
 



  

 
 
 

รายงานประจ าปี  ๒๕๖๕ 
กองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 



 ค าน า 
 
 กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับความต้องการและ

เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง

ส่งเสริมการเรียนรู้ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากลเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่น

รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของกอง

พัฒนานักศึกษาในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา    ท้ังด้านการบริหารจัดการ    ด้านกิจกรรมนักศึกษา   ด้านการ

บริการและสวัสดิการ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ส่ิงแวดล้อม  ด้านส่งเสริมกีฬาและ

สุขภาพ  ด้านนันทนาการ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

กองพัฒนานักศึกษา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไปตลอดจนเป็นประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑ 

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีช่ือเดิมว่า "วิทยาลัยครูล าปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี ๙  
มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๑๔ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๑๙  ถนนล าปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก หมู่ท่ี ๙ ต าบลชมพู 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ๕๒๑๐๐ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปีพ.ศ.๒๕๑๖ เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง)  มีการประกาศใช้" พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘" ส่งผลให้
วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ วิทยาลัยครูล าปาง  จึงได้เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมาเมื่อ มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู                
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗" กฎหมายก าหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่น 
นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙  
            เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช                           
ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่ า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูล าปางจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น               
"สถาบันราชภัฏล าปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นต้นมา หลังจากมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปล่ียนแปลงในหลายด้าน 
และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภัฏล าปาง ได้เปิด
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                     
และในปีพ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (ป.บัณฑิต)  จนถึงปัจจุบัน              
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ในปี พ.ศ.๒๕๔๘  ได้เปิดสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต การจัดการท่ัวไป (MBA) และ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙  เปิดสาขาวิชาวัดประเมินและวิจัยทางการ
ศึกษา และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่น                        
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับเอาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล าปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏ
ล าปาง  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท  
สาขาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร  ปีพ.ศ.๒๕๔๓ ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคล าพูน                       
เปิดโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
            วันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ . ศ . ๒๕๔๗ " ท า ให้ สถาบั นร าชภั ฏล าปา งปรับ เป ล่ี ยนฐานะ เป็ น  "มหา วิทยาลั ยราชภั ฏ
ล าปาง"  (Lampang Rajabhat University) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีสาขาวิชาที่ท าการสอน อาทิ 
สาขาว ิชาการศึกษา สาขาว ิชาศิลปะศาสตร์ สาขาว ิชาว ิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบร ิหารธุรก ิจ                   
และสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยมีส่วนราชการ  คือ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และ



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒ 

สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา                    
อีก ๔  ส่วนราชการ คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และส านักศิลปะและวัฒนธรรม      

สถาบันราชภัฏล าปาง  ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดต้ัง
ส่วนราชการ  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง                
การแบ่งส่วนราชการ   ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้แบ่งส่วนราชการ ในส านักงาน
อธิการบดี  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  ประกอบด้วย ๔ กอง คือ กองกลาง                    
กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และ กองพัฒนานักศึกษา    

  กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
รวมท้ังการบริหารจัดการ การพัฒนานักศึกษา ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณลักษณะเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และตามคาดหวังของสังคม 
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คือ บัณฑิตจิตอาสา  มีคุณธรรม  น าสังคม ให้เป็นผู้มี
ความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในทางท่ีถูกต้อง                        
มีจิตส านึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท่ีต้องร่วมรับผิดชอบและรับใช้สังคม  
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

 

ปรัชญา     
 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
 

วิสัยทัศน์    
ส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษา 
มีจิตอาสา น าความรู้ และทักษะวิศวกรสังคม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น    

 
พันธกิจ   

๑. ส่งเสริมเสริมและนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ด้วยคุณลักษณะคนไทย ๔ ประการ 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม โครงการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะวิศวกรสังคม  มีจิตอาสาในการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น 

๔. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ

บริการและการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าอย่างเหมาะสม 

 
อัตลักษณ ์ บัณฑิตจิตอาสา  มีคุณธรรม  น าสังคม 

 

ตราสัญญาลักษณ์ของกองพัฒนานักศึกษา 
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

โครงสร้างองค์กร - โครงสร้างส านักงานอธิการบด ี

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๕ 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๖ 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๗ 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๘ 

 

๑. อาคารส านักงานกองพฒันานักศึกษา 
๒. อาคารโรงยิมเนเซียม 
๓. สนามกีฬากลาง 
๔. หอพักชายทานตะวัน 
๕. หอพักหญิงราชาวด ี
๖. หอพักหญิงอินทนิล 

 

 
 

  กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง    ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน ออกเป็น ๖ งาน  ได้แก่ งานบริหารทั่วไป   งานกิจกรรม
นักศึกษา   งานบริการและสวัสดิการ   งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  งานวินัยและพัฒนานักศึกษา                       
และศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ  งานโดยแต่ละงานมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

   การบริหารจัดการ  กองพัฒนานักศึกษายึดหลักการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีหลักการดังนี้ 

๑. มุ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากร 
ทุกต าแหน่งมีส่วนร่วมในการบริหาร รับรู้และตัดสินใจในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

๒. มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค ความถูกต้อง 
โปร่งใสตรวจสอบได้และพิจารณาความดีความชอบด้วยความยุติธรรม 

๓. มุ่งให้มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการสะดวกต่อการสืบค้นและเป็นฐานข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานทุกหน่วยและ
ตัดสินใจด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๙ 

และกองพัฒนานักศึกษาควบคู่ไปกับการบริการเพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
 

