  การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
2.1  ขอมูลสวนตัว 
2.2   ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนปจจุบัน 
   

3.  ขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และท่ีควรพัฒนา 
3.1  ระดับการเรียนรู สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 3.2  บุคลิกภาพ   แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ 
3.3  คุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะตออาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและ

อาจารย   
 3.4  ทักษะชีวิต   สามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 3.5  สุขภาพอนามัย  มีสุขภาพแข็งแรง           

3.6  สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 
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แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันของ
นักศึกษา 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1และ 2/ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูและ
พัฒนาความรูรวมกัน  

 
นักศึกษาไดฝกการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการรวมกัน 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

                 (นางสาวสุดารัตน เจตนปญจภัค)                                     (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 
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แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 2 กลุม 1 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.  ชองทางใหนักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

1.1  พบโดยตรงที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามเวลากําหนดให  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
1.2  ทางโทรศัพท   02 244-5857                
1.3  ทาง E-mail    kanjana_cha@dusit.ac.th 
 

2.  การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
2.1  ขอมูลสวนตัว 
2.2   ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนปจจุบัน 
   

3.  ขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และท่ีควรพัฒนา 
3.1  ระดับการเรียนรู สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 3.2  บุคลิกภาพ   แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ 
3.3  คุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะตออาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและ

อาจารย   
 3.4  ทักษะชีวิต   สามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 3.5  สุขภาพอนามัย  มีสุขภาพแข็งแรง           

3.6  สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

 
 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 
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แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันของ
นักศึกษา 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1และ 2/ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูและ
พัฒนาความรูรวมกัน  

 
นักศึกษาไดฝกการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการรวมกัน 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                     

        (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล)                                               (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 
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แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 2 กลุม 2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2553 

 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.  ชองทางใหนักศึกษาไดพบอาจารยท่ีปรึกษา 

1.1  พบโดยตรงที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามเวลากําหนดให  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
1.2   ทางโทรศัพท   02 244-5857                
1.3  ทาง E-mail    mana_lfc@hotmail.com 
 

2.  การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
2.1  ขอมูลสวนตัว 
2.2   ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา ต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ถึงภาคเรียนปจจุบัน 
   

3.  ขอมูลในภาพรวมเก่ียวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และท่ีควรพัฒนา 
3.1  ระดับการเรียนรู สวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 3.2  บุคลิกภาพ   แตงกายสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ฯ 
3.3  คุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติดี มีสัมมาคารวะตออาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและ

อาจารย   
 3.4  ทักษะชีวิต   สามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี 
 3.5  สุขภาพอนามัย  มีสุขภาพแข็งแรง           

3.6  สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน และไมมีความรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 
 
 
 
 
 
 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 
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แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรูรวมกันของ
นักศึกษา 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1และ 2/ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเรียนรูและ
พัฒนาความรูรวมกัน  

 
นักศึกษาไดฝกการ
เรียนรูและพัฒนาทักษะ
วิชาการรวมกัน 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 
 
ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

              (นายมานะ โตสัจจะวงษ)                                                                      (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 3 กลุม 1 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

---- ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาปรึกษาที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
---- ทางโทรศัพท  02 2445857                   ---- ทาง E-mail: s_piyathida@yahoo.com  
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช ถึงระดับดี  
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 

3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย 
มีความสามัคคีกันในหมูคณะ 

 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษาที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไมรับผิดชอบตอ 
                การเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรม B.E. Product Fair 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 /
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะดาน
การตลาด และสามารถ
วางแผนกลยุทธทาง
การตลาดในการขาย
สินคาได  

 
นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณจริงใน
การทํางานดาน
การตลาด 
 
 
 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร 

                    (นางสาวปยธิดา สุกกระ)                                           (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 3 กลุม 2 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

---- ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาปรึกษาที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
       วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
---- ทางโทรศัพท  089 895-1208                   ---- ทาง E-mail: kunlasuthk@yahoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช ถึงระดับดี  
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 

3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย 
มีความสามัคคีกันในหมูคณะ 

 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษาที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไมรับผิดชอบตอ 
                การเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรม B.E. Product Fair 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 /
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะดาน
การตลาด และสามารถ
วางแผนกลยุทธทาง
การตลาดในการขาย
สินคาได  

 
นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณจริงใน
การทํางานดาน
การตลาด 
 
 
 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร 

                    (นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์)                                    (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 3 กลุม 3 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

---- ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาปรึกษาที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
       วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
---- ทางโทรศัพท  089 895-1208                   ---- ทาง E-mail: kunlasuthk@yahoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช ถึงระดับดี  
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 

3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย 
มีความสามัคคีกันในหมูคณะ 

 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษาที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไมรับผิดชอบตอ 
                การเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรม B.E. Product Fair 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 /
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะดาน
การตลาด และสามารถ
วางแผนกลยุทธทาง
การตลาดในการขาย
สินคาได  

 
นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณจริงใน
การทํางานดาน
การตลาด 
 
 
 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร 

                    (นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์)                                    (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 3 กลุม 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

---- ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาปรึกษาที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
       วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. รวม 6 ช่ัวโมง 
---- ทางโทรศัพท  02 2445857                   ---- ทาง E-mail: s_piyathida@yahoo.com  
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา 
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช ถึงระดับดี  
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 

3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย 
มีความสามัคคีกันในหมูคณะ 

 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษาที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไมรับผิดชอบตอ 
                การเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี / ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ 

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 หอง
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 
 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
 
1. กิจกรรม B.E. Product Fair 
 

 
 
ภาคเรียนที่ 1 /
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะดาน
การตลาด และสามารถ
วางแผนกลยุทธทาง
การตลาดในการขาย
สินคาได  

 
นักศึกษามีทักษะและ
ประสบการณจริงใน
การทํางานดาน
การตลาด 
 
 
 
 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักพี่นี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 บานราชวิถี 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถึง
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2 ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน 
รวมทั้งมีสุขภาพ
แข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ   -    
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร 

                    (นางสาวปยธิดา สุกกระ)                                           (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 กลุม 1 
            คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

----ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาพบที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. แล เวลา  13.00-16.00น. รวม 6 ช่ัวโมง 
----ทางโทรศัพท  02 244-5857                ----ทาง e-mail   ajarn_pern@yahoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา   
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 
 3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย  มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย  
 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษากลุมที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไม   
                                                                                         รับผิดชอบตอการเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ  

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

 
 
 



 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมสูการเปนบัณทิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใน
การสอบ TOEIC 

 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 1/ 
ในมหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการสอบ 
TOEIC เพื่อใหเปนบัณ
ทิตที่มีคุณภาพตอไป 

 
นักศึกษาพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการทํางาน
ตอไป 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักนี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2/บานราชวิถี 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถงึ
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ  
 

 
ภาคเรียนที่ 1/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน รวมท้ังมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ    
- 

   

 

 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

             (นางสาววิลาสินี พลอยเล่ือมแสง)                                  (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 กลุม 2 
           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

----ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาพบที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. แล เวลา  13.00-16.00น. รวม 6 ช่ัวโมง 
----ทางโทรศัพท  02 244-5857                ----ทาง e-mail   ajarn_pern@yahoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา   
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 
 3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย  มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย  
 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษากลุมที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไม   
                                                                                         รับผิดชอบตอการเรียน 

แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ  

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

 
 
 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมสูการเปนบัณทิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใน
การสอบ TOEIC 

 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 1/ 
ในมหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการสอบ 
TOEIC เพื่อใหเปนบัณ
ทิตที่มีคุณภาพตอไป 

 
นักศึกษาพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการทํางาน
ตอไป 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักนี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2/บานราชวิถี 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถงึ
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ  
 

 
ภาคเรียนที่ 1/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน รวมท้ังมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ    
- 

