สรุปกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 – 2562
ปีการศึกษา 2560
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

1

กิจกรรมสิงห์-ราชภัฏอาสา
“ท้าฝายชะลอน้ารักษาระบบนิเวศน์”

2

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู่เอกลักษณ์
อัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์ “กิจกรรมจิต
อาสา”

3

โครงการค่ายอาสา 5 ราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์
ภาคกลาง ครังที่ 4

4

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท้าฝาย
ชะลอน้า
2.เพื่อสร้างฝายชะลอน้า
3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 3.51
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแนวทางการ
ปฏิบัติด้านกฏ ระเบียบ และงานกิจกรรมอื่น
ๆ เกี่ยวกับนักศึกษาเ เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์
เอกลักษณ์นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษา ชันปีที่ 1
จ้านวน 2,000 คน
1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท้ า กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ร่วมกับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้าง
จิตสาธารณะและเสริมสร้างให้รู้จักรักสามัคคี
ในหมู่ ค ณะ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายนั ก ศึ ก ษา
องค์การและสภานักศึกษา จ้านวน 10 คน
2.เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
3.เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลการดาเนินการ

30

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

2,000

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

10

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

42

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย

แห่งประเทศไทย ครังที่ 44 รอบ
คัดเลือก

5

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที่ 44 รอบ
มหกรรม

2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย
6
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลภายนอกมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3.51

6

7

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เปตองวไลยอลงกรณ์โอเพ่น ครังที่ 13

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมศิ าสตร์ภาคกลาง ครังที่
29

64
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
2.เพื่อให้นักศึกษามีเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัย
114
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
2.เพื่อให้นักศึกษามีเครือข่ายระหว่างคณะ

8

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ครังที่ 14 “เจ้าฟ้าเกมส์”

1,000

เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกั บผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์/การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา

9

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
6 สถาบัน ครังที่ 14

91
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 800 คน

10

11

12
13

การแข่งขันกีฬาของนักศึกษา
ภาคพิเศษ ครังที่ 14 “วไลยอลงกรณ์
สัมพันธ์”

กิจกรรมรณรงค์รับน้องใหม่ตามหลัก
จริยธรรม
และรณรงค์ปลอดเหล้าในสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการกิจกรรม
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร
กิจกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาหอพัก “งามอย่างไทยวไลย
อลงกรณ์”

1,500
1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษา
ร่วมมือรับน้องปลอดเหล้า ปลอดอบายมุขใน
มหาวิทยาลัย และดูแลพฤติกรรมการรับน้อง
ของรุ่นในในทางที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้นักศึกษาทุกชันปีเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1,500 คน
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 3.51

2,000

1,800
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
มารยาทไทยอันดีงามของไทย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของโครงการ

100

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้น้ าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้น้าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้น้าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

14

กิจกรรมวันลอยกระทง

15

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจ้าปี 2561

16

โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา
ประจ้าปี 2561

17

โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา PDCA

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ในพิธีการ
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมน้าความรูไ้ ปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบ
สานประเพณีสงกรานต์
2.นักศึกษามีความพึงะอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 3.51
1.เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์
2.เข้าร่วมโครงการได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม มี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกที่ดีแบ่งปันความรู้
ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยูใ่ ห้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด
1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ในกระบวนการ
PDCA
2.เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละแนวทางในการสร้ า ง
เครือข่ายภายในสถาบัน

300

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

50

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

50

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ ก ษาได้รับ การพั ฒ นาทั กษะทางปั ญญา มี ค วามสามารถในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึนอย่างเป็นระบบ
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
เชื่ อ มโยง บู ร ณาการหลั ก ทฤษฏี ม าใช้ กั บ งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ มี ก าร
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน มี ค ว า ม คิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

30

ปีการศึกษา 2561
ลาดับ

1

2

3

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู่เอกลักษณ์
อัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์ “สิงห์ราชภัฏ
อาสา”

กิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏ ครังที่ 5

กิจกรรมท้าความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา ครังที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ
1.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท้ า กิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ร่วมกับช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้าง
จิตสาธารณะและเสริมสร้างให้รู้จักรักสามัคคี
ในหมู่ ค ณะ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายนั ก ศึ ก ษา
องค์การและสภานักศึกษา จ้านวน 10 คน
2.เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
3.เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ
1. เพื่อด้าเนินกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตาม
พระราชด้าริของรัชกาลที่ 10
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
4. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลการดาเนินการ

32

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

10

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

230

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อนื่ ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

4

กิจกรรมท้าความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา ครังที่ 2

5

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนสู่เอกลักษณ์
อัตลักษณ์วไลยอลงกรณ์

