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ณ หองประชุมอินทนิล ชั้น 1 และ หองประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3

อาคารอเนกประสงค (อาคาร 20)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



กำหนดการ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนานักศกึษา 
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 และ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 20) 
 

เวลา  
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ โดย นางวาสนา  จักรศรี  
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
กล่าวเปิด พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา  
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ 
รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

09.30 น. – 10.00 น. บรรยายพิเศษ “กระบวนการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา” 
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

10.00 น. – 12.00 น. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 
นำกระบวนการจัดทำแผนฯ โดย 
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.30 น. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 

นำกระบวนการจัดทำแผนฯ โดย 
งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 

หมายเหตุ  1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม บริการนอกห้องประชุม  
              2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 

 



ความสำคัญในการพัฒนานักศึกษา 
 

 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ร่วมกับ คณะ สำนัก สถาบัน วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ 
 

 การจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการจัดทำ โดยให้
สอดคล้องกับ 
 

1. กรอบยุทธศาตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพื่อให้คนไทยในอนาคน มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญยา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม 
เป้าหมาย 
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัด 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป้นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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2. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
2) พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
4) สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย  
5) การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีกำหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี   
6) สร้างบทบาทสถาบันสังคม และทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคม 
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 

4. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ของบัณฑิต เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพทั้ง soft skill และ technical ที่ทันสมัยสำหรับ
เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
1) พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
2) พัฒนาทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา (3R8C) 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเด็นยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ ดังนี้ 
1) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา soft skill ที่บูรณาการกับ hard skill อย่างสมดุล 
2) การสร้างระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 
3) การพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

 

6. ร่าง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
วิสยัทัศน์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
คำอธิบายวิสัยทัศน์ 
     หมายถึง  ความหลากหลายของศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 
3) การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

7. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คำอธิบายตัวบ่งชี้   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้
คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า   

  เกณฑ์มาตรฐาน      
    1. จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
     2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นักศึกษา  
     3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
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    4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
    5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
    6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คำอธิบายตัวบ่งชี้   สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม      
และครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม  อารมณ์  ร่างกาย  
และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
เกณฑ์มาตรฐาน      

    1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม  

    2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
      - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน  
    - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
   - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
   3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา   
    4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป  
    5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

    6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

8. (ร่าง) แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 

8.1 ยกเลิก ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555  ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 
2555 
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8.2 สาระสำคัญของการยกเลิก คือความกังวล  ในข้อ 10 ตามประกาศ ที่ว่า นักศึกระดับปริญญาตรี ภาค
ปกติ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไม่ครบตามข้อ 3 (กิจกรรมบังคับ กิจกรรมทั่วไป 
กิจกรรมระดับคณะ และจำนวนที่ต้องเข้าร่วมให้ครบตามเกณฑ์) อาจไม่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับ
ปริญญาบัตร ตามข้อ 39 และ 40 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2550  

 

ข้อเสนอจากคณะดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย จากการประชุมครั้งที่ 2/2564  
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร20) 
 

8.3 ข้อเสนอจากคณะดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย 
8.3.1 ควรนำ รหัสกิจกรรม (AC)  มาใช้ เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยให้เกิดประโยชน์ และไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา 
8.3.2 ในการพัฒนากิจกรรมควรนำข้อมูลหลายส่วน ได้แก่ ความคิดเห็น/ ความต้องการของนักศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบาลที่เกี่ยวข้อง 
มาวิเคราะห์และจัดทำโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
8.3.3 กิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่มุ ่งเน้นการปฏิบัติการ และ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ลดการบรรยายให้น้อยลง โดยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
8.3.4 กิจกรรมควรสร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา มากกว่า กิจกรรมที่เป็นการบรรยายให้ความรู้แต่
เพียงอย่างเดียว 
8.3.5 ควรมีการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม 
8.3.6 ควรมีการคิด / สร้างกิจกรรม ที่มีความโดดเด่นแสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
8.3.7 ควรมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ 
8.3.8 ควรมีกระบวนการที่ให้นักศึกษาสามารถมาเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจและความ
สะดวก 

 

ข้อเสนอ จากการศึกษาเอกสาร และ การศึกษาดูงาน งานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ  
 

8.4 ข้อเสนอ จากการศึกษาเอกสาร และ การศึกษาดูงาน งานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ 
8.4.1 ควรหาวิธีการแนวทางให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากกว่า
ผลกระทบด้านลบ 
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    8.4.2 ควร กำหนดประเภทกิจกรรมให้สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดังนี้  
     1) นโยบายด้านการศึกษา ของ รัชกาลที ่10  

➢ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
➢ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 
➢ มีอาชีพ - มีงานทำ 
➢ เป็นพลเมืองที่ด ี