   

 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

             (นางสาววิลาสินี พลอยเล่ือมแสง)                                  (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 กลุม 3 
        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

----ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาพบที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. แล เวลา  13.00-16.00น. รวม 6 ช่ัวโมง 
----ทางโทรศัพท  081 621-0448                ----ทาง e-mail   khacheenuj@yhaoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา   
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 
 3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย  มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย  
 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษากลุมที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไม   
                                                                                         รับผิดชอบตอการเรียน 

 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ  

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

 
 



แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมสูการเปนบัณทิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใน
การสอบ TOEIC 

 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 1/ 
ในมหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการสอบ 
TOEIC เพื่อใหเปนบัณ
ทิตที่มีคุณภาพตอไป 

 
นักศึกษาพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการทํางาน
ตอไป 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักนี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2/บานราชวิถี 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถงึ
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ  
 

 
ภาคเรียนที่ 1/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน รวมท้ังมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ    
- 

   

 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

             (นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา)                                  (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 
 
 



แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4 กลุม 4 
             คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2553 

ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ 
1.ชองทางใหนักศึกษาไดพบเพื่อปรึกษา (อยางนอย 3 ชองทาง) 

----ตารางเวลากําหนดใหนักศึกษาเขาพบที่หองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. แล เวลา  13.00-16.00น. รวม 6 ช่ัวโมง 
----ทางโทรศัพท  081 621-0448                ----ทาง e-mail   khacheenuj@yhaoo.com 
---- พบโดยตรงที่หองหลักสูตร 

2.การจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา 
 ---- แฟมขอมูล  ขอมูลสวนตัวและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา   
3. ขอมูลในภาพรวมเกี่ยวกับนักศึกษาในที่ปรึกษา และที่ควรพัฒนา 
 3.1 ระดับการเรียนรู  - นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 3.2 บุคลิกภาพ – นักศึกษาแตงกายสุภาพเรียบรอยและเหมาะสม 
 3.3 คุณธรรมจริยธรรม – นักศึกษามีความประพฤติดี เคารพอาจารย  มีน้ําใจและเต็มใจที่จะชวยเหลือเพื่อนและอาจารย  
 3.4 ทักษะชีวิต - นักศึกษาสามารถนําความรูที่เรียนมาประกอบการทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 
 3.5 สุขภาพอนามัย  - นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรง  

3.6 สภาพปญหาของกลุมเสี่ยงที่จะไมสําเร็จการศึกษา – นักศึกษากลุมที่ไมสนใจเรียน ขาดเรียนบอย และไม   
                                                                                         รับผิดชอบตอการเรียน 

 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 
1. กิจกรรม B.E. Day 
 
 
 
2. กิจกรรม B.E. Reunion 
 

 
ทุกวันพฤหัสบดี/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 2 

 
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และฝกทักษะทางสังคม 
 
 
เพื่อใหนักศึกษามี
โอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่อง
การเรียนและการ
ทํางาน 

 
นักศึกษามีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมในการทํางาน
และการเขาสังคม 
 
นักศึกษาไดรับ
คําแนะนําในการทํางาน
และแหลงงานจากรุนพี่
ทีมีประสบการณ  

ดานพัฒนาทักษะชีวิต 
1. กิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

 
ภาคเรียนที่ 1 และ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 
 

 
เพื่อปรึกษาและรวมกัน
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
รวมถึงการใหคําแนะนํา
ตางๆ 

 
นักศึกษาสามารถเรียน
ไดตรงตามแผนการ
ศึกษาที่จัดไวจบ
การศึกษาตามเวลาที่
กําหนด 

 
 



 
แผนการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม วัน/เวลา/สถานที่ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พรอมสูการเปนบัณทิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใน
การสอบ TOEIC 

 
 
ระหวางปดภาคเรียนที่ 1/ 
ในมหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษามีความ
พรอมในการสอบ 
TOEIC เพื่อใหเปนบัณ
ทิตที่มีคุณภาพตอไป 

 
นักศึกษาพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารและการทํางาน
ตอไป 

ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1. กิจกรรมรักนี้เพื่อนอง 
 
 
 
 
2. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ 
 

 
ภาคเรียนที่ 2/บานราชวิถี 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษา
ตระหนักถึงปญหาทาง
สังคมและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกสังคม 
 
เพื่อใหนักศึกษาแสดง
มุทิตาจิตแกอาจารย 
และตระหนักถึง
บทบาทและ
ความสําคัญในการเปน
บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
นักศึกษาตระหนักถงึ
ปญหาทางสังคมและ
รูจักการเสียสละในการ
ทํางานเพื่อสังคม
สวนรวม 
นักศึกษาตระหนักถึง
พระคุณของครูอาจารย 
และบทบาทของตนเอง
ในฐานะบัณฑิตที่พึง
ประสงค 

ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย 
1. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ  
 

 
ภาคเรียนที่ 1/ ใน
มหาวิทยาลัย 

 
เพื่อใหนักศึกษาทํา
ความรูจักรุนพี่และรุน
นองในหลักสูตร รวม
แบงปนและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อ
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน รวมท้ังมี
สุขภาพแข็งแรง 

 
นักศึกษามี
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางรุนพี่รุนนอง 
และมีสุขภาพแข็งแรง 

ดานอื่นๆ    
- 

   

 
 

ผูรายงาน .................................................อาจารยที่ปรึกษา     ผูรับรองการปฏิบัติงาน..................................................ประธานหลักสูตร                    

             (นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา)                                                  (ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล) 

 
 
 
 



หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 



แบบฟอรมแผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

ดาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมโดยสรุป ระยะเวลา ประโยชนที่ไดรับ 

๑.ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะสังคม โครงการ  

“สมานไมตรี นองพี่ จิตวิทยา” 

๑. การจัดกิจกรรมแรกพบ รุนพี่รุนนอง เพื่อ

เปนการสรางความสัมพันธอันดี ตลอดจนเปน

การสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน และ

เปนการเตรียมความพรอมกอนที่นักศึกษาจะ

กาวเขาสูการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย 

๒. การจัดกิจกรรม “ไหวครู หลักสูตร

จิตวิทยา” เพื่อเปนการแสดงมุฑิตาจิต ฝาก

ตนเปนศิษยกับอาจารยภายในหลักสูตร 

ตลอดจนเปนการไดพบปะระหวางอาจารย

ผูสอน ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๓ ๑. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยามีการ

สรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน  

๒. เปนการเตรียมความพรอมและการ

ปรับตัวของนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 

๓. เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม

และแสดงออกถึงวัฒนธรรมในการอยู

รวมกัน 

๒.ดานพัฒนาทักษะชีวิต โครงการศึกษาทางดานจิตวิทยา

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 

 

คณาจารยนํานักศึกษานิติศาสตร ชั้นปที่ ๔ 

เขาศึกษาดูงาน ณ องคการที่เกี่ยวของ

ทางดานจิตวิทยาภาครัฐและเอกชน 

เดือนสิงหาคม - เดือน

กันยายน ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ทําใหนักศึกษาทราบและเขาใจระบบ

การทํางานในการประยุกตใชความรู

ความเขาใจที่เกี่ยวของ 

๒.  ทําใหนักศึกษาเขาใจถึงบทบาท  

อํานาจและหนาที่  ของผูปฏิบัติงานใน

หนวยงานและในหนาที่ตางๆ 

๓.  ทําใหนักศึกษาเกิดความรู  ความ

เขาใจ  และนําไปปรับใชกับการพัฒนา

ตนเองและการวางแผนประกอบอาชีพ

ตอไป 



 

 

๓.ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ โครงการสรางเสริมความเปนเลิศ

ทางวิชาการ “แฟนพันธุแท 

จิตวิทยา”  

 

๑. การจัดกิจกรรมการแขงขันตอบปญหาทาง

วิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา และ

นิทรรศการที่เกี่ยวของกับจิตวิทยา 

 

เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๓ ๑.นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ ความรู

และความสามารถทางวิชาการ รวมถึงมี

การประยุกตความรูในการแกไขปญหา

ตางๆไดอยางเหมาะสม 

๔.ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการ จิตวิทยาอาสาทําดี 

 

๑.การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

ที่เกี่ยวของ โดยเปนความรวมมือระหวาง 

คณาจารย รุนพี่และรุนนอง 

 

เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๓ 

 

๑.นักศึกษาไดรับการปลูกจิตสํานึกใหรัก

และเห็นคุณคาของการบําเพ็ญตนให

เปนประโยชนแกสวนรวม 

๒. เปนการปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษา

ในฐานะเยาวชนของชาติ 

๕. ดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย โครงการ กีฬาสี จิตวิทยา ๑. กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี (กีฬาเพื่อความ

สนุกสนาน) หลักสูตรจิตวิทยา  

เดือนกรกฎาคม – 

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ 

๑. นักศึกษาไดเรียนรูความมีน้ําใจเปน

นักกีฬา  

๒. นักศึกษารุนพี่ รุนนองมีการทํา

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอัน

ดีงามในหมูคณะ 

 

 

 

 

 



หลักสูตรนิติศาสตร 



แบบฟอรมแผนพัฒนานักศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

ดาน ชื่อโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมโดยสรุป ระยะเวลา ประโยชนที่ไดรับ 

๑.ดานพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะสังคม โครงการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

“พัฒนาอัตลักษณของนัก

กฎหมายสวนดุสิต” 

๑. สัมมนาอบรมแบบมีสวนรวม โดยให

ความรูเรื่องการพูดในที่สาธารณะ และการ

พูดนําเสนอผลงานเพื่อประโยชนในการฝก

ประสบการณวิชาชีพจริง 

๒. จัดอบรมการเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ

ดานแตงกาย  และดานบุคลิกภาพ โดยให

ผูเขารวมอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม 

๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ๑. สรางภาพลักษณใหมใหแกนักศึกษา

กฎหมายและบัณฑิตทางกฎหมาย 

เพื่อใหไดการยอมรับ รวมทั้งสรางโอกาส

ในการรับนิติศาสตรบัณทิต จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเขาทํางาน

ในองคกรตางๆ  

๒. นิติศาสตรบัณทิต จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต สามารถสรางอัต

ลักษณที่ดีใหแกนักศึกษากฎหมายในรุน

ตอๆ ไป  

๒.ดานพัฒนาทักษะชีวิต โครงการศึกษาดูงานศาลยุติธรรม 

 

คณาจารยนํานักศึกษานิติศาสตร ชั้นปที่ ๑ 

เขาดูงานศาลยุติธรรม 

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.  ทําใหนักศึกษาทราบและเขาใจระบบ

การทํางานในชั้นศาลยุติธรรมมากยิ่งขึ้น 

๒.  ทําใหนักศึกษาเขาใจถึงบทบาท  

อํานาจและหนาที่  ของผูพิพากษาศาล

ยุติธรรมและการปฏิบัติหนาที่ของผู

พิพากษาตามแผนกคดีตางๆในศาล

ยุติธรรม ที่มีสวนเกี่ยวของในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดี 

๓.  ทําใหนักศึกษาเกิดความรู  ความ

เขาใจ  และนําไปปรับใชกับการพัฒนา

ระบบกฎหมายของประเทศตอไป 



 

 

๓.ดานพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ โครงการวันรัฐธรรมนูญ ๕๓ 

 

กิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร 

 

๙  ธันวาคม ๒๕๕๓ ๑.นักศึกษามีความกตัููกตเวทีแก

รัชกาลที่  ๗   ผูทรงพระราชทานรัฐธรรม

ฉบับแรกของราชอาณาจักรไทย 

๒.ความเชื่อมั่นจากสังคมภายนอกตอ

หลักสูตรนิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

๔.ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการวันรพี ๕๓ 

 

๑.จัดซุมประวัติพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์  

๒.การแขงขันตอบปญหากฎหมาย  

๓.จัดสัมมนาใหความรูทางกฎหมายแก

นักศึกษานิติศาสตร และผูเขารวมงาน  

 ๔.ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร

จํานวน ๑๐๐ คน พรอมคณาจารย วางพวง

มาลาถวายพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์  ณ  

ศาลฎีกา ในวันที่   ๗   สิงหาคม    ๒๕๕๒ 

 

  ๔  สิงหาคม    ๒๕๕๓ 

 

๑.นักศึกษาไดรับการปลูกจิตสํานึกใหรัก

ในวิชาชีพกฎหมาย และสรางความ

สามัคคีในหมูคณะของนักศึกษา

กฎหมายสวนดุสิต ในระหวางเปน

กิจกรรมรวมกันระหวางอาจารยและ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร   

๒.นักศึกษาจะตระหนักถึงภาระ หนาที่ 

ในการสรางความยุติธรรมใหกับประเทศ

ไทย 

๓.เกิดประเพณีปฏิบัติในการแสดงความ

กตัญูกตเวทีแกพระบิดากฎหมายไทย 

 

 

 

 



๕.ดานพัฒนาสุขภาพอนามัย โครงการพัฒนาแบบมีสวนรวม 

“พัฒนาอัตลักษณของนัก

กฎหมายสวนดุสิต” 

๑. สัมมนาอบรมแบบมีสวนรวม โดยให

ความรูเรื่องการพูดในที่สาธารณะ และการ

พูดนําเสนอผลงานเพื่อประโยชนในการฝก

ประสบการณวิชาชีพจริง 

๒. จัดอบรมการเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพ

ดานแตงกาย  และดานบุคลิกภาพ โดยให

ผูเขารวมอบรมมีสวนรวมในกิจกรรม 

 ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๓ ๑. สรางภาพลักษณใหมใหแกนักศึกษา

กฎหมายและบัณฑิตทางกฎหมาย 

เพื่อใหไดการยอมรับ รวมทั้งสรางโอกาส

ในการรับนิติศาสตรบัณทิต จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเขาทํางาน

ในองคกรตางๆ  

๒. นิติศาสตรบัณทิต จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต สามารถสรางอัต

ลักษณที่ดีใหแกนักศึกษากฎหมายในรุน

ตอๆ ไป 

 

 

 

 



หลักสูตรรัฐศาสตร 



  ๑ 

แผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

บทนํา 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมีจุดมุงหมายในการพัฒนานักศึกษาที่มีความรูและทักษะครบทั้งหาดาน         

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  อันไดแก  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา                

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข           

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมีความมุงหมายที่จะผลิตบัณฑิต          

ที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ซ่ือสัตย เสียสละ สุภาพ มีจิตสํานึกสาธารณะ มีความสามารถ        

ในการประยุกตใชความรูและทักษะในเชิงวิชาชีพในการทํางานและความสามารถในการแกไขปญหา     

และแกไขความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการทํางานไดอยางรอบคอบ มีภาวะผูนํา และสามารถ            

ที่จะเปนผูนําชุมชนในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
คุณลักษณะนักศึกษาของหลักสูตรรัฐศาสตร 

 ๑. เปนผูมีความรูความสามารถ ในเรื่องที่เรียน และสามารถบูรณาการความรูที่มีเขากับการแกไข

ปญหาที่ประสบไดอยางดี 

๒. เปนผูมีวินัย  ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ มีมนุษยสัมพันธและ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

๓. เปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา

คนควาเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานตามสายวิชาชีพไดดีพอสมควร 

๔. เปนผูมีบุคลิกภาพดี 

 
 
 
 
 
 



  ๒ 

นโยบายการสงเสริมคุณภาพนักศึกษาของหลักสูตร 

๑. จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนความรูเชิงวิชาการเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดไปบูรณา

การใชในการแกปญหาเฉพาะหนา และนําไปใชในการทํางานในอนาคต 

๒. จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่มุงเนนใหนักศึกษามีคุณธรรมพื้นฐานที่เหมาะสมแกการ

เปนมนุษยและพลเมืองที่ดี และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 

๓. สอนใหนักศึกษามีทักษะการคิด มีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูใหม ๆ โดยสามารถ

คนควาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT)  ที่มีอยูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

แผนพฒันาคณุภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

กรอบมาตรฐานฯ กิจกรรม  ปการศึกษา 

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  -  ปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัย 

ซื่อสัตย มองโลกในดานบวก และมีจิตสาธารณะ ตลอดจนปลูกฝง

คุณธรรมทางดานการเมืองพื้นฐานที่สําคัญ โดยสอดแทรกในกิจกรรม

การเรียนการสอนในทุกรายวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึง ในกิจกรรมนักศึกษา

พบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวทางและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด 

-  จัดกิจกรรมคายอาสาฯเพื่อพัฒนาคุณธรรมดานความเสียสละ   

และความสามัคคี  

-  กิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนสิงห  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและ

จริยธรรมของการเปนชาวพุทธที่ดีตามวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

-  กิจกรรม และจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาพบ

อาจารยที่ปรึกษา และปลูกฝงหลักการคิดพื้นฐานในฐานะพลเมืองที่ดี

ในระบอบประชาธิปไตย และสามารถยอมรับ ความแตกตางของผูอื่น

ทั้งทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็น และความสามารถ 

-  สอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชาเพื่อมุงให

นักศึกษามีความซื่อสัตย มีจรรยาบรรณตอวิชาชีพและมีความเคารพใน

ผลงานของผูอื่น โดยการใหความรูในการอางอิงเอกสารที่ใชประกอบ

ในการคนควาอยางถูกตองตามหลักเกณฑ 

สําหรับ

นักศึกษาทุกช้ัน

ปโดยเฉพาะ ช้ัน

ปที่ ๑ และ ๔ 

 

 

 



  ๓ 

กรอบมาตรฐานฯ กิจกรรม  ปการศึกษา 

ดานความรู  -  กิจกรรมในโครงการดุสิตฟอรั่มเพื่อพัฒนาความรูและทักษะในการ

อภิปรายและโตเถียงในเชิงวิชาการทางดานสังคมศาสตรอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ มีมาตรฐานและคุณภาพ 

-  กิจกรรมในโครงการสํารวจเสนทางสายประวัติศาสตร และกิจกรรม

พานองทองสภา/ทําเนียบ เพื่อตอยอดความรูจากการศึกษาในชั้นเรียน 

มุงเนนใหนกัศึกษาไดสัมผัสจากประสบการณจริง 

-  กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหอาจารยใหคําแนะนําแก

นักศึกษาในการใชความความรูความสามารถของตนเองตามความถนัด

และความสนใจเพิ่มเติมไปจากความรูตามโครงสรางการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร  

-  กิจกรรมในโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใหนักศึกษามีความรู

เบื้องตนในภาษาอังกฤษในสาขาวิชาชีพและนําไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน 

นักศึกษาทุกช้ัน

ปโดยเฉพาะชั้น

ปที่ ๒ และ ๓ 

 
 
 

ดานทักษะทางปญญา  -  กิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหนักศึกษามีความสามารถในการคิด

วิเคราะห และสามารถบูรณาการทฤษฎีที่ไดศึกษา เขากับการปฏิบัติงาน

จริงได ปลูกฝงใหนักศึกษาคนควาขอมูลใหมๆอยางตอเนื่องจากแหลงที่

เหมาะสม รูจักคิด วิเคราะห อยางอยางมีในกอนนําขอมูลที่ไดมาใชใน

การปฏิบัติงาน และชีวิตประจําวัน 

-  กิจกรรมคายและกิจกรรมwalk rally  และกิจกรรมโตวาทีเพื่อมุงเนน

ใหนักศึกษารูจักคิดวิเคราะหจากสถานการณเฉพาะหนา และฝกใหมี

การวางแผนการดําเนินงานตามสถานการณที่ไดพบจริง 

-  กิจกรรมการสัมมนากอนการฝกประสบการณวิชาชีพเพื่อใหนักศึกษา

ไดบูรณาการความรูทางทฤษฎีที่ไดศึกษาเขากับประสบการณใน

ภาคปฏิบัติที่จะไดพบพรอมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุและวิถีทางในการ

แกไขปญหาไดในเบื้องตน 

เฉพาะนักศึกษา

ช้ันป ๒,๓ และ 

๔ 

 
 
 
 
 
 
 



  ๔ 

กรอบมาตรฐานฯ กิจกรรม  ปการศึกษา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

-  กิจกรรมคายอาสาฯ, กิจกรรมคายอบรมภาวะผูนํา และกิจกรรมคาย

คุณธรรม มุงเนนใหนักศึกษารูจัการปรับตัวใหเขากับ การทํางานเปนทีม 

สามารถการวิเคราะห และแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสม

ตามสถานการณ 

-  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในการเขาสังคม  และ

โครงการอบรมภาวะผูนํา มุงพัฒนาทักษะนักศึกษาให มีความสุภาพ

ออนนอม รูจักกาลเทศะ มีความเปนผูนํา และผูตามไดทุกสถานการณ 

รวมถึงแตงกายไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะ 

-  กิจกรรมการเรียนการสอนมอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานเปนกลุม

มุงเนนทักษะเชิงความสัมพันธใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น รูจักแกไขปญหา และประนีประนอมในกรณีที่ เกิดความ

ขัดแยง 

-  กิจกรรม  walk rally  ทุกกิจกรรม กิจกรรมคายทุกกิจกรรม และ

กิจกรรมงานฤดูหนาวมุงใหนักศึกษารูจักการประสานความสัมพันธ

ระหวางกันในหมูคณะ  มีความสามัคคี และรับผิดชอบตอตนเองและ

ผูอื่น 

-  กิจกรรมฟุตซอลรัฐศาสตรมุงเนนที่การปลูกฝงน้ําใจนักกีฬา รูแพ   

รูชนะ รูอภัย และสรางความสามัคคีระหวางนักศึกษาภายในหลักสูตร 

และสานความสัมพันธอันดีระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยใชกีฬา

เปนสื่อกลาง 

ทุกช้ันป

โดยเฉพาะชั้น  

ปที่ ๓ และ ๔ 

ดานทักษะการใชเทคโนโลยี -  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีและ ICT ในทุกรายวิชาของหลักสูตร

เพื่อการศึกษาคนควาและการพัฒนาตนเอง 

-  กิจกรรมการเรียนการสอนมุงใหนักศึกษามีความสามารถในการ

สื่อสารทั้งดานการพูด การนําเสนอผลงาน และการเขียนอยางถูกหลัก

ภาษาตามความเหมาะสมแตละสถานการณและกลุมผูฟง 

ทุกช้ันป 

 
 
 
 
 



  ๕ 

แผนพฒันานกัศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจําแนกตามปการศึกษา 

ปการศึกษา  กิจกรรม 

๒๕๕๔  -กิจกรรมคายคุณธรรมสานสัมพันธนองพี่ 

-กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-กิจกรรมพานองทองสภาและกิจกรรมพานองทองทําเนียบ 

-กิจกรรมบุญประเพณีเดือนสิงห 

-กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๑ : สํารวจ “บาน” พระราชวังสวนดุสิต 

-กิจกรรมสงเสริมการใช ICT และภาษาอังกฤษ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการพูด

และการเขียนในทุกรายวิชาที่สอน 

๒๕๕๕  -กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเขาสังคม 

-กิจกรรมในโครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร (ภาคเรียนที่ ๒) 

-กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๒ และ ๓ 

-กิจกรรมฟุตซอลประเพณี 

-กิจกรรมโตวาทีและกิจกรรมเสวนาวิชาการดุสิตฟอรัม 

-กิจกรรมสงเสริมการใช ICT และภาษาอังกฤษ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการพูด

และการเขียนในทุกรายวิชาที่สอน 

๒๕๕๖  -กิจกรรมคายคุณธรรมสานสัมพันธนองพี่, กิจกรรมพานองทองสภาและกิจกรรมพานองทองทําเนียบ

และ กิจกรรมบุญประเพณีเดือนสิงห (เปนผูดําเนินงานและพี่เลี้ยง) 

-กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-โครงการอบรมภาวะผูนํา 

-โครงการคายอาสาฯ 

-กิจกรรมในโครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 

-กิจกรรมฟุตซอลประเพณี 

-กิจกรรมโตวาทีและกิจกรรมเสวนาวิชาการดุสิตฟอรั่ม 

-กิจกรรมสงเสริมการใช ICT และภาษาอังกฤษ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการพูด

และการเขียนในทุกรายวิชาที่สอน 
 

 

 

 



  ๖ 

ปการศึกษา กิจกรรม 

๒๕๕๗ -กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-กิจกรรมพานองทองสภา 

-กิจกรรมการสัมมนาผลจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 

-กิจกรรมในโครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร (ภาคเรียนที่ ๑) 

-กิจกรรมฟุตซอลประเพณี 

-กิจกรรมสงเสริมการใช ICT และภาษาอังกฤษ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารดานการพูด

และการเขียนในทุกรายวิชาที่สอน 

 
ตารางกิจกรรมนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 

เปาหมาย  กิจกรรม 

นักศึกษาช้ันปที่ ๑ 
นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๑,๓ และ ๔ 
นักศึกษาช้ันปที่ ๓ และ ๔ 

-กิจกรรมคายคุณธรรมสานสัมพันธนองพี่ 
-กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 
-กิจกรรมพานองทองสภา/พรรคการเมือง 
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 

นักศึกษาช้ันปที่ ๑ 
นักศึกษาช้ันปที่ ๒ 
นักศึกษาช้ันปที่ ๓ และ ๔ 

-กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๑ : สํารวจ “บาน” พระราชวังสวนดุสิต 
-กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเขาสังคม 
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 

นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๓ และ ๔ 
นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๓ และ ๔ 

-กิจกรรมบุญประเพณีเดือนสิงห 
-กิจกรรมโตวาที 
-กิจกรรมฟุตซอลประเพณี 
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 

นักศึกษาทุกช้ันป  -กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

นักศึกษาช้ันปที ๓  -โครงการอบรมภาวะผูนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗ 

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

เปาหมาย กิจกรรม 

นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๑ และ ๓ 

นักศึกษาช้ันปที่ ๒ 

นักศึกษาช้ันปที่ ๒ และ ๓ 

-นักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-กิจกรรมพานองทองทําเนียบ 

-กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๒ : สรางบานแปลงเมือง 

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 
นักศึกษาช้ันปที่ ๒ 

นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๒ และ ๓ 

-กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๓ : กอรางสรางประชาธิปไตย 

-กิจกรรมเสวนาทางวิชาการดุสิตฟอรั่มและกิจกรรมงานฤดูหนาว 
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 

นักศึกษาช้ันปที่ ๒ และ ๓ -โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 
นักศึกษาทุกช้ันป 
นักศึกษาช้ันปที่ ๒ และ ๓ 

นักศึกษาช้ันปที่ ๔ 

-กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารยที่ปรึกษา 

-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 
-กิจกรรมการสัมมนาผลจากการฝกประสบการณวิชาชีพ 

นักศึกษาช้ันปที่ ๓ และทุกช้ันป -โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน 

 

ขอมูลพื้นฐานของโครงการและผูรับผิดชอบ 

๑. โครงการคายคณุธรรมสานสมัพันธนองพี ่
วัตถุประสงคหลักของโครงการ  เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณธรรมใหกับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ 

ลักษณะของการดําเนินงาน  ดําเนินกิจกรรมภายใตการดําเนินงานของนักศึกษารุนพี่ 

จํานวนกิจกรรม  ๓ กิจกรรม  

-กิจกรรมคายคุณธรรม 

-กิจกรรมพานองทองสภา  

-กิจกรรมพานองทองทําเนียบ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  กิจกรรมที่ ๑ โดย อาจารยจตุพล ดวงจิตร  

กิจกรรมที่ ๒ และ ๓ โดย อาจารยอัญชลี เหมือนเพชร 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ๖ เดือน 

คาใชจายในการดําเนินงาน  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

  
 
 
 
 
 



  ๘ 

๒. โครงการพฒันาภาษาอังกฤษสําหรับนักรัฐศาสตร 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ  เพื่อใหนักศึกษามีทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ทั้งฟง พูด อาน และ

เขียน พอสมควรเพื่อนําไปปรับใชในการเรียน และการทํางานตอไปใน

อนาคต 

ลักษณะของการดําเนินงาน  สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรมีการจัดอบรมปละ ๑ 

คร้ังใหแกนักศึกษา 

จํานวนกิจกรรม  ๒ กิจกรรม 

- อบรมใหนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- ทดสอบความสมารถทางภาษา ทั้งฟงพูด อาน เขียน ในระดับที่ยาก

พอสมควร 

ผูรับผิดชอบโครงการ  อาจารยเบญจพร  พึงไชย 

อาจารยชญานทัต  ศุภชลาศัย 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ปการศึกษา 

คาใชจายในการดําเนินงาน  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 

๓. โครงการดุสติฟอรั่ม 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ  เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะทางดานรัฐศาสตรใน

เชิงวิชาการ 

ลักษณะของการดําเนินงาน  การเสวนาและการอภิปรายทางวิชาการ 

จํานวนกิจกรรม  ๒ กิจกรรม  

- กิจกรรมโตวาที 

- กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และ กิจกรรมงาน

ฤดูหนาว ณ สวนดุสิต 

ผูรับผิดชอบโครงการ  อ. ณฐิญาณ งามขํา และ อ. ชญาทัตน ศุภชลาศัย 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ๖ เดือน 

คาใชจายในการดําเนินงาน  ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



  ๙ 

๔. โครงการสํารวจเสนทางสายประวัติศาสตร 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ  เพื่อเสริมสรางความรูทางประวัติศาสตรการเมืองใหกับ

นักศึกษา และเสริมทักษะการทํางานเปนทีมและความ

สามัคคีในหมูคณะ 

ลักษณะของการดําเนินงาน บรรยายประวัติศาสตรการเมืองไทยผานการทํา

กิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะของนักศึกษา 

จํานวนกิจกรรม ๓ กิจกรรม 

- กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๑ : สํารวจ “บาน” 

พระราชวังสวนดุสิต (ประวัติศาสตร

รัตนโกสินทรสมัยรัชกาลที่ ๕) 

- กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๒ : สรางบานแปง

เมือง (ประวัติศาสตรตนกรุงรัตนโกสินทร) 

- กิจกรรม walk rally ครั้งที่ ๓ : กอรางสราง

ประชาธิปไตย (ประวัติศาสตรการตอสูเพื่อ

ประชาธิปไตยไทย) 

ผูรับผิดชอบโครงการ  อ. ณฐิญาณ งามขํา และ อ. อัญชลี เหมือนเพชร 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ๖ เดือน 

คาใชจายในการดําเนินงาน  ๖,๐๐๐ บาท 

 

๕. โครงการอบรมภาวะผูนาํ 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ   เพื่อใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก รูจักการวางตัว  

สามารถแก ไขปญหา เฉพาะได อย า ง เหมาะสม   

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

ลักษณะของการดําเนินงาน  ฝกอบรมใหแกนักศึกษาปท่ี ๔ กอนการออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

จํานวนกิจกรรม  ๑ กิจกรรม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  อาจารยทุกทานภายในหลักสูตร 

