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ค าน า 

กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ที่จัดขึ้นเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์    โดยกิจกรรม
นักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
จิตใจ เป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียน     ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาจะ
ด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของงานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉะนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงมีลักษณะเป็นการฝึกฝน มุ่งพัฒนาตน และเสริมทักษะ สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท างาน   

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในกิจกรรมนักศึกษา คือเป็นผู้น านักศึกษา เป็นผู้ประสานงานระหว่าง
นักศึกษากับคณะ อีกทั้งยังเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาภายในคณะ  ทั้งนี้เพ่ือการ
ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา  จ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่และแนวทางในการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 

คู่มือสโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินกิจกรรม อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

นางสาวพรรัตน์ ด าด้วงโรม 

 ผู้จัดท า 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.1 หน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
๑) ชื่อหน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

๒) สถานที่ต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขท่ี ๑๗๙  หมู่ที่ ๓  ต. ไมฝ้าด  อ.สิเกา  จ. ตรัง  ๙๒๑๕๐ 

โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๐-๔๐๕๗-๘  

โทรสาร  ๐-๗๕๒๐-๔๐๕๙ 

Website : http://engtech.rmutsv.ac.th/engtech/ 

๓) ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   เปิดการเรียนการสอน
หลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการประมง สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล       สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาศึกษาทั่วไปและสาขา
เทคโนโลยี

ต่อมาสาขาเทคโนโลยี ได้แยกส่วนงานการศึกษาออกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  เป็นส่วนงานภายใน
วิทยาเขตตรัง โดยใช้ช่ือว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายฝั่งอันดามัน

- สร้างงานวิจัยด้ายวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคม   ทั้งระดับพื้นท่ีและระดับชาติ
- เผยแพร่และให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Faculty of Engineering and Technology)     ได้ผ่านการพิจารณามมีติเห็นชอบ 

จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย   เพื่อพิจารณาจัดตั้ง ซึ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 
๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่    ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายใน
และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ประวัติความเป็นมาการจัดการเรียนการสอน

- พ.ศ.๒๕๕๒ 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า-วิศวกรรมประมง 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- พ.ศ.๒๕๔๔ 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- พ.ศ.๒๕๕๐ 

เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๐ 

เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๑ 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- พ.ศ.๒๕๕๑ 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- พ.ศ.๒๕๕๓ 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พ.ศ.๒๕๕๔ 

เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- พ.ศ.๒๕๕๘ 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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- พ.ศ.๒๕๕๘ 

เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- พ.ศ.๒๕๖๐ 

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- พ.ศ.๒๕๖๑ 

เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง 

หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์

๑) ปรัชญาการศึกษา

“สร้างสรรคส์ังคม ส่งเสรมิปัญญา พัฒนางานวิจัย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

๒) ปณิธาน

 “ด้วยปณิธานท่ีตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิต  ที่รู้จริง ปฏิบัติได้เปี่ยม ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ”

๓) วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาการและ
เชี่ยวชาญปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้างงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคฝั่ง อันดามัน   

 ๔) พันธกิจ (Mission)

๑. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

๒. ส่งเสริมงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาและ
พัฒนาประเทศ

๓. บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
๔. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม
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๕) เป้าประสงค์  

1. มีบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

2. ประชาชนในภูมิภาคฝั่งอันดามัน มีโอกาสทางการศึกษา และสามารถสร้างองค์ความรู้ ทางด้านวิศวกรรม
เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่ตอบสนองต่อทิศ
ทางการพัฒนาของภูมิภาคในฝั่งอันดามัน 

4. ประชาชนในภูมิภาคฝั่งอันดามัน ได้รับการบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๓ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

๑.๔ รายชื่อผู้บริหารกรรมการบรหิาร ชุดปัจจุบัน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขนัแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ขวัญทอง     รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภัศรช์กรณ์ อารีย์กลุ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั 

๔. นางสาวขวัญชีวา  หยงสตาร ์ รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา

๕. นายภมูินทร์  อินทร์แป้น หัวหน้าสาขาวิศวกรรม

๖. นางสาวสริิรักษ์  ขันฒานุกรักษ ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม  

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา  เอกอุดมพงษ์ หัวหน้าส านักงานคณบดี
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๑.๕ หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     จัดการเรียนการสอน ๑ ระดับ
คือ ปริญญาตรี จ านวน ๔ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตร ี เป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม ๔ หลักสูตร โดยจ าแนก
ตามหน่วยงานท่ีจัดการเรียนการสอนดังนี้

หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรและสาขาท่ีเปิดสอน 

ปริญญาตร ี รวม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔ ๔ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตร ี

๑. หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสรา้ง 

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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๑.๖ จ านวนนักศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีนักศึกษาใหม่ 
จ านวน ๑๗๒ คน นักศึกษาท้ังหมด จ านวน ๕๐๕  คน และนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน   ๙๖ คน ดังนี้

จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ก่อนปีประเมิน ๑ ปี) 

จ านวนนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีประเมิน) 

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ปีประเมิน) 

ปริญญาตรี รวม ปริญญาตรี รวม ปริญญาตรี รวม 

๙๖ ๙๖ ๑๗๒ ๑๗๒ ๕๐๕ ๕๐๕ 

(จ านวนนักศึกษา

จ ำนวนนกัศกึษำทัง้หมด
ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๔
จ ำนวน ๕๐๕ คน

คิดเป็น ๖๕ เเปอรเ์ซ็นต์

จ  ำนวนนกัศกึษำใหม่ 
ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๔
จ ำนวน ๑๗๒ คน 

คิดเป็น ๒๒ เปอรเ์ซ็นต์

จ  ำนวนนกัศกึษำที่ส  ำเร็จกำรศกึษำ
ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓
จ ำนวน ๙๖ คน 

คิดเป็น ๑๓ เปอรเ์ซ็นต ์
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๑.๗ จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

มีอาจารย์ประจ า ดังนี้

จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งหมด ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มวิทยฯ กลุ่มวิทยฯ 

๒๕ ๒ ๒๓ - ๒๑ ๔ ๒๕ ๑๖ ๙ - - ๒๕ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

(จ านวนอาจารย์และบุคลากร)

สาขาวิศวกรรม
จ านวน ๑๑ คน 

คิดเป็น ๔๔ เปอร์เซ็นต์ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม

จ านวน ๑๔ คน 
คิดเป็น ๕๖ เปอร์เซ็นต์
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กิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมนักศึกษา  หมายถึง   กิจกรรมที่คณะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด ความสามารถ 
ความถนัดของตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม วิชาการ 
เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวอาจจะด าเนินการในรูปแบบของสโมสรนักศึกษา ชมรม กิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากคณะ 
โดยคณะจัดให้มีคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้ค ำปรึกษำในกำรวำงแผน และอนุมัติแผนกำรปฎิบัติงำน

สโมสรนักศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำ และก ำกับ ติดตำม ดูแล ให้ค ำปรึกษำ 

กำรด ำเนินงำนกิจกรรมของสโมสรนักศึกษำ ให้เป็นไปตำมระเบียบ กิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาจัดขึ้นต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะ  นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ 

ลักษณะของกิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  มุ่งพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม และคุณธรรมเพ่ือใหเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาเสริมสร้างทักษะ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งผลของกิจกรรมนั้น ๆ 
จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ มหาวิทยาลัยหากกิจกรรมนั้น ๆ ได้จัดท าขึ้นและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้   ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังนี้  

1. หลักสูตร 4-6 ปี (18 กิจกรรม)
1.1 กิจกรรมที่ก าหนดให้เข้าร่วม 8  กิจกรรม 

1.1.1 กิจกรรมบังคับ 4 กิจกรรม 
1.1.2 กิจกรรมบังคับเลือก 4 กิจกรรม 

      1.2 กิจกรรมที่บังคับเลือกหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้เลือกเข้าร่วม 10 กิจกรรม 
1.2.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2  กิจกรรม 
1.2.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2  กิจกรรม 
1.2.3 กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 2  กิจกรรม 
1.2.4 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ 2  กิจกรรม 
1.2.5 กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2  กิจกรรม 