ภาระงานที่รับผิดชอบ  
๑. งานธุรการ    

๑.๑ สารบรรณ ลงทะเบียนหนังสือเข้า ออกเลขท่ีหนังสือ เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  
ส่งหนังสือให้ตามภาระงาน และรับส่งหนังสือใหม่ในหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

๑.๒ จัดท าเอกสาร  จัดท าข้อมูลเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่วนกองพัฒนา 
นักศึกษา 

 
๑.๓ จัดเก็บหนังสือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรภายในและ 

ภายนอกให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ สะดวกในการสืบค้น 
๑.๔ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

๒.  งานพัสดุ / ครุภัณฑ์     
๒.๑ จัดท าทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์  
๒.๒ จัดท าจัดซื้อ – จ้าง ของกองพัฒนานักศึกษา 
๒.๓ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 

หน่วยงาน 
๒.๔ ตรวจสอบการเบิกจ่ายก่อนเสนอเบิก-จ่าย 
๒.๕ จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี 
๒.๖ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

 
๓. งานประชุม 

การประชุมประจ าเดือนกองพัฒนานักศึกษา   
 
 

วันที่ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตุล
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ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

 

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔              
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔              



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๐ 

 
 

วันที่ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หมายเหตุ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ตุล
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔              
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕              
๗ เมษายน ๒๕๖๕              

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕              
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕              
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕              

 

 

 

๕. งานประชุมคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ปงีบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
หมายเหตุ 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ตุล
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๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

             

๘ มีนาคม ๒๕๖๕              
๒๘ เมษายน 

๒๕๖๕ 
             

๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

             

 

 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๑ 

๖. งานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

 

 

วันท่ี 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
 

หมายเหตุ 
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๑ เมษายน ๒๕๖๕              

              

 

๗.  การพัฒนาบุคลากร    กองพัฒนานักศึกษายึดหลักการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยมี 

มาตรการดังต่อไปนี้ 

   ก าหนดบทบาทและวิเคราะห์ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบและขอบข่ายงานตาม 
      ต าแหน่งท่ีชัดเจนรวมท้ังมีระบบประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรทุกระดับ 
   มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภา และ  

                     พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมี 

                     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    มุ่งจัดสวัสดิการแก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้พร้อมในการปฏิบัติงานแก่องค์กร              
                      อย่างมีคุณภาพ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกรโดยจัดโครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน จ านวน ๓ โครงการ ได้แก่ 

๑. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรกองพัฒนา-
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานของ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี  

กองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องพฒันาทักษะในการปฏิบัติงานและความสามารถของการด าเนินงานด้าน
กิจการนักศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาการท างานในองค์กร โดยอาศัยการจัดการองค์ความรู้                                  

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ค่างาน 
 ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
หัวข้อ : การพัฒนาความรู้ และทักษะในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 
 ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
หัวข้อ : การผลิตผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน  



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๒ 

วิทยากรโดย  คุณอุเทน หินอ่อน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๒. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๖๕   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทบทวนระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา ให้มีความชัดเจน และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ และเพื่อน าข้อเสนอของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาทบทวนและร่วมกัน            
หาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น   ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๔  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ เมอร์เมด ซี จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี 

๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา ปรับเปล่ียนความคิด วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

ปรับเปล่ียนความคิดการท างานของบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T รวมท้ังผู้สนใจ 
ให้สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเอง และองค์กร ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากั บการเปล่ียนแปลง 
Digital Disruption ได้  และเพื่อให้ความรู้  ปรับเปล่ียนความคิด ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล                     
Digital Transformation มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร ให้แก่บุคลกร นักศึกษา                  
ศิษย์เก่า รวมท้ังผู้ท่ีสนใจ  ซึ่งได้รับเกียรต์ิจากคุณวิชัย  ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน บรรยายเรื่อง การ
ปรับเปล่ียนความคิดการท างานให้เข้ากับยุค Digital Disruption ด าเนินงานวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
๘. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา     กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาและน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โดยมีมาตรการ
ดังต่อไปนี้ 

๑. มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมการ     
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในทุกส่วนงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม     

๒. มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการ 
ความรู้น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายในองค์ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรับการตรวจสอบ
ตลอดเวลา 

๓. มุ่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมและทันกับการ 
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับหน่วยงาน  
ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙  และตัวบ่งช้ีท่ี ๒๐ ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕  และตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๓ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ระดับหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่   ๑๙  ระดับมหาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน  

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน 

๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล   

เพื่อส่งผลใหก้ารประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาให้ข้อมูล
และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

๕ ข้อ ด าเนินการได้ ๕ ข้อ ๕  

 
ระดับหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ที่   ๒๐  ระดับมหาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดท ายุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมมหาวิทยาลัย ภายใต้
การมีส่วนร่วมของตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างครบถ้วน 

๒. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมประเด็นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏล าปาง คือ 

- เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ 
- เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- เป็นผลเมืองท่ีเข้มแข็ง 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๔ 

๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับ
จากกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา มาใช้ในการด าเนิน
โครงการ หรือการเรียน 

๔. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

๕. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๖. น าผลการประเมินในข้อ ๕ ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการประเมิน 

คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

๖ ข้อ ด าเนินการได้ ๖ ข้อ ๕  

 
๙. ระบบสารสนเทศ 

เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การด าเนินงานของ 
องค์กรต้องท าในเวลาท่ีจ ากัดภายใต้เงื่อนไขต่างๆมากมาย ท าให้บทบาทของสารสนเทศในองค์กรมีมากขึ้น
ในแง่ของการให้สารสนเทศแก่บุคลากรในการช่วยการท างาน  เช่น การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน                  
การเพิ่มขีดความสามารถในการท างาน และการสร้างความต้องการในด้านอื่นๆ  