6

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที่ 45 รอบ
คัดเลือก

7

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครังที่ 45 รอบ
มหกรรม

1. เพื่อด้าเนินกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตาม
พระราชด้าริของรัชกาลที่ 10
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
4. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ เสริ ม สร้ า งให้ รู้ รั ก สามั ค คี ใ นหมู่
คณะ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รั บ ผิ ด ชอบ เสริ ม สร้ า งให้ รู้ รั ก สามั ค คี ใ นหมู่
คณะ
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย

164

500

18
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย
6

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์/การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
2.เพื่อให้นักศึกษามีเครือข่ายระหว่างคณะ
8

9

10

11

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในมหา
วิทยา
ครังที่ 15 “เจ้าฟ้าเกมส์”

กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครังที่ 30

กิจกรรมโครงการกิจกรรมพิธีอัญเชิญ
ตรา
พระราชลัญจกร

1,000
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา
2.เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย
119
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพิธี
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร
2.นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 3.51

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ฟั ง การเตรี ย มความ
พร้อม และการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ และ
สารเสพติด ก่อนเข้ารับการศึกษา
3. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส้ า นึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี จิ ต
อาสา และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม “ราชพฤกษ์ช่อใหม่” ประจ้าปี 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่
การศึกษา 2561
และรุ่นน้อง

2,300

2,300

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้ น้ า และ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่น ได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้น้ าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุ ม อารมณ์ ส ามารถแสดงภาวะผู้น้ าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้น้าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

1.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบ
น้อม และความกตัญญูเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรกั ษ์และสืบ
สานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
12

13

14
15

16
17

กิจกรรมไหว้ครูประจ้าปีการศึกษา
2561
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบ
สานประเพณีสงกรานต์
2.นักศึกษามีความพึงะอใจในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
ไม่น้อยกว่า 3.51
1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติ
น้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
พระเจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 9
เดช
1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
2.เข้าร่วมโครงการได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม มี
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
1.เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวัน
สงกรานต์
โครงการประเพณีวันสงกรานต์
2.เข้าร่วมโครงการได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม มี
ประจ้าปี 2562
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
โครงการรับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรม 1.ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้นักศึกษา
และการรณรงค์ปลอดเหล้าใน
ร่วมมือรับน้องปลอดเหล้า ปลอดอบายมุขใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

2,300

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/
ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้น้าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

499

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

300

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

16

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

224

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/

500

18

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัย และดูแลพฤติกรรมการรับน้อง
ของรุ่นในในทางที่ถูกต้อง
2.เพื่อให้นักศึกษาทุกชันปีเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 1,500 คน
1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมส้านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดงภาวะผู้น้าและ
เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

300

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย
เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

ปีการศึกษา 2562
ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ฟั ง การเตรี ย มความ
พร้อม และการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ และ
สารเสพติด ก่อนเข้ารับการศึกษา

1

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่

2

กิจกรรมรับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรม
และการรณรงค์ปลอดเหล้าใน
สถานศึกษา

3

กิจกรรมคัดเลือก นศ.เพื่อประกวด
นศ.รางวัลพระราชทาน

1. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่สา้ นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก้าหนดเรื่องการ
จัดกิจกรรมรับน้อง
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง
3. เพื่อให้รุ่นพี่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยไม่
ยุ่งเกี่ยวกับสุราหรือยาเสพติด
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑ์รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัล
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติตาม
เกณฑ์การได้รับรางวัลเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อจัดท้าเอกสาร เล่มผลงาน ตาม
กระบวนการของการคัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทาน

จานวนผู้เข้าร่วม

1,531

1,500

1

ผลการดาเนินการ
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4

4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
โดยการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
1. เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมแสดงออกถึง
ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
และสถาบันการศึกษา
2. เพื่อสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับนักศึกษา
ชันปีที่ 1 รวมถึงนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาเกิดความผูกพัน รัก
ใคร่สามัคคีกันในหมู่คณะ มีความรักและความ
ภาคภู มิ ใ จในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. เพื่อสร้างประเพณีที่ดีงามของสถาบันและ
ปลูกฝังนักศึกษาภายในให้ร่วมกันสืบสานและ
กิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร คงอยูส่ ืบไป

5

กิจกรรมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา

1. เพื่อให้นักศึกษาน้อมร้าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ในสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร
2. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับกองพัฒนานักศึกษา
และมหาวิทยาลัย

กิจกรรมเลือกตังนายกองค์การ นศ.