2. หลักสูตร 2-3 ปี (11 กิจกรรม)
2.1 กิจกรรมที่ก าหนดให้เข้าร่วม 6  กิจกรรม 

2.1.1 กิจกรรมบังคับ 4  กิจกรรม 
 2.1.2 กิจกรรมบังคับเลือก 2  กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมบังคับเลือกหรือกิจกรรมที่ก าหนดให้เลือกเข้าร่วม 5  กิจกรรม 

2.1.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 1  กิจกรรม 
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2.1.2 กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  1  กิจกรรม 
2.1.3  กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 1  กิจกรรม 
2.1.4 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 1  กิจกรรม 
2.1.5  กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 1  กิจกรรม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1. นักศึกษารู้จักและเข้าใจความเป็นตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน จุดควรพัฒนา ประเด็นความสนใจของ
ตนเอง

2. เกิดทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ และนิสัยคุณภาพ

3. เรียนรู้และเข้าใจความเป็นผู้น า ทั้งในด้านการเป็นผู้น าและผู้ตาม

4. เข้าใจและเกิดทักษะการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ

5. เข้าใจและตระหนักถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมีน้ าใจ

เป้าหมายของการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง ตลอดจนเกิดความตระหนักว่า การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ควร
ได้รับการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ และพัฒนาภาวะสู่ความเป็น
ผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มากข้ึน

2. ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการท างานเป็นหมู่คณะ ความสามารถในการแสดงและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืน พัฒนาความเป็นผู้น าและฝึกหัดการท างานอย่างเป็นระบบ ฝึก
การคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

3. ให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในสถาบัน นอกจากนั้นอาจเป็น
หนทางในการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนได้ด้วย

4. ให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีความประพฤติที่ดีงาม มีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์
ของชาติ ชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนประพฤติตนเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ เป็นที่ต้องการของ
สังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษาสามารถปรับตัวและบริหารจัดการตนเองได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษา

2. นักศึกษามองเห็นเส้นทางอาชีพที่ตนศึกษา และวางแผนพัฒนาตนเองเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต

3. นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างงานด้วยตนเองได้ในอนาคต

4. นักศึกษามีบุคลิกภาพและภาวะผู้น าที่สามารถน าไปใช้ในการท างาน

5. นักศึกษามีทักษะการหางานที่เพียงพอ และมีความมั่นใจในการหางานท า ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา
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แนวทางการด าเนินงาน 

       ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (Plan)
2. การด าเนินงานและการเก็บข้อมูล (Do)
3. การประเมินผลหรือการเรียนรู้ (Check/Study)
4. การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)

วงจรคุณภาพ  PDCA 

1. Plan  หมายถึง  การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติ อาจ
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญ
ของเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้

2. Do  หมายถึง  การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรอบรับ การด า เนินการ (เช่น
คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ด าเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรรมการมีการ
จัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอนักศึกษาไปทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลการด าเนิน (เช่น
รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี)

3. Check หมาบถึง  การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การ
ประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมิน
ดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่ งเป็นลักษณะของ
การประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิด
เครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน

4. Act หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคาะห์ว่า
มีโครงสร้าง หรือ ขั้นตอนการปฎิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และ
สังเคราะห์รูปแบบ การเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป
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แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

แบบเสนอโครงการ 

หน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

แหล่งงบประมาณ : 
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  

ผลผลิต : 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

❑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
❑ โครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์

 โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
❑ โครงการผลิตก าลังคนด้านขนส่งทางน  า   
❑ โครงการจัดตั งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย Srivijaya Railway Training 
     and Research Center (SRTRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
❑ โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) 
❑ โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการท่องเที่ยว 
❑ โครงการการผลิตและพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านนวัตกรรมการพัฒนาเมือง (Smart City) 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
❑ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 โครงการบริการวิชาการ 
❑ โครงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