จากสถานการณ์ของโรค Covid19 ท าให้การท างานบางอย่างเข้าสู่โลกการออนไลน์ 
 เพราะจากสถานการณ์ท่ีผ่านมา เราปฏิเสธไม่ได้เลยองค์กรท่ีมีความพร้อมและปรับตัวได้เร็ว ไม่ว่าจะเป็น
การเรียน Online, ประชุม Online ท าให้การท างานสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัยก็ใช้ระบบ Online 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๕ 

 

 

 

 

ภาระงานที่รับผิดชอบ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
  ๑.๑ จัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาท่ีตรงกับพันธกิจและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ๑.๒ ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมาจากคณาจารย์ทุกคณะ 
ท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ค าปรึกษาค าแนะน าและช่วยเหลือการด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และ
ด าเนินการ   แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนักศึกษา ซึ่งมาจากนักศึกษาทุกคณะท าหน้าท่ีด าเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อการพัฒนานักศึกษา 

๑.๓ เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรม โดยจัดและด าเนินการโดย 
นักศึกษา   ส่วนกองพัฒนานักศึกษาจะมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ค าแนะน าท้ังนี้เพื่อให้
นักศึกษามีประสบการณ์  ในการฝึกปฏิบัติการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
  ๑.๔  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือด าเนินกิจกรรม
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีความสอดคล้องกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่องมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ. ๒๕๖๒  
สอดคล้องผลการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในมาตรฐานท่ี ๑ ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน ท้ัง ๓ ประเด็น คือ 
  ๑) เป็นผู้ที่มีความรอบรู้  มีความรู้ความสามารถและมีทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สามารถสร้างสัมมาอาชีพที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มีวินัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๒) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะเรียนรู้ท่ีสอดรับกับทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
การคิดวิเคราะห์  ความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล และสามารถ
เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและสังคม การบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๖ 

  ๓) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีสุขภาวะท่ีดีท้ังกายใจ สติปัญญา เป็นพลเมืองดีของชาติ ต่อ
ด้านการทุจริตยึดมั่นและส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้คุณค่าและรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติ 
  ๑.๕ ส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้รับ
การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ และคุณธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

๒. ให้ค าแนะน าด้านการจัดกิจกรรมให้แก่ สภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสร 
นักศึกษา 

๓. ติดตามการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษาโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติ 

 

 

 
ด้านการบริการและสวัสดิการ จัดบริการและสวัสดิการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ 

นักศึกษา เช่น หอพัก ทุนการศึกษา การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
ตลอดจนการประกันสวัสดิภาพแก่นักศึกษาตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การศึกษารวมท้ังดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาด ารงสถานภาพนักศึกษาการจัดบริการแก่
นักศึกษากองพัฒนานักศึกษา   มีการจัดการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก 

๑. บริการด้านหอพัก มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ หอพัก และ  มีเครือข่ายหอพัก
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย จ านวน ๓๖ หอพัก  
 ๒. จัดเตรียมห้องพยาบาล  ไว้ส าหรับบริการนักศึกษา พร้อมท้ังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

๓. สถานท่ีออกก าลังกาย สนามกีฬา ห้องฟิตเนส ในอาคารและกลางแจ้ง   อาคารยิมเนเซียม        
๔. จัดบริเวณและม้านั่งไว้ส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมและพักผ่อน 
๕. มีบริการประกันอุบัติเหตุ 
๖. มีบริการการผ่อนผันทหารแก่นักศึกษา 

 

 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๗ 

ภาระงานที่รับผิดชอบ  
  
๑. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)  

จ านวนเงินและจ านวนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ประเภทผู้กู้ จ านวน (คน) 
รายเก่า ๑,๓๔๘ 

รายใหม่ ๕๑๐ 

รวม ๑,๘๕๘ 

 
๓. งานพยาบาล งบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

การให้บริการแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าท่ี ในการปฐมพยาบาล จ่ายยา รวมถึงการดูแล               
ควบคุมยา  เวชภัณฑ์ของห้องพยาบาล 

 
๓.๑ สถิติผู้ใช้บริการห้องพยาบาลจะแบ่งออกเปน็ ๒ ประเภท  

ประเภท ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นักศึกษา ๕๑ 
เจ้าหน้าท่ี ๓๕๐ 

รวม ๔๐๑ 
 
๓.๒ การยืม – คืนกระเป๋ายา 

ประเภท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นักศึกษา ๑ 
เจ้าหน้าท่ี ๓๕ 
หอพัก ๕ 
รวม ๔๑ 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๘ 

๓.๓ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน 
นักศึกษา ๐ 

 

๓.๔ งานประกันอุบัติเหตุ  

จ านวนเงินประกันท่ีจ่ายให้กับบริษัทเทเวศประกันภัยจ ากัด (มหาชน)  คุ้มครองต้ังแต่วันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ท่ี จ านวนนักศึกษา 
 (คน) 

เบี้ยประกันอบุัติเหตุ 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑ ๑๐๑ ๘๐๗,๒๙๘.๐๐ ๔๖๕,๗๐๑.๓๐ 

 
๓.๕ นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สถิตินักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ชั้นป ี เพศ จ านวน (นาย) 

๓ ชาย ๗ 

 หญิง ๕ 

รวม ๑๒ 
๔ ชาย ๑๐ 

 หญิง ๒๔ 

รวม ๓๔ 
๕ ชาย ๘ 

 หญิง ๒๔ 

รวม ๓๒ 
 

 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๑๙ 

๑. งานหอพัก 

ข้อมูลหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

หอพัก จ านวนห้องพัก จ านวนนักศึกษา 
จ านวน                    

อาจารย์/เจ้าหน้าที ่
หมายเหตุ 

หอพักชายทานตะวัน ๑. ห้องพักนักศึกษา 
จ านวน  ๓๒  ห้อง            
๒. ห้องพักอาจารย์       
จ านวน ๔  ห้อง 