ระยะเวลาดําเนินงาน   ๑ ภาคการศึกษา 

คาใชจายในการดําเนินงาน  งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 
 



  ๑๐ 

๖. โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงคหลักของโครงการ   เพื่อนํานักศึกษาออกไปหาประสบการณภายนอก

หองเรียน เพื่อใหนักศึกษารูจักความสามัคคีในหมูคณะ 

รูจักเสียสละ และทํางานเพื่อสวนรวม 

ลักษณะของการดําเนินงาน  อยูภายใตการดําเนินระหวางอาจารยและตัวแทน

นักศึกษารายวิชาพัฒนาชุมชน  

จํานวนกิจกรรม  ๒ กิจกรรม 

-จัดการเรียนการสอนทฤษฎีในการพัฒนาชุมชน 

-พานักศึกษาลงพื้นที่ที่จะทําการพัฒนาและศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ  อาจารยจตุพล  ดวงจิตร 

อาจารยภาวินี  รอดประเสริฐ 

ระยะเวลาดําเนินงาน   1 ภาคการศึกษา 

คาใชจายในการดําเนินงาน  ของบประมาณสนับจากหนวยงานภายนอกและ

มหาวิทยาลัย 

 

สรุป 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมีความประสงคที่จะนํานโยบายที่กําหนดมาปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

สําหรับนักศึกษาทุกชั้นป โดยเนนการมีสวนรวมของอาจารยในหลักสูตร และการมีสวนรวมของ

นักศึกษาจึงกําหนดเปนแผนพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเปนกิจกรรมที่หลากหลายภายใน 4 ปการศึกษา 

อันจะนําไปสูคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรรัฐศาสตรที่กําหนดไว 

 



หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50  49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

1. มีความรูทันสมัยและรูจักสืบเสาะ
แสวงหา 
- มีความรูทันโลก ทันเหตุการณ 
- มีความรูนอกเหนือจากความรูใน
วิชาชีพ 
- มีความรูที่จะเรียนรู 
- มีความรูเทาทันเทคโนโลยี 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

2. มีความคิดสรางสรรค สามารถคิดได
ใหมไดอยางทันสมัย 
- มีความคิดริเริ่ม 
- มีความบันดาลใจ 
- มีความคิดเชิงประยุกต 
- มีความคิดเชิงบูรณาการ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4. การศึกษาดูงาน 
 

 
 
 

10,000 บาท 

3. สามารถปรับปรุงพัฒนางานและ
แสวงหาวิธีการใหมๆที่ดีขึ้น 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
- มีความสามารถในการแกปญหา 
- มีความสามารถในการสื่อสารโดยการ
ใชเทคโนโลยี 
- เปนมืออาชีพ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 
 
 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4.จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 
 

 
 
 

10,000 บาท 

1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่
ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

4. เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอื่นและ
เขาใจโลก 
- รูจักเทคนิควิธีดําเนินชีวิต 
- รูจักสังคมและโลก 
 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถทํางานรวมกับบุคคล 
- มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานกลุม 
- สามารถแบงงานตามความสามารถ
และบทบาทหนาที่ 
- มีทักษะในการยืดหยุนและ
ประนีประนอม 
- มีจิตอาสาในการทํางาน 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 

 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50  49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูสึก สามารถเชื่อมโยงและบูรณา
การความรู 
- พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
- มีความรูในทองถิ่น ชุมชนและโลก 
- มีความรูไกลถึงอนาคต 
มีความรูลึกซึ้งและรูจริง 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

2. มียุทธศาสตร มีวิสัยทัศน สามารถคิดไป
ขางหนาและคิดไดเอง 
- มีความคิดเชิงกลยุทธ 
- เห็นการณไกล 
- มีมุมมองที่กวางไกล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

3. สามารถสรางงานใหมและทําไดดวย
ตนเอง 
- มีนวัตกรรมสามารถทําสิ่งใหมได 
- มีความเปนสากล มีความสามารถระดับโลก 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

4. สงเสริมและชี้นําสังคมโลกใหตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
- จิตใจกลาหาญ 
- มีสวนรวมในการชี้นําความถูกตองใหกับ
สังคม 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
 

- 
 
 
 
 

1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดโครงการสัมมนาที่มีการรวมมือจากองคกร
ภายนอก 

 
10,000 บาท 

 
40,000 บาท 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

- มีความสามารถในการสื่อความคิดที่ดีงามสู
สังคม 

2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 

5. มีภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม 
- มีทักษะในการแกไขปญหา 
- เขาใจบทบาทโครงสรางหนาที่ในการ
ทํางาน 
- มีความรับผิดชอบตอกลุมองคกรในวิชาชีพ
และสังคม 
- มีความยุติธรรมและธรรมาภิบาล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50 49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552   2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูเชี่ยวชาญ 
- เขาถึงแกนความรู 
- สรางองคความรูใหม 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. จัดสัมมนาในทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

 
10,000 บาท 

 
2. ตกผลึกทางความคิด 
- มีความคิดรวบยอด 
- สามารถคาดการณอนาคตได 
- มองโลกไดเทาทัน 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 

3. มีความชํานาญการและเชี่ยวชาญ 
- ปฏิบัติการไดอยางแมนยํา 
- มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยระดับ
นานาชาติ 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

4. อุทิศตนเพื่อสวนรวม 
- สละตนเพื่อสังคมทองถิ่น 
- สละตนเพื่อประชาคมโลก 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
- สามารถเรียนรูและถายทอดความรู
ความสามารถได 
- สามารถสรางระบบและออกแบบการ
ปฏิบัติงานกลุมได 
- สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการ
ดําเนินงานเพื่อการเรียนรูแกไขปรับปรุง
งานและตนเอง 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 
3. 2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร 3 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
3. สัมมนาของนักศึกษาฝกงานโดยเชิญ
วิทยากรจากแหลงฝกงานเขารวมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 บาท 
 
 
 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา 
4. อาจารยที่ปรึกษามีการใหคําแนะนําและ
อบรมเพื่อความพรอมในการฝกงานของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

5,000 บาท 

 

 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50  49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

1.มีความรูทั่วไปตามวิชาชีพของตน 
- มีความรอบรูในสรรพวิทยาการทั่วไป 
- มีความรูทางวิชาชีพอยางเพียงพอ 
- มีความรูทางเทคโนโลยีพื้นฐาน 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. กิจกรรมคนควาภายนอกชั้นเรียน 
3. การอภิปรายกลุม 
4. การนําเสนอในชั้นเรียน 

- 

2. สามารถวิเคราะหสังเคราะหและ
ประเมินผล 
- มีวิจารญาณ 
- รูจักแยกแยะ 
- คิดอยางเปนระบบ 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   

- 1. การอภิปรายกลุม 
2. การศึกษาในกรณีศึกษา 

- 

3. สามารถปฏิบัติงานไดตามวิชาชีพ 
- มีความสามารถในการสื่อสาร 
- มีความเปนผูนําและผูตาม 
- มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
- มีทักษะชีวิต 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การอภิปรายกลุม 
3. การทํางานกลุม 
4. การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหม
ชั้นปที่ 1 

10,000 บาท 

4. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
เสียสละ มีวัฒนธรรมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
- มีสุนทรียะดานศิลปะและดนตรี 
- มีความเปนพลเมืองดีของสังคม 
- มีความเปนไทย  
- ควบคุมตนเองได 
- รูจักประเมินตนเอง 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การอภิปรายกลุม 
3. การทํางานกลุม 
4. การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหม
ชั้นปที่ 1 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. อาจารยที่ปรึกษามีการติดตามสอบถาม
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางภาคการเรียน
ของนักศึกษา 
2. อาจารยที่ปรึกษามีการกําหนดชั่วโมงที่
ปรึกษาของตนในแตละสัปดาห 
3. จัดทําระเบียนสะสมคะแนนเฉลี่ยใน
กลุมนักศึกษาของตนเองที่รับผิดชอบดูแล 
4*. กําหนดกิจกรรมพบปะสังสรรค
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาปละ
อยางนอย 1 ครั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
ใชงบประมาณ 5,000 
บาทตอนักศึกษา 1 
กลุม(4*) 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

