
แนวปฏบิัตทิี่ดี โครงการพฒันาและสง่เสริมความเป็นเลิศนกัศกึษา “ เพชรราชมงคลพระนคร”  
               นางประดษิฐา  นาครักษา /นางสาวมงคลรัตน์   ก้อนเครือ 
 

บทสรุปของโครงการ 
 โครงการพฒันาและสง่เสริมความเป็นเลิศนกัศกึษา “ เพชรราชมงคลพระนคร ”  เป็นโครงการท่ีตอบสนองยทุธศาสตร์และ
มาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบณัฑิต ท่ีมุ่งการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาใน  ทุก ๆด้าน ภายใต้
แนวคิดในการพัฒนาบนพืน้ฐานปรัชญา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” คือ พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนจริงจัง จริงใจ ใฝ่ รู้ สู้ งาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี และมีความรับผิดชอบสงู นอกจากนีย้งัมีเป็นผู้ ท่ีมีโลกทศัน์กว้างไกลอีกด้วย 
ดงันัน้ในการพฒันานกัศึกษาตามโครงการนี ้จึงมีการพฒันาในรูปแบบของการบูรณาการการให้ความรู้และการฝึกปฏิบตัิ
กิจกรรมนอกชัน้เรียนเข้าด้วยกนัในด้านตา่ง ๆ  อนัได้แก่  

1. ด้านคณุธรรมจริยธรรม  มุ่งเน้นให้นกัศกึษามีการพฒันาด้านวินยั ได้แก่ การมีวินยัในตนเอง  รักษาวินยัขององค์กร  
เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม ในเร่ืองของความซ่ือสตัย์ ขยนั อดทน อดกลัน้  รู้จกัใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ประหยดั  อดออมโดย
ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  มีการเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2. ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคม ได้แก่ เรียนรู้ มารยาทไทย มารยาทสากล  พัฒนาบุคลิกภาพ รู้จัก
กาลเทศะ รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การสร้างจิตส านึกสาธารณะ  จิตอาสา การเรียนรู้พหุวัฒนธรรม เรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ของชาติไทย เรียนรู้วฒันธรรมและประเพณีไทยเพ่ือการอนุรักษ์   เรียนรู้เร่ืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ การแสดงความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ 

3.  ด้านการเสริมสร้างภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม   ได้แก่ การเรียนรู้คณุสมบตัิของผู้น าท่ีดี  ฝึกปฏิบตัิการเป็นผู้น า
และผู้ตามท่ีดีได้  สามารถปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม
มากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

4. ด้านการเสริมสร้างทกัษะด้านการส่ือสาร ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาตา่งประเทศ  ได้แก่ เรียนรู้เทคนิคและวิธีการแนะน า
ตนเอง การน าเสนอผลงานของตนเอง  ฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุม  ต่อท่ีชุมชน  ฝึกปฏิบัติการใช้
ภาษาตา่งประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษ และภาษาจีน 

5. ด้านการเสริมสร้างความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีการให้นกัศึกษาแสดงผลงานด้านการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม ตลอดจน
ให้นกัศกึษาน าเสนอโครงงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันานกัศกึษา หรือ การบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม  

 
ทัง้นีน้ักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการต้องผ่านกระบวนการคดัเลือก โดยมีการก าหนดคุณสมบตัิเบือ้งต้น  และนกัศึกษา

จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบตามหลักสูตร  ตลอดจนศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มทักษะและประสบการณ์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  มีการน าเสนอโครงการเพ่ือการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา ตลอดจนนกัศึกษาจะต้องผ่านการติดตามประเมินผลและ
รับรองผลจนจบหลกัสูตร โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมภายในประเทศ จากนัน้นกัศกึษาจึงจะมีสิทธิสมคัรเข้ารับการคดัเลือกเพ่ือ
ไปศกึษาแลกเปล่ียนวฒันธรรมในตา่งประเทศ ในล าดบัตอ่ไป  ด้วยกระบวนการฝึกอบรมดงัท่ีกล่าวมานีจ้ึงคาดหวงัผลสมัฤทธ์ิของ
โครงการนีว้่าจะสามารถสร้างผู้น านกัศกึษาท่ีมีคณุภาพ  สามารถเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่นกัศกึษาส่วนรวมได้เป็นอย่างดียิ่ง  และเม่ือ
ส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษากลุ่มนีจ้ะสามารถน าเอาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็น
บณัฑิตท่ีมีคณุภาพและคณุคา่ของสงัคมอย่างแน่นอน อีกทัง้ยงั เป็นโครงการท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการ
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พฒันาคณุภาพบณัฑิต ของมหาวิทยาลยั และตอบโจทย์อดุมศกึษาไทยในเร่ืองของการเตรียมความพร้อมให้แก่บณัฑิตไทย 
ให้มีสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพ่ือบ้าน  เม่ือไทยก้ าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ง
สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องสง่เสริมให้นกัศกึษาได้เรียนรู้กตกิาและวฒันธรรมสากล เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจในประเทศเพ่ือน
บ้าน สร้างทกัษะการอยู่ร่วมกนัภายใต้สงัคมพหวุฒันธรรม ตลอดจนสร้างเสริมสมรรถนะด้านการส่ือสารโดยเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาได้เรียนรู้ภาษาเพ่ือการส่ือสารนอกเหนือจากภาษาไทย  อีกทัง้ต้องเสริมสร้างให้นกัศึกษาเกิดจิตส านึกความเป็น
ไทย มีความภมูิใจในการเผยแพร่วฒันธรรมไทยสูป่ระชาคมอาเซียน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานและความส าคัญของโครงการ 

1. การด าเนินงาน 

 การด า เนินกิจกรรมส่ง เส ริมคุณลักษณะพึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

มีท่ีมีมาจากหลกัการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั ประกอบด้วย 

1.1. การใช้หลกัการด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพแบบ PDCA : (plan-Do-Check-Action) 

1.2. การด าเนินกิจกรรมโดยใช้หลกัการเรียนรู้จากปัญหาเพ่ือน ามาเป็นจดุส าคญัและแก้ไขในการท างานครัง้ตอ่ไป 

คือ PBL : problem Based Learning 

2. วัตถุประสงค์ 
2.2. เพ่ือเสริมสร้างคณุลกัษณะพงึประสงค์ด้านคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2.3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ ทักษะทางสังคมบุคลิกลักษณะและ  

ประสบการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การใช้ชีวิตในสงัคมนอกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
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2.4. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีโลกทัศน์ท่ีกว้างขวางมากขึน้จากการฝึกอบรม และจากการศึกษาดูงานใน
หนว่ยงานตา่ง ๆ ภายในประเทศ 

2.5. เพ่ือให้นกัศึกษาผู้ เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยจนเกิดความรักและความภาคภูมิใจท่ีจะ
เรียนรู้และธ ารงรักษาไว้ให้คูก่บัประเทศชาตสืิบตอ่ไป 

2.6. เพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการตระหนกัถึงความจ าเป็นในการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 
2.7. เพ่ือให้นกัศกึษาในโครงการได้เสนอโครงงาน/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา 
2.8. เพ่ือเสริมสร้างให้นกัศกึษาเกิดความรักและผกูพนักบัมหาวิทยาลยั 
2.9. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

ภาษาไทย 
2.10. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ภายในประเทศและเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน จากประสบการณ์ตรง 
2.11. เพ่ือเปิดโอกาสให้ให้นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่วฒันธรรมไทยในตา่งประเทศ 
2.12. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาน าประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจ าวันตลอดจน

เผยแพร่แก่เพ่ือน และรุ่นน้อง ตอ่ไป 
2.13. เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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แนวปฏบิัตทิี่ดี  
 ในการจดัท าโครงการพฒันาและสง่เสริมความเป็นเลิศนกัศกึษา “ เพชรราชมงคลพระนคร” ได้ตัง้มาตรฐานของการ
ด าเนินโครงการไว้ คือ การด าเนินโครงการนัน้จะต้องเป็นไปตามหลกั PDCA : (plan-Do-Check-Action) และ PBL : 
problem Based Learning เพ่ือสร้างความเป็นมาตรฐานในการด าเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากท่ีสุด 
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงั : การด าเนินโครงการพฒันาและสง่เสริมความเป็นเลศินกัศกึษา “ เพชรราชมงคลพระนคร” 
 

 
 
 
 