๔๓ คน - 

ค่าหอพักจ านวน 
๒,๕๐๐  บาท / เทอม 
แรกเข้าค่าประกันของ
เสียหาย ๕๐๐ บาท 

หอพักหญิงราชาวด ี ๑. ห้องพักนักศึกษา  
จ านวน ๓๗  ห้อง    
 

๔๖ คน เจ้าหน้าท่ี ๑ คน 

หอพักหญิงอินทนิล ๑. ห้องพักนักศึกษา
จ านวน ๓๙  ห้อง     
 

๓๙ คน  

รวม ๑๒๘ คน ๑ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒๐ 

 

 

 

 

ภาระงานที่รับผิดชอบ  
งานบริการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการพัฒนาตนเอง โดยน าเอา 

ความสามารถ ท่ีตนเองมีอยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจตนเองและโลกของตนเอง รวมท้ังให้นักศึกษาได้รู้จักโลกของการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
ตัดสินใจ เลือกอาชีพที่เหมาะสมให้ประสบความก้าวหน้าโดยค านึงถึงความสามารถ ความถนัด บุคลิกภาพ
ส่งผลให้น าไปสู่ความส าเร็จ  ในการการศึกษาและการประกอบอาชีพที่มั่นคง 
 

๑. งานแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
งานแนะแนวเป็นงานบริการท่ีมุ่งให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการพัฒนาตนเองโดย 

น าเอาความสามารถท่ีตนเองมีอยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุขในชีวิต การแนะแนวนั้นเกิดขึ้นมาจาก
ปัญหาและความต้องการต่างๆอาจมีลักษณะสัมพันธ์กันจนแยกจากได้ยาก ซึ่งจะมีลักษณะปัญหา ๓ 
ประการ ดังนี ้
       ๑. การบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ  

๒. การให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ หน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 

๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 

๒. งานแนะแนวด้านอาชพี 
บริการให้ข้อมูลด้านอาชีพแก่นักศึกษา ใช้วางแผนในการประกอบอาชีพ การ 

ประสานงานกับบริษัท ประชาสัมพันธ์ ต าแหน่งงานท้ังงานประจ า งานช่ัวคราว ให้กับนักศึกษ าและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีรายได้และมีประสบการณ์ในการท างานเพิ่มขึ้น สามารถประกอบ
อาชีพให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ  ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย
การบริการข้อมูลต าแหน่งงานว่าง  ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน, บริการข้อมูลสนเทศของกรมการจัดหางาน
,บริการระเบียนประวัติผู้สมัครงาน                 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒๑ 

๓.งานทุนการศึกษา 
บริการช่วยเหลือนักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่อง 

การเงินท่ีจะใช้ศึกษาต่อ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและโอกาสทางการศึกษา ให้เกิดความเสมอภาค  
แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งประกอบด้วย ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ห้างร้านและ             
ผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น 

สรุปข้อมูลทนุการศกึษา ปกีารศกึษา 2564 
ล าดับ ทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 72 1,812,000.00 
2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 25 135,000.00 
3 ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
 1. ทุนการศึกษา ประเภทให้เปล่า ทุนละ 5,000 บาท 50 250,000.00 
 2. ทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง (ตามจ านวนเงินค่าบ ารุงการศึกษา) 9 138,000.00 

4 การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564   
 ภาคเรียนท่ี 1/2564   
 1. ผลการเรียนดีเด่น 44 163,500.00 
 2. ผลงานดีเด่น 4 9,600.00 
 ภาคเรียนท่ี 2/2564   
 1. ผลการเรียนดีเด่น 38 268,400.00 
 2. ผลงานดีเด่น 5 38,000.00 

รวม 247 2,814,500.00 
 

1. ทุนการศึกษาต่อเนือ่ง 
ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์            
ทุนละ 8,000 บาท / ปีการศึกษา 

5 40,000.00 

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนละ 27,500 บาท/ภาคเรียน 
(55,000 บาท / ปีการศึกษา) 

1 55,000.00 

3 ทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จ ากัด  
ทุนละ 45,000 บาท / ปีการศึกษา 

4 180,000.00 

4 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  
ทุนละ 12,000 บาท / ปีการศึกษา 

20 240,000.00 

6 ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทุนละ 15,000 บาท / ภาคเรียน (30,000 บาท / ปีการศึกษา) 

37 1,110,000.00 

7 ทุนการศึกษามูลนิธิเข่ือนยันฮี ทุนละ 17,000 บาท / ปีการศึกษา 1 17,000.00 
8 ทุนการศึกษาโครงการครูคืนถิ่น ทุนละ ๖๐,๐๐๐ บาท / ปีการศึกษา 2 120,000.00 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒๒ 

ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 
9 ทุนการศึกษาต่อเนื่องฯผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา 

1 20,000.00 

10 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 1 30,000.00 
รวม 72 1,812,000.00 

 

2.ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (บริษัท, ห้างร้าน, มูลนิธิ ฯลฯ) 
ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุนละ 5,000 บาท 3 15,000.00 
2 ทุนการศึกษาบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด ทุนละ 5,000 บาท 20 100,000.00 
3 ทุนการศึกษาโครงการเรียนเอาบุญกับโค้ชเจ้ฝน ทุนละ 10,000 บาท 2 20,000.00 