5. มีทักษะและทัศนคติที่ดีดานการรับรู
ขอมูลภายนอก 
- มีทักษะในการรับฟงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- มีความเขาใจผูอื่น 
- แบงปนชวยเหลือผูอื่น 
- ยกยองใหเกียรติผูอื่น 
- ยินดีในความสําเร็จของผูอื่น 
- มีทักษะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ที่ดี 

 
2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. กิจกรรมคนควาภายนอกชั้นเรียน 
3. การอภิปรายกลุม 
4. การนําเสนอในชั้นเรียน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50  49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

1. มีความรูทันสมัยและรูจักสืบเสาะ
แสวงหา 
- มีความรูทันโลก ทันเหตุการณ 
- มีความรูนอกเหนือจากความรูใน
วิชาชีพ 
- มีความรูที่จะเรียนรู 
- มีความรูเทาทันเทคโนโลยี 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

2. มีความคิดสรางสรรค สามารถคิดได
ใหมไดอยางทันสมัย 
- มีความคิดริเริ่ม 
- มีความบันดาลใจ 
- มีความคิดเชิงประยุกต 
- มีความคิดเชิงบูรณาการ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4. การศึกษาดูงาน 
 

 
 
 

10,000 บาท 

3. สามารถปรับปรุงพัฒนางานและ
แสวงหาวิธีการใหมๆที่ดีขึ้น 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
- มีความสามารถในการแกปญหา 
- มีความสามารถในการสื่อสารโดยการ
ใชเทคโนโลยี 
- เปนมืออาชีพ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 
 
 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4.จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 
 

 
 
 

10,000 บาท 

1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่
ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

4. เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอื่นและ
เขาใจโลก 
- รูจักเทคนิควิธีดําเนินชีวิต 
- รูจักสังคมและโลก 
 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถทํางานรวมกับบุคคล 
- มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานกลุม 
- สามารถแบงงานตามความสามารถ
และบทบาทหนาที่ 
- มีทักษะในการยืดหยุนและ
ประนีประนอม 
- มีจิตอาสาในการทํางาน 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 

 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50  49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูสึก สามารถเชื่อมโยงและบูรณา
การความรู 
- พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
- มีความรูในทองถิ่น ชุมชนและโลก 
- มีความรูไกลถึงอนาคต 
มีความรูลึกซึ้งและรูจริง 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

2. มียุทธศาสตร มีวิสัยทัศน สามารถคิดไป
ขางหนาและคิดไดเอง 
- มีความคิดเชิงกลยุทธ 
- เห็นการณไกล 
- มีมุมมองที่กวางไกล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

3. สามารถสรางงานใหมและทําไดดวย
ตนเอง 
- มีนวัตกรรมสามารถทําสิ่งใหมได 
- มีความเปนสากล มีความสามารถระดับโลก 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

4. สงเสริมและชี้นําสังคมโลกใหตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
- จิตใจกลาหาญ 
- มีสวนรวมในการชี้นําความถูกตองใหกับ
สังคม 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
 

- 
 
 
 
 

1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดโครงการสัมมนาที่มีการรวมมือจากองคกร
ภายนอก 

 
10,000 บาท 

 
40,000 บาท 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

- มีความสามารถในการสื่อความคิดที่ดีงามสู
สังคม 

2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 

5. มีภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม 
- มีทักษะในการแกไขปญหา 
- เขาใจบทบาทโครงสรางหนาที่ในการ
ทํางาน 
- มีความรับผิดชอบตอกลุมองคกรในวิชาชีพ
และสังคม 
- มีความยุติธรรมและธรรมาภิบาล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2551 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส  51  50 49  48  ตกคาง             ปการศึกษา  2551  2552  2553  2554 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูเชี่ยวชาญ 
- เขาถึงแกนความรู 
- สรางองคความรูใหม 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. จัดสัมมนาในทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

 
10,000 บาท 

 
2. ตกผลึกทางความคิด 
- มีความคิดรวบยอด 
- สามารถคาดการณอนาคตได 
- มองโลกไดเทาทัน 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 

3. มีความชํานาญการและเชี่ยวชาญ 
- ปฏิบัติการไดอยางแมนยํา 
- มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยระดับ
นานาชาติ 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

4. อุทิศตนเพื่อสวนรวม 
- สละตนเพื่อสังคมทองถิ่น 
- สละตนเพื่อประชาคมโลก 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
- สามารถเรียนรูและถายทอดความรู
ความสามารถได 
- สามารถสรางระบบและออกแบบการ
ปฏิบัติงานกลุมได 
- สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการ
ดําเนินงานเพื่อการเรียนรูแกไขปรับปรุง
งานและตนเอง 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 
3. 2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร 3 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
3. สัมมนาของนักศึกษาฝกงานโดยเชิญ
วิทยากรจากแหลงฝกงานเขารวมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 บาท 
 
 
 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา 
4. อาจารยที่ปรึกษามีการใหคําแนะนําและ
อบรมเพื่อความพรอมในการฝกงานของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

5,000 บาท 

 

 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2552 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส 52 51  50  ปการศึกษา  2552  2553  2554  2555 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

1.มีความรูทั่วไปตามวิชาชีพของตน 
- มีความรอบรูในสรรพวิทยาการทั่วไป 
- มีความรูทางวิชาชีพอยางเพียงพอ 
- มีความรูทางเทคโนโลยีพื้นฐาน 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. กิจกรรมคนควาภายนอกชั้นเรียน 
3. การอภิปรายกลุม 
4. การนําเสนอในชั้นเรียน 

- 

2. สามารถวิเคราะหสังเคราะหและ
ประเมินผล 
- มีวิจารญาณ 
- รูจักแยกแยะ 
- คิดอยางเปนระบบ 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   

- 1. การอภิปรายกลุม 
2. การศึกษาในกรณีศึกษา 

- 

3. สามารถปฏิบัติงานไดตามวิชาชีพ 
- มีความสามารถในการสื่อสาร 
- มีความเปนผูนําและผูตาม 
- มีความสามารถในการทํางานเปนทีม 
- มีทักษะชีวิต 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 

 

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การอภิปรายกลุม 
3. การทํางานกลุม 
4. การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหม
ชั้นปที่ 1 

10,000 บาท 

4. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
เสียสละ มีวัฒนธรรมและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
- มีสุนทรียะดานศิลปะและดนตรี 
- มีความเปนพลเมืองดีของสังคม 
- มีความเปนไทย  
- ควบคุมตนเองได 
- รูจักประเมินตนเอง 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
2561102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย   
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. การอภิปรายกลุม 
3. การทํางานกลุม 
4. การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหม
ชั้นปที่ 1 
 
 

10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. อาจารยที่ปรึกษามีการติดตามสอบถาม
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางภาคการเรียน
ของนักศึกษา 
2. อาจารยที่ปรึกษามีการกําหนดชั่วโมงที่
ปรึกษาของตนในแตละสัปดาห 
3. จัดทําระเบียนสะสมคะแนนเฉลี่ยใน
กลุมนักศึกษาของตนเองที่รับผิดชอบดูแล 
4*. กําหนดกิจกรรมพบปะสังสรรค
ระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษาปละ
อยางนอย 1 ครั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
ใชงบประมาณ 5,000 
บาทตอนักศึกษา 1 
กลุม(4*) 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

5. มีทักษะและทัศนคติที่ดีดานการรับรู
ขอมูลภายนอก 
- มีทักษะในการรับฟงและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
- มีความเขาใจผูอื่น 
- แบงปนชวยเหลือผูอื่น 
- ยกยองใหเกียรติผูอื่น 
- ยินดีในความสําเร็จของผูอื่น 
- มีทักษะสรางความสัมพันธระหวางบุคคล
ที่ดี 