 อื่น ๆ   
❑ อ่ืน ๆ 

๓๘



  
แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

 

1. ชื่อโครงการ             

2. ลักษณะโครงการ 

❑ 1)  การประชุม /อบรม /สัมมนา 

❑ 2)  การเข้าร่วม /จัดประกวดแข่งขัน 

❑ 3)  การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม 

❑ 4)  การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู้ 
❑ 5)  การผลิตสื่อ /ต าราทางวิชาการ 

❑ 6)  การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว /การท าการตลาด 

❑ 7)  การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 

❑ 8)  เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

❑ 9)  การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
❑ 10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 
❑ 11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3.1 ยุทธศาสตร์  
❑ 1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (เลือกยุทธศาสตร์ย่อย) 
 ❑ 1.1 นวัตกรรมการศึกษา 
 ❑ 1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
 ❑ 1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
❑ 2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
❑ 3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
❑ 4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
❑ 5. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   3.2 เป้าประสงค์       (ระบุเพียงหนึ่งเป้าประสงค์) 

   3.3 กลยุทธ์        (ระบุเพียงหนึ่งกลยุทธ์) 

   3.4 มาตรการ        (ระบุเพียงหนึ่งมาตรการ) 

   3.5 แผนงาน        (ระบุเพียงหนึ่งแผนงาน) 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

4. หลักการและเหตุผล (บรรยาย ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญ ที่ต้องจัดท าโครงการรวมถึงผล
ที่จะเกิดขึ้น/ผลที่จะได้รับจากการจัดโครงการ  อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ)

     (ย่อหน้าที่ 1  บรรยายความเป็นมาหรือความส าคัญของเรื่องที่จะท า โดยอ้างถึงหลักการ ทฤษฏี แนวทาง
ระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง  ตลอดจนความต้องการในการพัฒนา  เพื่อแสดง
ข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเช่ือถือ และให้ความส าคัญของสถานการที่เกิดขึ้น และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล )                      .  
.   . 

 . 

     (ย่อหน้าท่ี 2  บรรยายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น  โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงแล้วจะท าให้เกิดความเสียหาย
อย่างไร)   . 

 . 

 . 

     (ย่อหน้าท่ี 3  สรุปว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวตามย่อหน้าท่ี 2 อย่างไร  และหากด าเนินการแล้วจะช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างไร  เกิดประโยชน์กับใคร)                                                                                                                  . 

 . 

 . 

5. วัตถุประสงค ์(ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และชื่อโครงการ)

1) 

2) 

3) 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ (ให้ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวนให้ชัดเจน)

-  นักศึกษา    จ านวน คน 
-  บุคลากร จ านวน คน 
-  บุคคลนอก จ านวน คน 

รวมทั งสิ น จ านวน คน 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  (ระบุ ชื่อ-สกุล  / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

ช่ือ – สกุล  หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ (ระบุ)  ช่ือสถานที่ อ าเภอ จังหวัด 



  
แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ครั้งที่ 1 : ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่     ถึงวันที ่      
ครั้งที่ 2 : ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตั้งแต่    ถึงวันที ่      

 

 

10. กิจกรรมในการด าเนินโครงการ  (ระบุรายละเอยีดของกิจกรรมใหชั้ดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้ง
ต้องระบุวิธีการทีส่ามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม) 

 อธิบายให้เหน็ว่ากจิกรรมทีจ่ะด าเนนิการมีรูปแบบอยา่งไร ตั งแต่กจิกรรมเร่ิมต้นจนถึงกจิกรรมสุดท้ายว่ามีกจิกรรมใดที่ต้องท า
บ้าง เชน่    
 - ทดสอบ (pre test)  ความรู้ก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ       
 - การจดัอบรมให้ความรู้ใน “หัวข้อ…………”         
 - การแบ่งกลุม่จดัท า Work shop          
 - น าเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้           
 - ทดสอบ (post test)  ความรู้ทีไ่ด้รบัหลังจากการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ      