รวม 25 135,000.00 
 

สรุปข้อมูลทนุการศกึษา ปกีารศกึษา 2565 
ล าดับ ทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 30 639,000.00 
2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 9 46,500.00 
3 ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
 - ทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง ภาคเรียนท่ี 1/2565 

(ตามจ านวนเงินค่าบ ารุงการศึกษา) 
9 69,000.00 

 - ทุนการศึกษา ประเภทต่อเนื่อง ภาคเรียนท่ี 2/2565 
(ตามจ านวนเงินค่าบ ารุงการศึกษา) 

7 54,000.00 

4 การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ประเภทผลงานดีเด่น 1/2565 4 21,500.00 
 การยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา ประเภทผลงานดีเด่น 2/2565 4 21,500.00 

รวม 63 851,500.00 
 

รายละเอียดทนุการศกึษาแต่ละประเภท 
 

1. ทุนการศึกษาต่อเนือ่ง 
ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์            
ทุนละ 8,000 บาท / ปีการศึกษา 

5 40,000.00 

2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนละ 27,500 บาท/ภาคเรียน 
(55,000 บาท / ปีการศึกษา) 

5 275,000.00 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒๓ 

ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 
3 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล  

ทุนละ 12,000 บาท / ปีการศึกษา 
19 228,000.00 

4 ทุนการศึกษา บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จ ากัด 
(48,000 บาท / ภาคเรียน) 

1 96,000.00 

รวม 30 639,000.00 
 
2.ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (บริษัท, ห้างร้าน, มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ) 

ล าดับ ช่ือทุนการศึกษา จ านวน (ทุน) จ านวนเงิน (บาท) 
1 ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ทุนละ 5,000 บาท 3 15,000.00 
2 ทุนการศึกษานักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์จังหวัดล าปาง 

ทุนละ 2,000 บาท 
2 4,000.00 

3 ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุฯ 1 5,000.00 
4 ทุนการศึกษา นายมิกค์  ทองระย้า ทุนละ 7,500 บาท 2 15,000.00 
5 ทุนการศึกษา นายสิทธิชัย  เร็ววิโรจน์ ทุนละ 7,500 บาท 1 7,500.00 

รวม 9 46,500.00 
 
๔. งาน TO BE NUMBER ONE  

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                   

เป็นโครงการท่ีมีลักษณะการด าเนินงานแบบบูรณาการ ตามพระด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                   

สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ท่ีทรงเน้นย้ าว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ                  

มิอาจส าเร็จได้ด้วยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนทุกองค์กร ต้องประสานความร่วมมือกัน 

การด าเนินโครงการนับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา ได้ใช้กลยุทธ์ส าคัญประการหนึ่ง คือ  การจัด

ประกวดผลงานในโครงการ เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  เข้าร่วมเสนอ

ผลงานและแสดงนวัตกรรมท่ีพัฒนาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสมาชิก เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้                 

และประสบการณ์การด าเนินงาน และสร้างกระแสท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง

โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจะได้ขยายผลและก้าวไปสู่มาตรฐานการด าเนินงานโครงการท่ีสามารถเป็น

แบบอย่างท่ีดี  ในการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของประเทศต่อไป การจัดประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ท้ังระดับภาค และระดับประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อกระตุ้นการด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เกิดความเข้มแข็ง

และต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
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ในกลุ่มสมาชิก และเครือข่าย พัฒนารูปแบบ แนวทางการด าเนินโครงการจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE 

NUMBER ONE    

 กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE    

๑. การลงพื้นท่ีเพื่อตรวจเย่ียมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม  
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นท่ีภาคเหนือ ประจ าปี 2565                              
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2565                   
เวลา 08.00 – 09.00 น.  ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 

                      

 

 

๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด

ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับทอง ปีท่ี 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลงานฯ ทางชมรม TO BE NUMBER ONE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาท่ีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีท่ี 3 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจาก
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE               
วันท่ี 29  - 31 กรกฎาคม ๒๕๖5 ณ อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี   
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๓. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าท่ีและ
ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ เยี่ยมชมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กับชมรม TO BE NUMBER ONE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อบูรณาการ ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
แกนน า เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่ายสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในการด าเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕                        
ณ ห้องประชุมลีลาวดี   อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 

 

 

ภาระงานที่รับผิดชอบ  
งานวินัยนักศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักศึกษารักษาระเบียบวินัย โดย 

การด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของการแต่งกายชุดนิสิต ความมี
วินัย การมีสัมมาคารวะ รวมถึงการเป็นคนตรงต่อเวลา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นในด้านความเป็น
ระเบียบ และความมีวินัยของนักศึกษา  รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา 
เพื่อประกาศให้นักศึกษาทราบ   ประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษากับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
ดูแลและติดตามผลการด าเนินการ   ทางวินัยของนักศึกษาผู้กระท าความผิด 
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ภาระงานที่รับผิดชอบ  

 บทบาทของงาน ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) 

๑. จัดส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและ 
สมเหตุสมผล รวมถึงบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยโดยบริการท่ีจัดให้นั้น
จะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
  ๒. ปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดส่ิง
อ านวยความสะดวกทางการศึกษาอย่างสมเหตุสมผลแก่นักศึกษาพิการ 
  ๓. ช่วยนักศึกษาพิการให้สามารถเข้าถึงโปรแกรมการศึกษา กิจกรรมและส่ิงอ านวยความ 
สะดวก ท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่ 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและนักวิชาการทางการศึกษาเกี่ยวกับการเอื้อให้นักศึกษา 
พิการสามารถเข้าถึงกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้นได้ 
  ๕. จัดท าแผนงบประมาณเพื่อสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยด้าน 
สถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ส าหรับคนทุกคนและจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์  เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและจัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรสาย
สนับสนุนปฏิบัติงานด้านการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 
  ๖. เสริมสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับคนพิการและการอยู่ร่วมกันให้ กับชุมชน
มหาวิทยาลัย 
 