     2) ตามอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
➢ อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีทักษะ

วิชาชีพ” 
     3) ตามมาตรฐาน TQF   

➢ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
➢ ด้านความรู้ 
➢ ด้านทักษะทางปัญญา 
➢ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
➢ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

     4) นโยบายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามทิศทาง/ นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
➢ เน้นพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพ่ือสามารถทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้ 

     5) จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   พัฒนานักศึกษาให้มี/ เป็น 
➢ มีทัศนคติทีด่ีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตน 
➢ พลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) 
➢ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ (Learning Agility) 
➢ พร้อมปรับตัวให้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
➢ มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ 
➢ มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
➢ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา mindset , EQ , RQ , DQ และ Soft skill ต่าง ๆ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
➢ ควรจัดเวลาในแต่ละสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ให้นักศึกษามีเวลาว่างตรงกัน

เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ / พัฒนาทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน 
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     8.4.3 เสนอให้มีการกำหนด การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตลอดหลักสูตร โดยให้เข้า
ร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อาทิ เข้าร่วมแต่ละประเภทกิจกรรมไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม เป็นต้น 
     8.4.4 เสนอให้มีการ ให้รางวัลจูงใจการเข้าร่วม อาท ิการได้รับสิทธิในการพิจารณาที่มากกว่านักศึกษา
คนอ่ืนที่ไม่ร่วมกิจกรรม ในเรื่อง การรับทุนการศึกษา ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจักได้มอบให้  
     8.4.5 เสนอให้มีการมอบ ทรานสคริปกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่เก็บกิจกรรมครบ หรือ ถึง จำนวนที่
กำหนดไว้ เพ่ือใช้ประกอบในการสมัครงาน  
     8.4.6 กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ระบบ ทรานสคริปกิจกรรม ดังกล่าว จะต้องเป็นกิจกรรมที่ผ่านการ
เสนอเข้าสู่แผนพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่ทางกองพัฒนานักศึกษา จักได้กำหนดจัดทุกป ี
     8.4.7 คณะ หน่วยงาน ใด ที่จะดำเนินกิจกรรม และต้องการขอ รหัสกิจกรรม นอกเหนือจาก กิจกรรม
ที่ถูกระบุในแผนตามข้อ 8.4.6  ต้องทำเรื่องขออนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทุกครั้ง ก่อน
กิจกรรมเริ่ม ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ จึงจะสามารถขอ รหัสกิจกรรม ได ้

8.4.8 จัดทำประกาศรองรับ เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) งานพัฒนานักศึกษา 
 

S (STRENGTHS – จุดแข็ง) 
- คณะมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องสำหรับงานพัฒนานักศึกษา (4) 
- มีการกำหนดอาจารย์และเจา้หนา้ที่ประจำฝ่ายพัฒนานักศึกษาไว้สำหรับช่วยงาน และ

มาจากทุกสาขาวิชา ทำให้การดำเนินงานและขอความร่วมมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(2) 

- มีนโยบายของคณะที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนานกัศึกษา 
- หน่วยงานมีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและนอกคณะ 
- หน่วยงานมีการส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนานกัศึกษาในคณะเพื่อ

เพิ่มทักษะชีวิต สู่ศตวรรษท่ี 21 
- สาขาวิชา / คณะ สนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา 
- นักศึกษามีการทำงานเป็นทีม 
- มีทุนสนับสนุนการศึกษา เช่น ทุนทายาทเกษตร 
- เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่ใกล้เคียง 
- มีบุคลากรที่มีความสามารถในสาขาวิชาชีพ 
- คณะมีหลักสูตร/ สาขาจำนวนมาก ทำให้มีนักศึกษามีทักษะวิชาการที่หลากหลายที่
ตอบสนองชุมชน ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา 
- มีช่องทางของสื่อท่ีมากขึ้น ทำให้รูปแบบของการจัดโครงการมีความหลากหลาย 
- คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร มีความใกล้ชิด และมี
ความเป็นกันเอง 
- คณะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติม ในส่วนที่เป็น
อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อมามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
- คณะมีหลักสูตร/ สาขา ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมโดยตรง เช่น ดนตรี ศิลปกรรม 
และวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

W (WEAKNESSES – จุดอ่อน) 
- ขาดความร่วมมือจากนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ (2) 
- บางครั้งการจัดโครงการตรงกับตารางเรียน ทำใหไ้ม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา

และอาจารย์อย่างเตม็ที ่
- สโมสรนักศึกษาของคณะมีนักศกึษาที่ไม่ได้มาจากทุกสาขาวิชา ทำให้อาจไดร้ับความ