 

11. ตัวชี วัดความส าเร็จของโครงการ (โดยเลือกตัวช้ีวัดมาจากเอกสารแนบท้าย) 

ตัวชี วัดกลาง  

 1)                            

 2)                          

ตัวชี วัดโครงการ (ถ้ามี) 

 1)                              

 2)                          
 

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน  (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าตอบแทน) 
1)     1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร 

     (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 3 ช่ัวโมง X 600 บาท)                
2)  
3) 2. ค่าใช้สอย    (ให้ระบุรายละเอียดจ านวนคน/จ านวนวัน/อัตราที่ขอตั้งค่าใช้สอย) 

       2.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
             (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 1 วัน X 240/260 บาท)                
     2.2 ค่าเช่าท่ีพัก   
        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 1 ห้อง X 1,500 บาท X 2 วัน)           
      2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

1)        (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 50 บาท X 2 มื้อ)      
2)       2.4 ค่าอาหารกลางวัน 

 
 

   
 
 
 

   
 

   
 

   
 



แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

3)   (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 150 บาท X 2 มื้อ) 
4)  2.5 ค่าอาหารเย็น 
5)   (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 150 บาท X 1 มื้อ) 
6)  2.6 ค่าจ้างเหมาบริการ 
7)   (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 13,000 บาท X 1 เดือน) 
8)  2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ 
9) (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 13,000 บาท X 1 เดือน) 

3. ค่าวัสดุ  (ให้ระบุรายละเอียด)
3.1 วัสดุส านักงาน
 (แตกตัวคูณ  เช่น  1 โหล X 10,000 บาท) 

 3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 (แตกตัวคูณ  เช่น  400 กิโลเมตร X 4 บาท) 

 3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 (แตกตัวคูณ  เช่น  1 อัน X 10,000 บาท) 

 3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 (แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท) 

 3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์  
(แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท) 

4. ครุภัณฑ์  (ให้ระบุรายละเอียด)
 4.1 ช่ือครุภัณฑ์......................... 

(แตกตัวคูณ  เช่น  1 ชุด X 10,000 บาท) 

รวมงบประมาณ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ ทั้งประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ด้าน
ผลกระทบของโครงการ)



  
แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

 

14. การประเมินผลโครงการ (ระบุประเด็นในการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับวิธีด าเนินการ  และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่
ต้องการทราบผล  และขอให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เพื่อวัดผลส าเร็จของวัตถุประสงค์การจัดประชุม อบรม เช่น 
แบบทดสอบความรู้, แบบสังเกตการจากทีมงาน, แบบประเมินผล/ข้อเสนอแนะของวิทยากร ฯลฯ) 
                         
                         
                          
                         
                          
                         
                          
 
 
 
15. การติดตามผล   (ถ้ามี) 
 1) ระบุประเด็นหรือหัวข้อในการติดตามผลซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของโครงการโดยจะเป็นการติดตามผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธ์ิ (outcome) ที่เป็นประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2) ระบุเครื่องมือและหัวข้อที่ใช้ในการติดตามผล เพื่อวัดผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม อบรมทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม เช่น แบบสังเกตการณ์, แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ์, แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน, ผู้รับบริการ, 
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าโครงการ 
 3) ระบุระยะเวลา (เดือน) ในการติดตามผล  และระยะเวลาที่ต้องส่งรายงานการติดตามผลหลังจากสิ้นสุดการจัดโครงการ) 

                         
                          
                          
                          
                          
 

 

 (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
  (                        ) 
          / /  

 
 

 (ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (               )       
           คณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/กอง 
                          / /  



  
แบบฟอร์ม : แบบเสนอโครงการ 

 

 
 (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัตโิครงการ 
  (               )                
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    / /  
      (กรณีเสนอขอโครงการเพ่ิมเติมและโครงการที่อยู่นอกแผน) 