การจัดบริการ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย ความสะดวกของมหาวิทยาลัยท่ีเอ้ือต่อคนพิการ 

๑. บริการที่จัดให้แก่นักศึกษาพิการทางการเห็น  ได้แก่  
 หนังสือ  เอกสารอักษรเบรลล์  
 ขยายตัวอักษร   
 บันทึกและส าเนาเสียงการเรียนการสอน   
 ผลิตจัดท าหนังสือเสียง 
 ท าส่ือภาพนูน  ส่ือนูน   
 บริการส่ือ  ส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 บริการอ่านข้อสอบ  บริการจัดท าข้อสอบและอ านวยความสะดวกในการสอบ   
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 บริการสอนเสริมนอกเวลาเรียน 
 บริการผู้ช่วยจดค าบรรยาย 
 ฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว (O&M)  
 การแนะน าการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย   

๒. บริการที่จัดให้แก่นักศึกษาพิการทางการได้ยิน  ได้แก่ 
 ผู้ช่วยจดค าบรรยาย  
 บริการสอนเสริมนอกเวลาเรียน  
 บริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
 ล่ามภาษามือ 

๓. บริการที่จัดให้แก่นักศึกษาพิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
 บริการส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก  เทคโนโลยี    เช่น รถเข็น ไม้ค้ ายัน  ปรับเปล่ียน

ห้องเรียน 
๔. บริการอื่นๆ ส าหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท 

 เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  ให้ค าปรึกษาแนะ
แนวเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม  จัดหาผู้ช่วยนักศึกษาพิการ  อาสาสมัคร  เพื่อนสนิท
(Buddy)  หอพัก   

เงินกู้ยืมทางการศึกษา  บริการสอนเสริมนอกเวลาเรียน  จัดหางานระหว่างเรียน  จัดหาทุนการศึกษา  
กฎหมายสิทธิต่างๆ  ฝึกอาชีพ  อาชีพเสริมระหว่างเรียน  การเตรียมตัวก่อนส าเร็จการศึกษา การสมัครงาน  
สุขภาพ  กีฬา  ภาษา  เป็นต้น 
 

ตราสญัลกัษณ ์
 ใช้ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) 

โครงสร้างการบริหารศนูย์บรกิารสนบัสนนุนกัศึกษาพกิาร 
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กิจกรรม / โครงการที่ด าเนินการโดยศูนย์บริการสนับสนนุนักศึกษาพิการ (DSS) 
 

๑. อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษเร่ือง ส่งเสริมอาชีพส าหรับนักศึกษาพิการเตรียมตัวสู่โลก
การท างาน(ก้าวสู่อนาคต)  

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการใช้งาน “Microsoft office 365” และ     
ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office Word   ฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน Excel  
และฝึกปฏิบัติ “หลักสูตรเทคนิคการใช้งาน PowerPoint น าไปประยุกต์ใช้งานในการเรียนและการท างาน
ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษเรื่อง 
ส่งเสริมอาชีพส าหรับนักศึกษาพิการเตรียมตัวสู่โลกการท างาน(ก้าวสู่อนาคต)  ด าเนินงานในวันเสาร์                 
ท่ี ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ณ ห้องกาแล 10 ช้ัน 2   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 

 

 

 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษส าหรับอาสาสมัครและเพือ่สนิท(Buddy) ของนักศึกษา
พิการ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกและปรับพื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักศึกษาพิการและ 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้น าความรู้และทักษะไปปฏิบัติและช่วยเหลือนักศึกษาพิการอย่างถูกต้อง           

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ

ส าหรับอาสาสมัครและเพื่อสนิท(Buddy) ของนักศึกษาพิการ   ด าเนินงานในวันเสาร์ ท่ี ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๒๙ 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ  “ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง” 

  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาทักษะด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไบโพล่าร์และเพื่อ

น าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้ค าแนะน าช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  รู้และเข้าใจโรคจิตเวชอาการท่ีสังเกตได้

ด้วยตนเอง ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ"เพราะความรู้สึกนี้...บอกใครไม่ได้" ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ  “ซึมเศร้า ความเจ็บท่ีไม่มีเสียง” 

ในวันเสาร์ที่  ๒๒  มกราคม ๒๕๖๕   ในรูปแบบ Online 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๐ 

การบริหารและทรัพยากรด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   มีงบประมาณส าหรับ
ด าเนินงานตามภารกิจ จ านวนเงินท้ังส้ิน ๗,๑๖๙,๗๐๐ บาท จ าแนกได้ดังนี ้
 
1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท จ านวนเงิน 

เงินงบแผ่นดิน ๖,๑๗๑,๐๐๐.- 

เงินรายได้ ๙๙๘,๗๐๐.- 

รวม ๗,๑๖๙,๗๐๐.- 

             

   

    

      

   

จ าแนกตามประเภทงบประมาณ

             

          



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๑ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๒ 
 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
และพัฒนาให้นักศึกษามีโอกาสในการน าศักยภาพท่ีมีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  มหาวิทยาลัย 
และต่อสังคม เพราะนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม 
  การพัฒนานักศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีบุคลิคภาพและรู้จักการ
วางตัวในสังคม มีความเปน็ผู้น าและผู้ตามท่ีดี มีทักษะของการจัดการ ประสบการณ์อยู่ร่วมกันและการท างานเป็น
ทีม มีระเบียบวินัยและเคารพในกติกาของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยท่ีดี มีจิตส านึกของความเป็นคนดี  มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทนและเสียสละ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
นักศึกษาท้ังด้านการส่งเสริมความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร  มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึก
ปฏิบัติงานในสถานปรกอบการ มีการฝึกการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีการจัดการแข่งขันกีฬาใน
คณะ ระหว่างคณะ และระหว่างสถาบัน เพื่อความสามัคคีและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง  มีการ
ฝึกการท างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา ตลอดตนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ และ              
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 