ร่วมมือไม่ทั่วถึง และการสื่อสารกบัทุกสาขามีปัญหา 
- บางโครงการเป็นโครงการต่อเนือ่งที่ทำมาหลายปี จึงยึดรูปแบบเดมิ ยังไม่มีความ
หลากหลายหรือแปลกใหม่ของกิจกรรม  
- ขาดนโยบายเชิงบังคับจากทางมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาไม่สนใจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- สถานท่ียังไม่เหมาะสมในการจดักิจกรรมบางกิจกรรมเท่าท่ีควร 
- หน้าท่ีของคณะกรรมการ ยังไม่ชัดเจน 
- หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อย 
- กิจกรรมบางโครงการของนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก 
- จัดกิจกรรมน่าเบื่อ ไม่มีแรงดึงดดูผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- นักศึกษาขาดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ ภาษาอังกฤษ ความเป็นผู้ประกอบการ 
- ขาดการใช้ศักยภาพของอาจารยช์าวต่างชาติอย่างเต็ม 
- ครุภัณฑม์ีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปีการศึกษา 
- บางโครงการมีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นที่อยู่ในระดับสาขา คณะ หรือฝ่ายอื่น ซึ่ง
อาจเกิดจากการทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน (2) 
- นักศึกษามีความขาดแคลนทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียนและการจัด
กิจกรรม 
- แต่ละหลักสตูร/ สาขา ยังไม่มีการแต่งตั้งทีมสโมสรนักศึกษาของหลักสูตร/ สาขา 
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมามีส่วนร่วมดำเนินงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาของคณะ 
- การกำกับติดตามและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษานัน้ ยังไม่เป็นไปตาม
แผนเท่าท่ีควร 
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O (OPPORTUNITIES – โอกาส) 
- นโยบายของมหาวิทยาลยัที่มุ่งพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลายด้าน (2) 

 - มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนในการจดัทำกิจกรรม อาทิ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ 
วิทยาศาสตร์สมัพันธ์ 
-  มีทีมงานสโมสรนักศึกษาของคณะฯช่วยดำเนินกิจกรรม 
- ทำเลที่ตั้งสะดวกในการทำงานรว่มกับหน่วยงานอื่น 
- นโยบายมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการบริหาร/บริการมากยิ่งขึ้น 
- เทคโนโลยสีมัยใหม่ เช่น IT สามารถนำมาประยุกต์กบัการจดักิจกรรมได้อย่างเต็มที ่
- มีโอกาสทำงานร่วมกับหน่วยงาน/บุคลากรภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเพื่อเพิ่มทัศนคติในการจดักิจกรรม 
- การจรรโลงศิลปวัฒนธรรมก่อใหเ้กิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
- สกลนครเป็นเมืองแหล่งวัฒนธรรม 
- พลิกโฉมของสถาบันอุดมศึกษามผีลต่อการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมขึ้น 
- เป็นสถานศึกษาในท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับชุมชน มีโอกาสให้ความร่วมมือกับชุมชนในการ
แก้ปัญหาหรือดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ 
- มีจำนวนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพิ่มมากขึ้น 
- เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรบัในเขตพื้นท่ีและมีศิษย์เก่าจำนวนมาก  
- สามารถพัฒนาหลักสตูรได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของสังคม 
- นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมในการพัฒนาครู  ทำให้มีบุคคลสนใจทีจ่ะศึกษาสายครู
มากขึ้น 
- นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นสามารถพัฒนาบทบาทของคณะในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะและความรู้ของนักศึกษาท่ี
หลากหลาย 
- มีเครือข่ายหน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ  ที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาใน
การแสดงออกและการแข่งขัน และสนับสนุนทุนการศึกษา 
- มีกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวทิยาลัยตา่ง ๆ ด้านการพัฒนานักศึกษา 

T (THREATS - อุปสรรค) 
- สถานการณ์ของโรคระบาดโควิดที่ทำให้ไม่สามารถจดัโครงการแบบรวมตัวหรือใช้

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก (2) 
- เศรษฐกิจมีผลในการจดัสรรงบประมาณเพื่อจัดกจิกรรม 
- นโยบายของมหาวิทยาลยัมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
- ระยะทางไกลในการเดินทางเพื่อร่วมกิจกรรม 
- การเกิดโรคอุบัติใหมส่่งผลต่อการดำเนินกิจกรรม 
- การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหารมีผลต่อการบริหารจัดการ 
- สถานการณ์ COVID-19 ทำให้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการมีบทบาทลดน้อยลงและส่งเสริม
ทักษะนักศึกษาได้อย่างจำกัด 
-  น ักศ ึกษามองภาพผลล ัพธ ์ของโครงการมากกว ่ าการ เข ้า ใจกระบว นการ 
ดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอน 
- สังคมคาดหวังคณุภาพบณัฑิตสูง 
- หน่วยงานแต่ละสาขา/ หลักสตูร น้ันอยู่หลายพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อปัญหา
การจัดพื้นที่ในการรวมกลุม่ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม หรือการพบปะกันระหว่าง
แต่ละสาขา/ หลักสูตร 
- สังคมออนไลน์ท่ีมีบทบาทในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อปัญหาการพฒันาทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนักศึกษา 
- จำนวนหลักสูตร/ สาขา ที่มากสง่ผลต่อการเก็บรวบรวม หรือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ที่ล่าช้า 
และปัญหาการดำเนินงาน/ กิจกรรมที่เป็นเอกภาพยังไม่ทั่วถึง 
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สรุปรวม ข้อมูลด้านโครงการ/ กิจกรรม ด้านการพัฒนานักศึกษา จากการสำรวจ ปีงบประมาณ 2564 - 2565 
 

ประเภทกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัทำแผนพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา 90 25,600 มิ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา 
2 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูกจิการนักศึกษา ทุกช้ันป ี 8,000 100,000 ม.ค. - มิ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา 
3 โครงการสร้างทัศนคตจิิตสาธารณะและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภ่าค

ปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 
ช้ันปีท่ี 1 1,800 30,000  มิ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

4 กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา ทุกช้ันป ี 150 คน n/a ต.ค. 64 -มี.ค. 
65 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5 โครงการสร้างพื้นฐานคณุลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ให้นักศึกษา 
มีอาชีพ มีงานทำ 

ช้ันปีท่ี 4 140 คน 100,000 ม.ค. 65 สโมสรนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6 ศิษย์เก่าสานสัมพันธ์จากพ่ีสู่น้อง ทุกช้ันปี  50 คน 25,000 ม.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 

7 พัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เกา่และศษิย์ปัจจุบัน ทุกช้ันป ี 100 คน 8,000  ม.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางสังคม (soft skills) ช้ันปีท่ี 1 150 คน 50,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ 
9 ประกวด ดาว - เดือน คณะวิทยาการจัดการ ทุกช้ันปี  400 คน 25,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

10 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

ช้ันปีท่ี 1 100 คน 15,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
11 โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมแก่นักศึกษาและน้อมนำศาสตร์

พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ทุกช้ันป ี 525 คน n/a ม.ค. - มี.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

12 Talk with สโม ทุกช้ันป ี 200 คน 16,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
13 ประกวด ดาว - เดือน มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ทุกช้ันป ี 400 คน 10,000 มี.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ 
14 ศิษย์เก่าดีเด่นและปัจฉิมนเิทศนักศึกษา ทุกช้ันป ี 150 คน 10,000  มี.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
15 วิทยาศาสตร์สมัพันธ์ ทุกช้ันปี  150 คน 40,840 เม.ย. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
16 วิทยาการจัดการสมัพันธ์ ทุกช้ันป ี 80 คน 145,000 เม.ย. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ

วิทยาการจัดการ 
17 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
ช้ันปีท่ี 1 70 คน n/a เม.ย. 65  สาขาวิชาไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

18 กิจกรรมสำรวจสถาปตัยกรรมอาณาจักรทวาราวดีอีสาน ช้ันปีท่ี 1 70 คน n/a เม.ย. 65 สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 

19 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ช้ันปีท่ี 4 140 คน n/a เม.ย. 65 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

20 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาเครื่องกลและ
อุตสาหกรรม 
 

ช้ันปีท่ี 1 60 คน n/a มิ.ย. 65 สาชาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ 

21 กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกลและอตุสา
หการ 

ช้ันปีท่ี 3 55 คน n/a มิ.ย. 65 สาขาวิชาเครื่องกลและ 
อุตสาหการ 

22 กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

ช้ันปีท่ี 3 35 คน n/a มิ.ย. 65 สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์

23 กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 

ช้ันปีท่ี 3 50 คน n/a มิ.ย. 65 สาขาวิชาโยธาและ
สถาปัตยกรรม 

24 กิจกรรมการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ช้ันปีท่ี 1 200 คน 17,000 ส.ค. 65 สโมสรนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “กระบวนการเสริมสรา้งการเรียนรู้ 
เข้าใจในคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ 4 ประการ” 

ทุกช้ันป ี 150 คน 19,600 มิ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

26 กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงและวินัยนักศึกษา “พอเพียง 
สุจรติ จิตอาสา” และห่างไกลโควดิ - 19 

ทุกช้ันป ี 1,500 คน 15,900 ก.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

27 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างมีความสุข ช้ันปีท่ี 1 1,500 คน 35,000 ก.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 
28 โครงการเตรยีมตัวสำเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปี

การศึกษา 2564 
ช้ันปีท่ี 4 1,200 38,000 มี.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

29 ตลาดนดั FMS ทุกช้ันปี  150 คน 60,000 มี.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้รับผิดชอบ 