1.เพื่ อ ด้ า เนิ น การจั ด การเลื อ กตั งเพื่ อ ให้ ไ ด้
นายกองค์การนักศึกษา
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การด้ า เนิ น งานตามแบบ
ประชาธิปไตย

6

1,531

100

800

นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และการท้ า งาน ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็ นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และการท้ า งาน ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

9

กิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่

1.เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบ
น้อม และความกตัญญูเวทิตาต่อครู-อาจารย์
2. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรกั ษ์และสืบ
สานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
1. เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี
ความสามารถด้ า นกี ฬ า ด้ า นนาฎศิ ล ป์ ด้ า น
ศิลปกรรม และด้านอื่น ๆ
2. เพื่อส่งนักศึกษาที่มีความสามารถเข้าร่วม
การประกวดแข่ ง ขั น ตามความสามารถที่
นักศึกษามีอยู่
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ หรือสร้างขีน
ใหม่
1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ฟั ง การเตรี ย มความ
พร้อม และการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพ และ
สารเสพติด ก่อนเข้ารับการศึกษา
3. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส้ า นึ ก ให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู้ มี จิ ต
อาสา และร่วมกิจกรรมจิตอาสา
4. เพื่ อ สร้ า งความสัมพั น ธ์ อั นดี ระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง

10

กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยฯ
(รอบคัดเลือก)

1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

7

8

กิจกรรมพิธไี หว้ครู

กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

1,531

12

1,531

87

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มี
วินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความ
ร่วมมือมีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดง
ภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มี
วินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความ
ร่วมมือมีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดง
ภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และการท้ า งาน ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ

11

กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยฯ
(รอบมหกรรม)

12

กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเขต
ภูมิศาสตร์ภาคกลาง

13

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัย
"เจ้าฟ้าเกมส์"

14

กิจกรรมพัฒนาสู่เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์

2. เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ด้ า เนิ น การคั ด เลื อ ก
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา
ได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยด้าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
กีฬา
1. เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา
ได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยด้าเนินการคัดเลือก
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อเป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย
3.เพื่อให้ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเขตภูมศิ าสตร์ภาคกลาง

1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
คณะ/วิทยาลัย
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา

การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4

93

1,500
1,531

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ มีวินยั เคารพกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร สามารถ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
การให้ความร่วมมือ มีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์
สามารถแสดงภาวะผู้นา้ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างานทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมีความอ่อนน้อม มีสมั มาคารวะ มี
วินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร สามารถท้างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีการรับฟังความคิดเห็นและการให้ความ
ร่วมมือมีความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์สามารถแสดง
ภาวะผู้น้าและเสนอแนะวิธีแก้ปญ
ั หาได้อย่างเหมาะสม
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจติ สาธารณะ

15

16

17

18

กิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏ

กิจกรรมท้าความดีด้วยหัวใจ

3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ
1. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์
2. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
3. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ
1. เพื่อด้าเนินกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ตาม
พระราชด้าริของรัชกาลที่ 10
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3. เพื่อสร้างจิตสาธารณะให้เกิดแก่นักศึกษา
4. เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ เสริมสร้างให้รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะ

เพื่อให้นักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา สภา
กิจกรรมอบรมเรื่องประกันคุณภาพ นักศึกษา ประธานชมรม มีความรูค้ วามเข้าใจ
การศึกษา PDCA
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1.พื่อให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ้าการ เข้ารับฟัง
กิจกรรมอบรมเรื่องการขอผ่อนผัน
การบรรยายให้ความรู้เกีย่ วกับการได้รับสิทธิ์
การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ้าการ การผ่อนผันฯ

85

2,836

120

621

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจติ สาธารณะ

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความสามารถท้างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้/ท้างานเป็นทีมได้ มีความเสียสละ/มีจติ สาธารณะ
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึนอย่างเป็นระบบ
มีความสามารถ
เชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฏีมาใช้กับงานอย่างสร้างสรรค์ มีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะชีวิตและการท้างาน มีความอ่อนน้อม มี
สัมมาคารวะ
มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

2.เพื่อให้นักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการ
ตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ้าการ เดินทาง
ไปรับสิทธิ์การผ่อนผันฯ ตามวันที่ และสถานที่
ที่ก้าหนดไว้ในหมายเรียก

19

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

1.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
คณะ/วิทยาลัย

111

นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึนอย่างเป็นระบบ
มีความสามารถ
เชื่อมโยง บูรณาการหลักทฤษฏีมาใช้กับงานอย่างสร้างสรรค์ มีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีความรอบรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและน้าไปประยุกต์ใช้กับ
งาน