๑. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานท่ีสังกัด 

  จ านวน  
๑. อบรมทักษะวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา ๒๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะ

ผู้น านักศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างานผู้น านักศึกษา  

๑๑๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๓. โครงการไหว้คร ู ๑,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๔.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ๑,๒๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๕. โครงการสร้างบ้านแปงเมือง ๓,๗๘๓ กองพัฒนานักศึกษา 

๖. โครงการเปิดโลกชมรม ชุมชน ๑,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๗. โครงการส่งเสริมประธิปไตยและการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา             
ภาคปกติ 

๓,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๓ 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานท่ีสังกัด 
  จ านวน  

๘. โครงการอบรมแกนน าในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๔๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๙. โครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๑๐. โครงการรณรงค์ลดเหล้า ลดบุหรี่และ
อบายมุข 

๖๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๑๑. การอบรมอาชีพเสริมผ่านส่ือออนไลน์แก่
นักศึกษา ศิษย์เก่าผ่านระบบออนไลน์ 

๑,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

 

กิจกรรมด้านสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานท่ีสังกัด 

  จ านวน  
๑. โครงการค่ายอาสาพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์

และรักษาส่ิงแวดล้อม 
๕๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๒. โครงการค่ายอาสาพัฒนาผู้น านักศึกษา ๘ 
สถาบัน ราชภัฏภาคเหนือ 

๑๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๓. โครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์และบัณฑิต
จิตอาสา 

๑๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

 

กิจกรรมด้านกีฬา 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ หน่วยงานท่ีสังกัด 

  จ านวน  
๑. โครงการสัมมนาและกีฬาผู้น านักศึกษา ๘ 

สถาบันราชภัฏภาคเหนือ 
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๒. โครงการแข่งขัน LPRU สุขภาพดีซีวีมีสุข ๒๐ กองพัฒนานักศึกษา 
๓. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ครั้งท่ี ๔๘ (รอบมหกรรม) 
- ไม่ได้ด าเนินการ 

๔ โครงการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ
นักศึกษา “กาสะลองเกมส์” 

๑,๐๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 

๕ โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๑๐๐ กองพัฒนานักศึกษา 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๔ 
 

๖ โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาล าปาง 
อุดมศึกษาสัมพันธ์ 

- ไม่ได้ด าเนินการ 

๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เสริมสร้างสมรรถภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

๖๐ กองพัฒนานักศึกษา 

 

ผลงานของนักศึกษา 
๑. โครงการ “เด็กอวด (ท า)ดี” โดย : ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์                      

ผู้ร่วมสนับสนุน วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ เข้ารับรางวัลระดับเพชร 
ท้ังนี้ทางส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ต้องการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนา
ศักยภาพ เรียนรู้การท างานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” ซึ่งสมาชิก             
ของทีม 
ล าดับ ช่ือ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

๑. นายเอกอาทิตย์ ตาใจ                 
สาขาสังคมศึกษา                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

รางวัลระดับเพชร ส านักปลัด                 
ส านักนายกรัฐมนตรี และ
กลุ่มบริษัท  คิง เพาเวอร์   

๒. นางสาวบุญญาดา มูลผ้ึง               
สาขาการสอนภาษาจีน                    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 
สาขาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 

  
 ๒. ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.๒ คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการเข้า
ร่วมประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี ๑๒  
 วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.๒ นักศึกษามหาวิทยาลัย                        
ราชภัฏล าปาง เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ ภายใต้
หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยรับมอบรางวัลและทุนการศึกษาจาก ท่านลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร.  
ณ อาคารส านักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการเข้าร่วม
ประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี ๑๒ 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๕ 
 

ล าดับ ช่ือ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
๑. นายอนาวิล สุราฤทธิ์                       

นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รางวัลชมเชย (ด้านความคิด
สร้างสรรค์) 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ                  
(ส านักงาน กปร.)  

๒. นายวีรวัฒน์ นุบุรีจันทร์                 
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์                 
คณะครุศาสตร์ 

๓. นางสาวรติมา บุตรชานนท์ 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ                  
คณะครุศาสตร์ 

๔. นางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล 
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ                
คณะครุศาสตร์ 

 
 ๓. ทีม LPRU สืบสานปณธิานงานของพ่อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการ CSR Tollway 
Contest ๒๐๒๒ 
 เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  ทีม "LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ" ได้น าเสนอโครงการ                   
ตามรอยเท้าพ่อ เข้าประกวดโดยได้น าทักษะ soft skill มาปรับเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นท่ี                   
ต าบลพระบาท  การด าเนินการจัดท าฝายชะลอน้ า ร่วมถึงการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนเพาะเห็ดป่าทดแทนการ
เผาป่า มุ่งหวังการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปริมาณฝุ่นละออง PM#๒.๕ จังหวัดล าปาง ให้ทุกลมหายใจ
ปลอดภัย ฟ้าใส ไร้มลพิษ 
 
ล าดับ ช่ือ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

๑. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาชีววิทยา              
คณะวิทยาศาสตร์ 

รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  บริษัททางยกระดับดอน
เมือง จ ากัด (มหาชน) 

๒. นางสาวอรนุช จันทราปรีชากุล               
สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ                 
คณะครุศาสตร์ 