30 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การพูด เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารพร้อม
เสรมิสร้างความมั่นใจ” 

ช้ันปีท่ี 1 
และปี 3 เทียบ

โอน 

60 คน 19,150 มี.ค. 64 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
31 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “เคลด็ลับเทคนคิการเป็นแอดมินเฟสบุ๊กแฟน
เพจ” 

ช้ันปี 2 – 4 160 คน 45,950 มี.ค. 64 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
32 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ปี 1 หลักสตูรบญัชี

บัณฑิต 
ช้ันปีท่ี 1 70 คน 45,300 ส.ค. 65 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 

33 กิจกรรมการฝึกอบรม “soft skill ทักษะแห่งอนาคตของนักบัญชี
ยุคใหม่” 

ช้ันปีท่ี 2 70 คน 45,300 มี.ค. 65 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 

34 กิจกรรมการฝึกอบรม “การพัฒนาทักษะการเป็นนักบญัชีและการ
กรอกแบบแสดงรายการภาษีของภาคธุรกิจ” 

ช้ันปีท่ี 3 150 คน 70,100 มี.ค. 65 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 

35 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทักษะวิชาชีพบัญชีสู่ตลาดแรงงาน ช้ันปีท่ี 4 160 คน 68,300  มี.ค. 65 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
36 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ช้ันปีท่ี 1 100 คน 20,000 ส.ค. 64 หลักสตูรรัฐประศาสน

ศาสตร ์
37 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการ “ผลติภัณฑ์ชุมชน” ช้ันปีท่ี 3 100 คน 50,000 ก.ค. 64 หลักสตูรรัฐประศาสน

ศาสตร ์
38 กิจกรรมการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 3 130 คน 40,000 ก.พ. 64 หลักสตูรรัฐประศาสน

ศาสตร ์
39 กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 4 130 คน 40,000 ต.ค. 63 หลักสตูรรัฐประศาสน

ศาสตร ์
40 กิจกรรมการศึกษาดูงานองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ช้ันปีท่ี 1 35 คน 42,000 มี.ค. 65  หลักสตูรนิเทศศาสตร

บัณฑิต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

41 กิจกรรมการอบรมถ่ายภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ ทุกช้ันปี  
และบุคคล

ทั่วไป 

50 คน 1,5000 พ.ย. 64 หลักสตูรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 

42 กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 30 คน 12,000 ต.ค. 64 หลักสตูรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 

43 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ ช้ันปีท่ี 1 50 คน 4,000 ม.ค. 65 หลักสตูรนิเทศศาสตร
บัณฑิต 

44 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 210 คน 46,600 มี.ค. 64  หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

45 กิจกรรมเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนักศึกษา ช้ันปีท่ี 4 230 คน 61,300 มี.ค. 64 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

46 กิจกรรมสัมมนาทักษะวิชาการ ทุกช้ันป ี 283 คน 165,100 มี.ค. 64 หลักสตูรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต 

47 โครงการ “จบไปฉันทำอะไรได้บ้างนะ” n/a 51 คน 4,000 ส.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่องานวิจัย n/a 30 4,000 ก.ย. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
ปฏิบัติงานและการเรียนออนไลน ์

n/a 51 4000 ต.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

50 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาของสัตว์
และพยาธิวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 

n/a 51 8,000 ก.ย.64  หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

51 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านการดูแลสัตว์พิเศษ n/a 51 4,000 ต.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
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ผู้รับผิดชอบ 

52 โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน  n/a 30 4,000 พ.ย.64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

53 โครงการสหกิจศึกษาสำหรบันักศกึษาช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 n/a 5 10,000 ธ.ค. 64 - เม.ย. 
65 

หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

54 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 

n/a 51 30,000 พ.ย.64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

55 กิจกรรมกระบวนการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 n/a 20 12,076 ส.ค. 64 หลักสตูรวิทยาศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

56 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ n/a 20 5,000 ส.ค. 64 หลักสตูรวิทยาศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

57 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา n/a 20 12,080 ส.ค. 64 หลักสตูรวิทยาศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

58 โครงการ การเพาะเลี้ยงกบเพื่อความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน 
สู่การเป็นพลเมืองที่ดมีีอาชีพ 

n/a 10 40,000 ส.ค.64 หลักสตูรวิทยาศาสตร์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

59 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษท่ี 21 ทุกช้ันป ี 80 คน 10000 ต.ค. 64 - มี.ค. 
65 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์

60 โครงการเตรยีมความพร้อม ช้ันปีท่ี 1  25 คน 5000 ต.ค. 64 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 

61 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจการเกษตร - พี่สู่น้อง และค่าย
ธุรกิจการเกษตรอาสาพัฒนาเพื่อนอ้ง 

ทุกช้ันปี  60 คน 5,000 พ.ย. 64 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 

