
แผนพัฒนานักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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๒ 

แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัตวิทยาลัยครู 
พ.ศ.๒๕๑๘ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลัง
แรงงานของสังคมและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งมุ่งพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการน าความรู้ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นบนฐานความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา รวมถึงการส่งเสริมท านุบ ารุงเผยแพร่ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในปัจจุบัน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน ๙ หลักสูตร ประกอบไปด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และการสอน
ภาษาอังกฤษ 

  เป้าหมายของแผนพัฒนานักศึกษา คือ การพัฒนาบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็น
ผู้ที่สามารถพัฒนาตนและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิความรู้ คุณธรรมจริยธรรม รักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ไทย และมีจิตส านึกสาธารณะ  

 
จุดประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา 
 

๑) นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีทักษะการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ บน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

๒) นักศึกษาสามารถใช้การเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และหลีกหนี
จากยาเสพติดได ้

๓) นักศึกษาเกิดจิตส านึกสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔) นักศึกษามีความเข้าใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย สามารถใช้
คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวันได ้

๕) นักศึกษาสามารถด าเนินชีวิตโดยการยึดมั่นในประชาธิปไตย   
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๓ 

กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา 

  ๑) การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีทักษะการคิด การวิเคราะห์สังเคราะห์ 
บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

  ๒) การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้การเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทัศนคต ิและหลีกหนีจากยาเสพติด 

  ๓) การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  ๔) การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและรักในคุณค่าของภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย และมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

  ๕) การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในประชาธิปไตย  

 
ค าจ ากัดความ 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยตรง โดยไม่มีหน่วยกิตและมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ ทัศคติของนักศึกษา แบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมนอกหลักสูตร 

๑) กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาร่วมกันจัดท า
ขึ้นเพ่ือตอบสนอง เสริมการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  

๒) กิจกรรมนอกหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือ 
หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน หรือหลักสูตรโดยตรง เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑) ทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
๑.๑ มีคุณธรรม และจริยธรรม เคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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๔ 

๑.๒ มีวินัยในตนเองและเครารพกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสังคม  

๒) ทักษะความรู  
   ๒.๑ มีความรู ความสามารถในสาขาวิชาอยางดี สามารถน าไปประยุกตใชในสังคมได  
   ๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองได และมีความใฝ่รอูยูเสมอ  

๓) ทักษะทางปัญญา  
๓.๑ มีความสามารถใจการคิดเชิงวิเคราะห์ มีวิจารณญาณในการคิดแกปญหาวาสิ่งใด

สมควรท า สิ่งใดไมสมควรท า รูจักฟง รูจักพูด รูจักกลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง รูจักกาลเทศะ  
๓.๒ รูความหมาย คุณคา มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ 

อนุรักษ และถายทอดวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น   
๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ มีความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม มีความซื่อสัตยสุจริตลดความเห็นแกตัว 
หลีกหนีความชั่ว และมีความละอายต่อการกระท าผิด สามารถครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

๔.๒ รู เขาใจ และรับผิดชอบตอปญหาสังคม ค านึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก เพ่ือให
สังคมและตนเองไดรับประโยชนรวมกัน  

  ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาความรเูพ่ิมเติม 

 
  ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้
หลักสูตรวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ ในกิจกรรมอย่างน้อย ๖ ประเภท 
ดังต่อไปนี้ 

  ๑) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  ๒) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

  ๓) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม   

  ๔) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๕) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

  ๖) กิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D 
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๕ 

กลยุทธ์ที่ ๑  การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา มีทักษะการคิด การวิเคราะห์  
การสังเคราะห์ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

 

 กลยุทธ์ที่  ๑ มุ่งพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา โดยสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๕ ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นให้ทุกหลักสูตร
วางแผนจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อย่างน้อยหลักสูตรละ ๑ กิจกรรม 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนกิจกรรมด้านวิชาการอย่างน้อย ๘ กิจกรรมต่อปีการศึกษา โดยมีการ
วางแผนด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

๑ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร ์ ๕-๗ มิ.ย. ๕๖  

๒ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี ๒ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร ์ ๑๗-๑๘ ก.ค. ๕๖ 

๓ โครงการเสริมทักษะด้านวิชาชีพกฎหมาย หลักสตูรนิตศิาสตร ์ ๑๗-๑๙ ก.ค. ๕๖ 

๔ โครงการพัฒนาความคิดสะกิดต่อมเขียน หลักสตูรภาษาไทย ๕-๒๗ ส.ค. , ๒-๑๗ 
ก.ย. ๕๖ 

๕ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ 

หลักสตูรภาษาไทย ๑๖ ส.ค. ๕๖ 

๖ โครงการพัฒนาบัณฑิต “เส้นทางสู่เนติบัณฑิตไทย” หลักสตูรนิตศิาสตร ์ ๒๐ ส.ค. ๕๖ 

๗ โครงการพฒันาใจ พัฒนาตน หลักสตูรภาษาไทย ๑๙-๒๑ ส.ค. ๕๖ 

๘ โครงการ Smart I am (งบประมาณปี ๒๕๕๖) หลักสตูรภาษาอังกฤษ ส.ค. ๕๖ 

๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ ส.ค. ๕๖ 

๑๐ โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพ นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ หลักสตูรรัฐศาสตร ์ ๑๑-๑๒ ม.ค. ๕๗ 
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๖ 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