๓. นางสาวนงรัตน ์บุญเขตอุดร 
สาขาวิชาการภาษาอังกฤษ                 
คณะครุศาสตร์ 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๖ 
 

ล าดับ ช่ือ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 
๔. นางสาวรัตติกาล มูลค า                   

สาขาเทคโนโลยีโยธา                        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 ๔. โครงการเยาวชนไทยหัวใจอาสา 

ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ ได้น าเสนอโครงการจิตอาสา สร้างป่า สร้างฝาย สร้างรายได้                 
ให้ชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางเข้าประกวด โดยได้น าทักษะวิศวกรสังคม soft skill มาปรับเสนอแนวคิดการ
แก้ปัญหาไฟป่าในพื้นท่ีต าบลพระบาท การด าเนินการจัดท าฝายชะลอน้ าในพื้นท่ีศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏล าปาง และป่าชุมชนหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างคาร์บอนเคดิต ได้รับความร่วมมือด าเนินโครงการ
จาก SEED Thailand ภาคเหนือ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร กรมอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และชุมชน               
บ้านหัวทุ่งสามัคคี  
ล าดับ ช่ือ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานท่ีให้รางวัล 

๑. นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ 
สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร              
(กอ.รมน.) 

๒. นางสาวริตมา บุตรชานนท์ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                       
คณะครุศาสตร์ 

๓. นางสาวรัตติกาล มูลค า                    
สาขาเทคโนโลยีโยธา                      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

๔. นายสมหวัง เดือนแก้ว                      
สาขาเกษตรศาสตร์                        
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๗ 
 

ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
๑. การพัฒนาบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา 

๑.๑ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ค่างาน 

ครั้งท่ี ๑  ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
หัวข้อ : การพัฒนาความรู้ และทักษะในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน 

ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
หัวข้อ : การผลิตผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุน 

ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๘ 
 

๑.๒  โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๕ 
ระหว่างวันท่ี ๑๑  -  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ณ เมอร์เมด ซี จอมเทียน (MERMAID SEA JOMTIEN) จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๓  โครงการ พัฒนาบุคลากรและนักศึกษา   

หัวข้อ : การปรับเปลี่ยนความคิดการท างานให้เข้ากับยุค Digital Disruption และ Digital Transformmation 
วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  

ณ หอประชุมจันทรน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๓๙ 
 

๒. การประกันคุณภาพการศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
กองพัฒนานักศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ 

บริหารงานและพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้ 
๒.๑  มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมการ     

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในทุกส่วนงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม     
๒.๒  มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ 

น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการภายในองค์ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรับการตรวจสอบตลอดเวลา 
๒.๓   มุ่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เหมาะสมและทันกับการ 

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน  
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๕ การบริการนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  และตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน  

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา 
    และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑ - ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลให้ 
    การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น 
    ประโยชน์แก่ ศิษย์เก่า 

 
ผลการด าเนินงาน   

ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

๑.๕ การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

๕ ข้อ ด าเนินการได้ ๕ ข้อ ๕  

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ภายใต้
การมีส่วนร่วมของตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะ และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างครบถ้วน  

๒. กิจกรรมพัฒนานกัศึกษาในแผนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยต้องครอบคลุม
ประเด็นผลลัพธ์ผู้เรียนตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คือ 

- เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ 
- เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
- เป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง 
๓. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับจาก

กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มาใช้ในการด าเนินโครงการ หรือการเรียน 
๔. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครัง้ต่อไป 
๕. มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินในข้อ ๕ ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

๑.๖ กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี
๖ ข้อ ด าเนินการได้ ๖ ข้อ ๕  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส าคัญในรอบปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๒ 
 

โครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
กิจกรรมท่ี ๑ อบรมทักษะการเป็นท่ีปรึกษาวิศวกรสังคม 

เพ่ือพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม (วศค.) 
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมเอ้ืองหลวง อาคารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี ๒ อบรมทักษะวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา 
ระหว่างวันท่ี ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
  



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๓ 
 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ท างานผู้น านักศึกษา 

ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
๓. โครงการไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 

 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๔ 
 

๔. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 

 
 

 
๕. โครงการสร้างบ้านแปงเมือง รูปแบบ Online 

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ส าหรับนักศึกษาช้ันปี ท่ี ๓ , ๔) 
ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ (ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒) 
ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ (ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๕ 
 

๖. โครงการค่ายอาสาพัฒนาบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต าบลแม่สุข อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

 
๗. โครงการค่ายอาสาพัฒนาผู้น านักศึกษา ๘ สถาบัน ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๔ 

ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ณ ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๖ 
 

๘. โครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์และบณัฑิตจิตอาสา 
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

สถานท่ีท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๗ 
 

๙. โครงการเปิดโลกชมรม ชุมนุม  รูปแบบ Online 
วันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ณ ลานผกากรอง หน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
๑๐. โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยและการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ 

รูปแบบ  Online  วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๘ 
 

๑๑. โครงการ  LPRU สุขภาพดีชีวีมีสุข 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๔๙ 
 

๑๒. โครงการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะ “กาสะลองเกมส”์ 
วันท่ี ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

 

 
 

 
๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพนักศึกษา                        

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
วันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หัรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๕๐ 
 

๑๔. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
วันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๕. โครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ บริเวณหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    ๕๑ 
 

๑๖. โครงการรณรงค์ลดเหล้า ลดบุหรี่และอบายมุข 
วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ณ ห้องประชุมเอ้ียงหลวง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗. โครงการอบรมอาชีพเสริมผ่านสื่อออนไลน์แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า รูปแบบ Online 
ระหว่างวันท่ี ๖ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