62 กิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนักศึกษา ในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร 

ช้ันปีท่ี 4 30 คน 30,000 ต.ค. 64 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 

63 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบริหารธรุกิจการเกษตรเพื่อเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

ทุกช้ันปี  60 คน 20,000 มี.ค. 64 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 
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64 กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้านแผนธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 5 คน 10,000 ม.ค. 65 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
การเกษตร 

65 โครงการศึกษาดูงานสัตวศาสตร ์ ช้ันปีท่ี 3 -4  40 คน n/a ธ.ค. 64 หลักสตูรสัตวศาสตร ์
66 โครงการนิเทศสหกิจศึกษา ช้ันปีท่ี 4 24 คน n/a ก.พ. 65  หลักสตูรสัตวศาสตร ์
67 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศกึษา  คณะครุศาสตร ์ ช้ันปทีี ่1-4 

(สโมสรฯ) 
40 คน 20,000 ส.ค. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร ์
68 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ช้ันปีท่ี 1-2 100 คน 20,000 ม.ค. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร ์
69 โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 5 500 คน 30,000 3 พ.ค. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร ์
70 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
ช้ันปีท่ี 1 200 คน 10,000 29 มิ.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

ครุศาสตร ์
71 โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาค

เรียนที ่2/2563 – 1/2564 
ช้ันปีท่ี 2-4 555 คน 253,130 มิ.ย.-ก.ค. 64 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ 

72 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยเีผยแพร่และ
พัฒนาการใช้สื่อ  eDLTV 
 

ช้ันปีท่ี 3 50 คน 10,000 ระหว่างวันท่ี 26 
ก.พ. - 26 ม.ีค. 

64 

คณะครุศาสตร ์

73 โครงการค่ายประถมอาสาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาครู สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 33 คน 10,800 มี.ค. 64 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

74 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 
สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาการประถมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 33 คน 3,000 ม.ค. 64 สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 

75 โครงการส่งเสริมลักษณะความเปน็ครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ทุกช้ันปี  100 คน 25,000 ก.พ. 64 สาขาวิชาคณติศาสตร ์
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76 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพนักศกึษาครูเพื่อความเป็นเลิศทางวิชา
คณิตศาสตร ์

ทุกช้ันป ี 200 คน 51,325 มี.ค. 64 สาขาวิชาคณติศาสตร ์

77 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

ทุกช้ันป ี 55 คน 25,000 มี.ค. 64 สาขาวิชาคณติศาสตร ์

78 โครงการการพัฒนาทักษะการออกแบบผลติภณัฑ์ทางคหกรรม
ศาสตร์เชิงธุรกิจ 

ทุกช้ันป ี 36 คน 13,489 มี.ค. 64 สาขาวิชาคหกรรมฯ 

79 โครงการเสรมิสร้างทักษะความเปน็ครูด้านเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร ์

ทุกช้ันป ี 33 คน 12,000 พ.ค. 64 สาขาวิชาคหกรรมฯ 

80 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

ช้ันปีท่ี 1-3 66 คน 15,488 ส.ค. 64 สาขาวิชาเคมี ครุศาสตร ์

81 โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21ของนักศึกษา
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมี 

ช้ันปีท่ี 2 29 คน 17,663 ก.ย. 64 สาขาวิชาเคมี ครุศาสตร ์

82 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพครูภาษาไทย...ก้าวไกลสู่ครูมืออาชีพ ทุกช้ันป ี 70 คน 15,000 ก.พ. 64 สาขาการสอนภาษาไทย 
83 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปราดเปรื่องเรื่องภาษา ศาสตร์วิชา

ภาษาไทย ครั้งท่ี 6” 
ทุกช้ันป ี 165 คน 28,950 มิ.ย. 64 สาขาการสอนภาษาไทย 

84 โครงการคอมพิวเตอรส์ัมพันธ์และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา 

ทุกช้ันป ี 70 คน 27,000 พ.ค. 64 สาขานวัตกรรมคอมฯ 

85 โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชานวตักรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ช้ันปีท่ี 4 30 คน 10,000 มี.ค. 64 สาขานวัตกรรมคอมฯ 
86 โครงการวันเด็กแห่งชาติสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
ทุกช้ันป ี 100 คน 25,000 ม.ค. 64 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

87 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ทุกช้ันป ี 260 คน 86,888 มี.ค. 64 สาขาพลศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

88 โครงการการบูรณาการจัดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษสู่ชุมชนเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างเข้มแข็ง 

ทุกช้ันป ี 65 คน 10,000 มี.ค. 64 สาขาการศึกษาพเิศษฯ 

89 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตร ค.บ.ฟสิิกส์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