วิชาชีพทางรัฐศาสตร์" 

๑๑ โครงการภาษาไทยอ่านให้ได้ ใช้ให้เป็น หลักสตูรภาษาไทย ๒๓-๒๔ ม.ค. ๕๗ 

๑๒ โครงการ Smart I am (งบประมาณปี ๒๕๕๗) หลักสตูรภาษาอังกฤษ ๒๙-๓๐ ม.ค. ๕๗ 

๑๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน
แบบบูรณาการ 

หลักสตูรภาษาจีน ๗ ก.พ. ๕๗ 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๒  การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้การเล่นกีฬาหรือออกก าลังกายเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ทัศนคติ และหลีกหนีจากยาเสพติด 

 กลยุทธ์ที่ ๒ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น โดยการเล่นกีฬา ออกก าลังกาย และ
กิจกรรมสันทนาการ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ เรียนรู้น้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ กิจกรรม โดยมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 
๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

๑ กิจกรรมวันช่อใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๔ ส.ค. ๕๖ 

๒ โครงการเปิดฟ้าสู่ฝันสานสัมพันธ์น้องพี่นิติ ๕๖ หลักสตูรนิตศิาสตร ์ ๖-๗ ก.ค. ๕๖ 

๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๔ ม.ค. ๕๗ 

 

 



แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๗ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๓ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม เรียนรู้
เพ่ือการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางสังคม รวมถึง การตระหนักและคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมหรือรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ กิจกรรม โดยมีการวางแผน
ด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน หลักสตูรจติวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

๓๐ พ.ค. ๕๖ 

๒ โครงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชน หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร ์ ๗-๘ ส.ค. ๕๖ 

๓ โครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หลักสตูรภาษาจีน ๑๐-๑๓ ก.พ. ๕๗ 

๔ โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนความหลากหลาย” หลักสตูรรัฐศาสตร ์ ๑๓ ก.พ. ๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๘ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและรักในคุณค่าของภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย และมี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิต 

กลยุทธ์ที่ ๔ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและรักในคุณค่าความเป็นไทย โดยการด าเนิน
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านภาษา หรือศิลปะ หรือวัฒนธรรม และประพฤติตัวเหมาะสม เคารพความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของกิจกรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัก
และเข้าใจในคุณค่าของภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่างชาติ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ กิจกรรม 
โดยมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

๑ โครงการเรียนรู้ความเป็นไทย ผ่านสายใยวัฒนธรรม หลักสตูรภาษาไทย ๑๘ มิ.ย. ๕๖ 

๒ โครงการสืบสานงานศิลป์ ครูกวีแผ่นดินสยาม หลักสตูรภาษาไทย ๒๖ มิ.ย. ๕๖ 

๓ กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๖ ก.ค. ๕๖ 

๔ โครงการตรุษจีน ประจ าปี ๒๕๕๗ หลักสตูรภาษาจีน ๒๑ ม.ค. ๕๗ 

๕ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๓-๒๔ ม.ค. ๕๗ 

๖ โครงการส่งเสริมทักษะความรู้คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรม
เนื่องในวันมาฆบูชา 

กลุ่มวิชาสังคม ๑๐ ก.พ. ๕๗ 

๗ โครงการนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย หลักสตูรภาษาจีน ๑๐-๑๓ ก.พ. ๕๗ 

๘ โครงการวรรณคดีสัญจร ตอนวรรณคดีพื้นบ้าน หลักสตูรภาษาไทย ๑๙ ก.พ. ๕๗ 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๙ 

กลยุทธ์ที่ ๕  การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในประชาธิปไตย  

กลยุทธ์ที่ ๕ มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเข้าใจและยึดมั่นในประชาธิปไตยจากการด าเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น เคารพความเสมอภาค เคารพกติกา เคารพสิทธิของผู้อื่น หรือรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการ
มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รัก
และเข้าใจในคุณค่าของภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมต่างชาติ อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ กิจกรรม 
โดยมีการวางแผนด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 

 ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาด าเนิน

โครงการ 

๑ โครงการ “ไซโครุ่นใหม่ เข้าใจประชาธิปไตย” หลักสตูรจติวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ 

๑๖ มิ.ย. ๕๖ 

๒ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๔ ม.ค. ๕๗ 

 