2551103  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ  
รัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
2551102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 

- 1. การมีสวนรวมในชั้นเรียน 
2. กิจกรรมคนควาภายนอกชั้นเรียน 
3. การอภิปรายกลุม 
4. การนําเสนอในชั้นเรียน 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2552 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส 52 51  50  ปการศึกษา 2552  2553  2554  2555 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

1. มีความรูทันสมัยและรูจักสืบเสาะ
แสวงหา 
- มีความรูทันโลก ทันเหตุการณ 
- มีความรูนอกเหนือจากความรูใน
วิชาชีพ 
- มีความรูที่จะเรียนรู 
- มีความรูเทาทันเทคโนโลยี 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

2. มีความคิดสรางสรรค สามารถคิดได
ใหมไดอยางทันสมัย 
- มีความคิดริเริ่ม 
- มีความบันดาลใจ 
- มีความคิดเชิงประยุกต 
- มีความคิดเชิงบูรณาการ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4. การศึกษาดูงาน 
 

 
 
 

10,000 บาท 

3. สามารถปรับปรุงพัฒนางานและ
แสวงหาวิธีการใหมๆที่ดีขึ้น 
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
- มีความสามารถในการแกปญหา 
- มีความสามารถในการสื่อสารโดยการ
ใชเทคโนโลยี 
- เปนมืออาชีพ 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 
 
 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
4.จัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 
 

 
 
 

10,000 บาท 

1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่
ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียน
การสอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรม
อะไร 

สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบอาจารยที่
ปรึกษา 

4. เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอื่นและ
เขาใจโลก 
- รูจักเทคนิควิธีดําเนินชีวิต 
- รูจักสังคมและโลก 
 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 
4. 2552302 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 3(3-0) 
5. 2553305 เทคนิคการบริหาร 3(3-0) 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถทํางานรวมกับบุคคล 
- มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานกลุม 
- สามารถแบงงานตามความสามารถ
และบทบาทหนาที่ 
- มีทักษะในการยืดหยุนและ
ประนีประนอม 
- มีจิตอาสาในการทํางาน 

1. 2552301 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน  3(3-0) 
2. 2553302 การบริหารทรัพยากร
มนุษยภาครัฐ 3(3-0) 
3. 3562302 การพัฒนาองคการ3(3-0) 

 

- 1. การคนควาภายนอกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมรายงานกลุม 
3. อภิปรายภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2552 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส 52 51  50  ปการศึกษา 2552  2553  2554  2555 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูสึก สามารถเชื่อมโยงและบูรณา
การความรู 
- พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง 
- มีความรูในทองถิ่น ชุมชนและโลก 
- มีความรูไกลถึงอนาคต 
มีความรูลึกซึ้งและรูจริง 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

2. มียุทธศาสตร มีวิสัยทัศน สามารถคิดไป
ขางหนาและคิดไดเอง 
- มีความคิดเชิงกลยุทธ 
- เห็นการณไกล 
- มีมุมมองที่กวางไกล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

3. สามารถสรางงานใหมและทําไดดวย
ตนเอง 
- มีนวัตกรรมสามารถทําสิ่งใหมได 
- มีความเปนสากล มีความสามารถระดับโลก 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดใหนักศึกษาเปนผูชวยนักวิจัยโดยดําเนินการ
วิจัยรวมกับอาจารยภายในหลักสูตร 

 
10,000 บาท 

4. สงเสริมและชี้นําสังคมโลกใหตระหนักถึง
คุณธรรม จริยธรรม 
- จิตใจกลาหาญ 
- มีสวนรวมในการชี้นําความถูกตองใหกับ
สังคม 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
 

- 
 
 
 
 

1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดโครงการสัมมนาที่มีการรวมมือจากองคกร
ภายนอก 

 
10,000 บาท 

 
40,000 บาท 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 



โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการ
สอนในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

- มีความสามารถในการสื่อความคิดที่ดีงามสู
สังคม 

2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 

5. มีภาวะผูนําและผูตามอยางเหมาะสม 
- มีทักษะในการแกไขปญหา 
- เขาใจบทบาทโครงสรางหนาที่ในการ
ทํางาน 
- มีความรับผิดชอบตอกลุมองคกรในวิชาชีพ
และสังคม 
- มีความยุติธรรมและธรรมาภิบาล 

1. 2553303 การบริหารการพัฒนา 3(3-0) 
2553301 การวิเคราะหโครงการและการบริหาร
โครงการ 3(3-0) 
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0) 
2553306 การวิเคราะหองคการและการวิเคราะห
ระบบงาน  3(3-0) 
2554103 การจัดองคกรทองถิ่น 3(3-0) 

- 1. การสัมมนาภายในชั้นเรียน 
2. การศึกษาดูงาน 
3. การศึกษาเฉพาะกรณี 
4. จัดสัมมนาโดยอาศัยวิทยากรเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 
 

 
 
 
10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการพัฒนานักศึกษาในระยะเวลา 4 ป (ปการศึกษา 2552 – 2554 ) เพื่อใหบรรลุศักยภาพนักศึกษาที่พึงประสงค 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

นักศึกษารหัส 52 51  50  ปการศึกษา 2552  2553  2554  2555 
 

โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ทําใหบรรลุศักยภาพที่พึงประสงค (หากตองใชงบประมาณ ใหระบุดวย) 

ศักยภาพที่พึงประสงค สรางศักยภาพดวยการสอดแทรกผานการเรียนการสอน
ในรายวิชาใด อยางไร 

สรางศักยภาพดวยโครงการ/งาน/กิจกรรมอะไร สรางศักยภาพดวยกิจกรรมอะไรบางผานระบบ
อาจารยที่ปรึกษา 

1. มีความรูเชี่ยวชาญ 
- เขาถึงแกนความรู 
- สรางองคความรูใหม 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. จัดสัมมนาในทางรัฐประศาสน
ศาสตร 

 
10,000 บาท 

 
2. ตกผลึกทางความคิด 
- มีความคิดรวบยอด 
- สามารถคาดการณอนาคตได 
- มองโลกไดเทาทัน 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา  

 
5,000 บาท 

3. มีความชํานาญการและเชี่ยวชาญ 
- ปฏิบัติการไดอยางแมนยํา 
- มีความเชี่ยวชาญในการทําวิจัยระดับ
นานาชาติ 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

4. อุทิศตนเพื่อสวนรวม 
- สละตนเพื่อสังคมทองถิ่น 
- สละตนเพื่อประชาคมโลก 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
 

- 

5. มีความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
- สามารถเรียนรูและถายทอดความรู
ความสามารถได 
- สามารถสรางระบบและออกแบบการ
ปฏิบัติงานกลุมได 
- สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการ
ดําเนินงานเพื่อการเรียนรูแกไขปรับปรุง
งานและตนเอง 

1. 2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0) 
2. 2553309 การวิเคราะหนโยบาย  3(3-0) 
3. 2554801 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
รัฐประศาสนศาสตร 3 

- 1. การคนควาจากแหลงขอมูลภายนอก 
2. กิจกรรมรายงานกลุมและอภิปราย
ภายในชั้นเรียน 
3. สัมมนาของนักศึกษาฝกงานโดยเชิญ
วิทยากรจากแหลงฝกงานเขารวมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 
 
 
 

 
 
 

20,000 บาท 
 
 
 

 
1. ติดตามผลการเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษา 
2. กําหนดชั่วโมงของอาจารยที่ปรึกษา 
3. กิจกรรมสังสรรคระหวางนักศึกษากับ
อาจารยที่ปรึกษา 
4. อาจารยที่ปรึกษามีการใหคําแนะนําและ
อบรมเพื่อความพรอมในการฝกงานของ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 

5,000 บาท 
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