ช้ันปีท่ี 4 24 คน 31,239 มี.ค. 64 สาขาฟิสิกส์ คณะครุ
ศาสตร ์

90 โครงการการจัดการเรียนรูส้ังคมศกึษาอย่างบูรณาการเพื่อส่งเสรมิ
ทักษะในศตวรรษที ่21 

ทุกช้ันป ี 130 คน 18,000 มี.ค. 64 สาขาสังคมศึกษา 

91 โครงการการพัฒนาทักษะเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาเอกเฉพาะ
นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 3 

ช้ันปีท่ี 3  36 คน 6,000 ก.พ. 64 สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

92 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

ทุกช้ันป ี 180 คน 5,000 ม.ค. 64 สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

93 โครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์และเทคโนโลย ี

ทุกช้ันป ี 109 คน 30,860 ก.ย. 64 สาขาอุตสาหกรรมศลิป ์

94 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็น
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 12 ก.ค. 64 งานกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
95 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเรียนรูเ้ช่ือมร้อยส่งต่อพลังใจครอบครัว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดาว – เดือน คณะ) 
ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 2 เม.ย. 64 งานกิจการนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

96 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนออกสู่โลกความเป็นจริงนอกรั้ว
มหาวิทยาลยั (ปัจฉิมนิเทศ) 

ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 เม.ย. 64 งานกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

97 กิจกรรมนักศึกษาใหม่จิตใจใฝ่เรียนรู้ (อบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ) 

ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 ส.ค. 64  งานกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
98 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชาการศษิย์เก่า ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 ส.ค. 64 งานกิจการนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

99 อบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านการทดสอบมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 สำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ช้ันปีท่ี 4 500 คน 20,000 ส.ค. 64 งานบริการการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
100 กิจกรรมพลังพลเมืองจติอาสาเพื่อขยับสกลนครตามพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นพลเมืองที่ดี (อาสา
สอน) 

ช้ันปีท่ี 4 50 n/a ก.พ. - เม.ย. 64 งานกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
101 โครงการประกวดออกแบบลายเสือ้ FRESHMAN 2021 ทุกช้ันป ี จำนวน 20 คน  ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 
24 มิ.ย. – 5 

ก.ค. 64 
องค์การบริหารนักศึกษา 
และสภานักศึกษา ภาค

ปกติ 
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ประเภทกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย 
/ จำนวน 

งบประมาณ วัน เวลา 
สถานที ่

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุนทรียภาพ ทุกช้ันป ี 150 คน 60,000 ม.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ช้ันปีท่ี 1 2,300 คน 67,270 ก.ค. - ส.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 
3 โครงการเสรมิสร้างสุขภาวะและเฝ้าระวังโรคตดิต่อในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
ทุกช้ันป ี นักศึกษาและ

บุคลากร 
ทั้ง

มหาวิทยาลยั 

32,560 ต.ค. 64 - ก.ย. 
65 

กองพัฒนานักศึกษา 

4 โครงการ “วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง” n/a 51 คน 4,000 ต.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว
แพทย ์

5 กิจกรรมส่งเสริมการกีฬาพัฒนาสขุภาพและการเรยีนรู้นอกห้องเรยีน ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 ส.ค. 64 งานกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
6 โครงการแข่งขัน E-SPORT ROV Game ทุกช้ันป ี  50 คน ไม่ได้ใช้

งบประมาณ 
9 – 12 ส.ค. 64 

 
องค์การบริหารนักศึกษา 
ภาคปกติ ร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด

สกลนคร 
7 โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิศวกรสังคม อนุองค์การ  50 คน 15,480  11 ก.ย. 64 

 
องค์การบริหารนักศึกษา 

ภาคปกต ิ
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ประเภทกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ วัน เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 จิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมอันด ี
ทุกช้ันป ี 160 คน 100,000 พ.ย. 64  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
2 วิทยาการจัดการจิตอาสาเพื่อสังคม ทุกช้ันป ี 80 คน 40,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
3 จิตอาสาพัฒนาชุมชน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ทุกช้ันป ี 200 คน 23,000 ส.ค. 65 สโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ

บริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ภาค 
กศ.ป. เพื่อจิตสาธารณะ 

ทุกช้ันป ี 200 คน 50,000 ส.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

5 โครงการสร้างคนดมีีจิตสาธารณะและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 

ทุกช้ันป ี นักศึกษาหอพักใน  
400 คน 

44,000 มิ.ย. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

6 โครงการจติอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
เปิดบ้านวันชาวหอ 