 
ก า ร

ด าเนินกจิกรรมตามแผนที่วางไว้ในกระบวนการดังกล่าวมีการด าเนินงานดังนี ้
1.  แผนปฏิบตังิาน (การฝึกอบรมในประเทศ) 

ล าดบั รายการปฏิบตังิาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จดัท าแผนการด าเนินงาน 28 – 30 ตลุาคม 2554 
2. ขออนมุตัแิผนด าเนินงาน 10   ธนัวาคม 2554 
3. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์โครงการ 7 - 30 ธนัวาคม 2554 
4. จดัท ารายละเอียดการด าเนินงานและขออนมุตัิ

โครงการ 
ภายในวนัท่ี 15 มกราคม 2555 

หน่วยงานภายใน/บคุลกร
มหาวิทยาลยัให้การสนบัสนนุ 

 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
- ก าหนดระยะเวลาการจดังาน 
- แบง่หน้าทีผู่้ รับผิดชอบงาน 
- ก าหนดหลกัสตูรในการอบรม 
 

2. ด าเนินงานตามแผน 
- แผนงานประจ าปี 
- แผนการด าเนินงานโครงการ 
- หลกัสตูรการฝึกอบรม 

3. ผลการด าเนินงาน 
- จ านวนผู้ เข้าร่วม 
- ความรู้ ความพงึพอใจของผู้ที่เข้า
ร่วม 
- เครือข่ายนกัศกึษามีความเข็มแข็ง
มากขึน้ 
- ปัญหาในการด าเนินงาน 
 

 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
- การบรรลวุตัถปุระสงค์ของ
โครงการ 
- แนวทางการแก้ไข และป้องกนัใน
การด าเนินงานครัง้ตอ่ไป 
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5. รับสมคัรนกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ 26 ธนัวาคม 2554 – 30 มกราคม 
2555 

6. ประกาศรายช่ือนกัศกึษาผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก 3 กมุภาพนัธ์  2555 
7. ด าเนินคดัเลือกนกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ 6 - 17  กมุภาพนัธ์  2555 
8. ประกาศรายช่ือนกัศกึษาผู้ผ่านการคดัเลือกให้ข้าร่วม

โครงการ 
27 กมุภาพนัธ์ 2555 

9. นกัศกึษาผู้ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรายงาน
ตวั 

7  มีนาคม 2555 

9. ด าเนินการฝึกอบรม 28  มีนาคม – 27 เมษายน 2555 
 9.1  คา่ยพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 28 -30 มีนาคม 2555 
 9.2  คา่ยพฒันาบคุลิกภาพ 2 - 5  เมษายน 2555 
 9.3  คา่ยเรียนรู้ศลิปวฒันธรรม และจิตอาสา 9 - 11  เมษายน 2555 
 9.4  คา่ยพฒันาภาษาเพ่ือการส่ือสาร (ภาษาองักฤษ

,จีน) 
19 - 21 เมษายน 2555 

 9.5  คา่ยพฒันาระเบียบวินยัและภาวะผู้น า 25 - 27 เมษายน 2555 
 9.6  ศกึษาดงูาน 10,18,23,24 เมษายน 2555 
 9.7  แสดงผลงานหลงัการฝึกอบรม 30  เมษายน 2555 
10 ประเมินผลการฝึกอบรม 1  พฤษภาคม 2555 

 
             
             
             
             
             
             
             

  แผนปฏิบตังิาน (การแลกเปล่ียนวฒันธรรมในตา่งประเทศ) 
ล าดบั รายการปฏิบตังิาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จดัท าแผนการด าเนินงาน 28 – 30 ตลุาคม 2555 
2. ขออนมุตัแิผนด าเนินงาน 10   ธนัวาคม 2554 
3. ด าเนินการประชาสมัพนัธ์โครงการ 1 - 30 มีนาคม 2555 
4. จดัท ารายละเอียดการด าเนินงานและขออนมุตัิ

โครงการ 
ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2555 
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5. รับสมคัรนกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ 1- 4 พฤษภาคม 2555 
6. ประกาศรายช่ือนกัศกึษาผู้ มีสิทธิเข้ารับการคดัเลือก 6 พฤษภาคม 2555 
7. ด าเนินคดัเลือกนกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ 7 - 8 พฤษภาคม 2555 
8. ประกาศรายช่ือนกัศกึษาผู้ผ่านการคดัเลือกให้ข้าร่วม