ทุกช้ันป ี นักศึกษาหอพักใน  
450 คน 

78,500 ม.ค. 65  กองพัฒนานักศึกษา 

7 โครงการค่ายคนดีจติสาธารณะนักศึกษา
หอพัก 

ทุกช้ันป ี นักศึกษาหอพักใน 
180 คน 

112,200 ม.ค. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

8 กิจกรรมอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

ทุกช้ันป ี 60 คน 31,400 ม.ค. - ก.พ. 65 กองพัฒนานักศึกษา 

9 กิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษาด้านสุขภาวะ
ทางเพศ 
 

ทุกช้ันป ี 20 คน 15,200 ม.ค. - ก.พ. 65 กองพัฒนานักศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ วัน เวลา สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
10 โครงการ มรสน. จติอาสา บริจาคโลหิตด้วย

หัวใจ 
ทุกช้ันป ี 1,000 คน 14,000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

(3 ครั้ง/ปีงบ) 
กองพัฒนานักศึกษา 

11 โครงการค่ายสตัวศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น ทุกช้ันป ี 80 คน n/a มี.ค. 65  หลักสตูรสัตวศาสตร ์
12 โครงการค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสานเหนือ ทุกช้ันปี  50 คน 20,000 ก.พ.-มี.ค. 64 

 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
13 โครงการมดไต่ขอนนักพัฒนา สาขาวิชา

นวัตกรรมและคอมพิวเตอรศ์ึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 50 คน 15,000 มี.ค. 64 สาขานวัตกรรมคอมฯ 

14 โครงการ ค่ายปฐมวัยอาสาและบรกิาร
วิชาการ 

ทุกช้ันป ี 100 คน 20,000 มี.ค. 64 สาขาการศึกษาปฐมวัย 

15 โครงการค่ายวิทยาศาสตรบ์ริการวชิาการและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ทุกช้ันป ี 100 คน 38,700 เม.ย. 64 สาขาวิทยาศาสตร ์

16 โครงการราชภัฏสกลนครปันสุข ทุกช้ันป ี 400 คน 76,850 20 ส.ค. 64 
 

องค์การบริหารนักศึกษา 
ภาคปกต ิ 
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ประเภทกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ วัน เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม 

และความสามคัคี สำหรับนักศึกษาหลักสตูร
รัฐประศาสนศาสตร ์

ช้ันปีท่ี 1 120 คน 49000 ก.พ. 64 หลักสตูรรัฐประศาสน
ศาสตร ์

2 โครงการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมสำหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู 

ช้ันปีท่ี 1 500 คน 50,000 ก.ย. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

3 กิจกรรมการศึกษาเอกลักษณ์ “เฮอืน” ชาติ
พันธุ์ผู้ไท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ทุกช้ันป ี 100 คน 50000 ก.ค. - ส.ค. 64 งานกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
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ประเภทกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ วัน เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการวิทยาการจัดการสบืสานวัฒนธรรม

อีสาน 
ทุกช้ันป ี 30 คน 30,000 ม.ค. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
2 ไหว้ครูและรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ช้ันปีท่ี 1  200 คน 16,400 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
3 อนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทุกช้ันป ี 100 คน 20,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

วัฒนธรรม คณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
4 อุตสาหกรรมสืบสานประเพณีและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ทุกช้ันป ี 300 คน 30,000 ก.พ. 65 สโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5 พิธีไหว้ครู คณะวิทยาการจัดการ ทุกช้ันป ี 60 คน 5,000 ก.พ. 65 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
6 กฐินวิทยาการจัดการ ทุกช้ันป ี 70 คน 10,000 เม.ย. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 
7 กิจกรรมประเพณลีอยกระทง ประจำปี 2565 ทุกช้ันป ี 250 คน 11,000 พ.ย. 65 สโมสรนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค ์ n/a 51 คน 4,000 ส.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว

แพทย ์
9 กิจกรรมทำบญุคลินิกและทำบญุสตัว์ทดลอง 

และการไหว้ครูสาชา 
n/a 51 คน 4,000 ส.ค. 64 หลักสตูรเทคนิคการสัตว

แพทย ์



P a g e  | 25 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาชั้นป ี กลุ่มเป้าหมาย / จำนวน งบประมาณ วัน เวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
10 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  20 คน 3000 ส.ค. 64 หลักสตูรวิทยาศาสตร์

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
11 กิจกรรมทำบญุสืบสานประเพณีขอขมา

ครูใหญส่ัตวศาสตร ์
ทุกช้ันป ี 80 คน  ก.ย. 64 หลักสตูรสัตวศาสตร ์

12 โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู ทุกช้ันป ี 500 คน 20,000 ส.ค. 64 ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

13 โครงการบรูณาการศลิปวัฒนธรรมสู่การ
จัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการ 

ทุกช้ันป ี 60 คน 32,445 เม.ย. 64 สาขาวิทยาศาสตร ์

14 กิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตรร์่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(ทำบุญคณะ และงานลอยกระทง สงกรานต์) 

ทุกช้ันป ี 500 คน 20000 มี.ค. - เม.ย. 64 งานกิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
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