โครงการ 
9 พฤษภาคม 2555 

9. นกัศกึษาผู้ มีสิทธิเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรายงาน
ตวั 

10 พฤษภาคม 2555 

6. เตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาในเร่ืองการเดินทาง 
(ท า Passport  ขอ Visa  และตดิตอ่ซือ้บตัรโดยสาร
เคร่ืองบิน) 

11-17 พฤษภาคม 2555 

7. ด าเนินการฝึกอบรม (สง่นกัศกึษาไปศกึษาแลกเปล่ียน
วฒันธรรมในตา่งประเทศ) 

ประมาณ  19 - 31 พฤษภาคม 
2555 

8. นกัศกึษาเสนอรายงาน/ โครงการกิจกรรม  และการ
ประเมินผลโครงการ 

ภายในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2555 

9. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของนกัศกึษา ตลอดปีการศกึษา 
 

 ผลการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “ เพชรราชมงคลพระนคร”  
 ในการประเมินผลนัน้   ได้ใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากผู้ เ ช้าร่วมโครงการทัง้หมด  
ซึง่แบบสอบถามได้ใช้เกณฑ์การวดัระดบัเป็นแบบมาตรสว่นประเมินคา่ (rating scale) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั และน าข้อมลูท่ี
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยกุต์ทางสถิต ิSPSS  ซึง่ได้ผลสรุปการประเมินดงันี ้
 
1. การฝึกอบรมในประเทศ 
. 1.1 ตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบัผลผลิต 
  เชิงปริมาณ  : 
      เป้าหมาย    ร้อยละ 85 ของผู้ เข้าร่วมทัง้หมด 65 คน             .                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้ เข้าร่วมโครงการทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 85  (55 คน)           .                                                                                       
  เชิงคณุภาพ  : 

เป้าหมาย การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 80.                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ 88.8   

เป้าหมาย ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86.5 

1.2.  จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รวมทัง้สิน้   55   คน  ได้แก่ 
   1.2.1  คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร  8  คน  
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  1.2.2  นกัศกึษา  47 คน  แบง่เป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
. 2.1 ตวัชีว้ดัความส าเร็จระดบัผลผลิต 
  เชิงปริมาณ  : 
     เป้าหมาย   มีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ของนกัศกึษาทัง้หมด 40 คน (คิดเป็น 34คน) 
 ผลการด าเนินงาน          มีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ ทัง้หมด 25 คน  (คดิเป็นร้อยละ 21.25)                                                                                                 
  เชิงคณุภาพ  : 

เป้าหมาย การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 80.                                                                                       
ผลการด าเนินงาน  การบรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ  83.4  
เป้าหมาย ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.                                                                                   
ผลการด าเนินงาน  ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.2              
                                                                                                                                                    

 2.2   จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ รวมทัง้สิน้   40   คน   ได้แก่ 
 2.2.1  อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี ผู้ควบคมุดแูล     3   คน 

  2.2.2  นกัศกึษา  25 คน แบง่เป็น 
 คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน 10 คน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน   1 คน  
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จ านวน   4 คน  
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  จ านวน   1  คน  
 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน จ านวน   3 คน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จ านวน   2  คน  
 คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  จ านวน   1  คน  
 คณะศลิปศาสตร์ จ านวน   3  คน  

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะศลิปศาสตร์  
คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่  
คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

3 
6 
1 
5 
2 
2 
16 
7 
5 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
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ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า                                                                                                                                               
1. นกัศกึษาผู้ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการเสริมสร้างคณุลกัษณะพึงประสงค์เพ่ือการพฒันาเป็นบณัฑิต  อดุมคติ

ไทยในอนาคต และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่นกัศกึษาโดยรวมตอ่ไป 
2. นกัศึกษาผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับการพฒันาให้ทกัษะการใช้ชีวิต เรียนรู้การอยู่ร่วมกันแบบพหุวฒันธรรม มี

การปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้ดี  รู้จกัการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จกับทบาทหน้าท่ีผู้น าและผู้ตามท่ีดี   
3. นกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและด าเนินโครงการรณรงค์เก่ียวกบัการพฒันาวินยั    นกัศกึษา  

และโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลยั และสงัคม 
4. มหาวิทยาลยัสามารถสร้างแกนน านกัศกึษาและขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึน้ 
5. มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานตอบสนองยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัได้ 
6. เป็นการประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัมหาวิทยาลยั 
7. นกัศึกษามหาวิทยาลยัฯ ได้รับการพฒันาให้มีโลกทศัน์กว้างไกล มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  เรียนรู้

กติกาและมีโอกาสแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านจากประสบการณ์ตรงโดยการใช้ชีวิตในต่างประเทศช่วง
ระยะเวลาหนึง่  ซึง่ถือได้วา่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอนัใกล้ 

8. มหาวิทยาลยัสามารถสร้างแกนน านกัศกึษาและขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึน้ 
9. มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานตอบสนองยทุธศาสตร์ด้านการพฒันานกัศกึษา 
10. เป็นการประชาสมัพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัมหาวิทยาลยั 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “ เพชรราชมงคลพระนคร” 
ได้เกิดผลผลิตกิจกรรมจากโครงการนี ้และยงัเป็นท่ียอมรับและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ตอ่สงัคม ดงันี ้

1. โครงการ นิทรรศการวิชาการ Asean เป็นโครงการท่ีเผยแพร่ความรู้เก่ียวอาเซียนให้นกัศกึษาในมหาวิทยาลยั  
จดัโดย กลุม่นกัศกึษาเพชรราชมงคลรุ่นท่ี  8  
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2. โครงการ เพชรราชมงคลรวมใจไทย…….เยียวยาผู้ประสบภยัน า้ทว่ม เป็นโครงการ ที่ส่งเสริมจิตอาสา ช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้้าท่วมในพ้ืนที่ที่เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยทางธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคกลาง  จัดโดย กลุ่ม
นกัศกึษาเพชรราชมงคลรุ่นท่ี  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรค  
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่ครบตามจ านวนท่ีโครงการได้ตัง้เป้าหมายไว้ เน่ืองจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่ตลอด
หลักสูตร โดยให้ เหตุผลว่ า ติดภาระเ ร่ื องการท างานพิ เศษ อีกทั ง้ นักศึกษา ท่ีคณะส่ งมา เ ข้ า ร่ วม โครงการ  
ก็ไม่มาเข้าร่วมโครงการได้ไม่ครบตามท่ีแจ้งรายช่ือ  ทัง้นีอ้าจเกิดจากการท่ีนักศึกษาไม่มีความสนใจท่ีต้ องการเข้าร่วม
โครงการอยา่งจริงจงั เพียงแตท่างคณะได้บงัคบัและส่งรายช่ือมาเอง จึงท าให้มีท าให้นกัศกึษาบางคนได้สละสิทธ์ิในการเข้า
ร่วมโครงการ อีกทัง้ในชว่งท่ีผา่นมาได้เกิดวิกฤตการณ์อทุกภยัท าให้เกิดผลกระทบในเร่ืองของระยะเวลาการจดัโครงการ 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางโดยเฉพาะคา่โดยสารเคร่ืองบนิ ไมส่ามารถก าหนดได้ แล้วแตส่ถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และไม่
สามารถจองตัว๋เคร่ืองบนิได้ลว่งหน้า รวมถึงคา่ธรรมเนียมเข้าเรียนของนกัศกึษามีการปรับอตัราใหม่ จึงเป็นสาเหตใุห้มีอตัรา
คา่ใช้จา่ยท่ีไมแ่นน่อน 
   
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาต่อเน่ือง 
 หากเป็นไปได้ควรให้ทางคณะควรให้ความร่วมมือในการดแูลนกัศกึษาให้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ
ตามจ านวนท่ีได้ส่งมา เพิ่มช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความสนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมเข้ามาสมคัรเข้าร่วมโครงการได้โดยตรงกบัทางกองพฒันานกัศึกษา  เพิ่มระยะเวลาการจดัฝึกอบรมให้มากกวา่เดมิ 
 ควรจัดสรรงบประมาณโครงการเผ่ือส าหรับค่าโดยสารเคร่ืองบินตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และควรมีการ
จดัการท่ีสามารถท าให้จองตัว๋เคร่ืองบินได้ล่วงหน้า เพ่ือท่ีจะท าให้มีการก าหนดคา่ใช้จ่ายท่ีแน่นอนได้  และเพ่ือการประหยดั
งบประมาณได้มากขึน้  
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