
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

(การเบิกจ่าย) รับจัดสรร เบิกจ่าย 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (งานประจ า) 6,500 บาท 0 บาท 0% 

 
1. หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี      

2. ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ      

3. วัตถุประสงค ์ เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผน ผล 
สรุปผลส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ % 

เป้าหมาย      

เชิงปริมาณ      

1. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา สัปดาห์ร าลึกพระคณุคร ู

1 ครั้ง     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวชี้วัดผลผลิต      

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ร าลึกพระคณุครู  ไม่น้อยกว่า 
300 คน 

    

รวม      
 
5. ผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมปิัญญา ประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่อง สัปดาหร์ าลึก

พระคุณคร ู

ก าหนดจัดกิจกรรมในไตรมาสที่ 4 

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 

 



7. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ด้านบุคลากร : 
- 

ด้านงบประมาณ : 
- 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ : 
- 

ด้านการบริหารจัดการ : 
- 

 
8. ข้อเสนอแนะ  

           

 
 
 
 
 
 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

(การเบิกจ่าย) รับจัดสรร เบิกจ่าย 

 โครงการพัฒนานักศึกษา 3,867,980 บาท 702,669 บาท 18.2% 

 
1. หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี      

2. ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ     

3. วัตถุประสงค ์  
3.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้น านักศึกษาและนักศึกษา ให้บรรลุตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และภาวะผู้น า 
3.2 เพื่อให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษา ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านหอพัก ด้านสวัสดิการร้านค้า และนักศึกษาวิชาทหาร 
3.3 เพือ่ให้การแนะแนวทางด้านอาชีพ การศึกษา ทุนการศึกษา และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
3.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณะ จิตอาสา และการท างานเป็นทีม 
3.5 เพื่อส่งเสริมจิตส านึกต่อความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนความภาคภูมิใจในสถาบัน และการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
3.6 เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมนักศึกษาด้านนวัตกรรมให้เหมาะสมกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผน ผล 
สรุปผลส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ % 

เป้าหมาย      

เชิงปริมาณ      

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ (ออนไลน์) 1,000 คน 2,013 คน /  100 

2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ (ออนไลน์) 1,000 คน     

3. นักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพ (ออนไลน์) 1,000 คน     

4. องค์กรนักศกึษาได้ด าเนินการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

10 
กิจกรรม 

    

5. นักศึกษาได้รบัการจดัสวสัดิการกองทุนสวัสดิภาพและ
กิจกรรมนักศึกษา 

8,000 คน     

6. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง ซึม(ไม่)เศรา้ ถ้า
เข้าใจ (ออนไลน์) 

1,000 คน     

7. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง รณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา (ออนไลน)์ 

300 คน     

8. นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลาเข้ารับ
บริการดา้นสุขภาพอนามัย 

500 คน 275 คน  / 55 



9. นักศึกษาเข้าร่วมรับการฝึกหลักสตูรนักศึกษาวิชาทหาร 50 คน     

10. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะจติอาสา 500 คน     

11. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภฏั (ในปีนีจ้ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมงาน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับรางวัล 
รวมทั้งสิ้น 105 คน 

1,250 คน 105 คน  /  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวชี้วัดผลผลิต      

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

80     

รวม      

 
5. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1) ปัจฉิมนิเทศ วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัยฯ ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมให้โอวาทและ
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย คุณกฤตภาส ณ 
พัทลุง วิทยากรพิเศษ JOBTOBGUN บรรยายเรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง 
จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” และ คุณพรพิมพ์ วะตะกี ผู้บริหารสถาบัน
แอร์โฮสเตสและสจ๊วต หาดใหญ่ บรรยายเรื่อง “การเสริมความมั่นใจ
จากภายในสู่ภายนอก เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2564 ใน
วันท่ี 19 มีนาคม 2565 ทั้งนี้มีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมจาก
ทั้ง 4 คณะ จ านวน 2,013 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ให้ได้ทราบถึงข้อมูล
ส าคัญต่างๆ น าไปประกอบการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ 
อีกทั้งกระตุ้นให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีใน
การประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม
ต่อไป ตลอดจนให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป งบประมาณที่ใช้ 30,099 บาท 



2) ปฐมนิเทศ  

3) พัฒนาบุคลิกภาพ  

4) พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วันท่ี 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. (ออนไลน์) 
 งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 “กิจกรรมนักศึกษาวิถีใหม่ จัดอย่างไรให้…ปัง   
 มีตัวแทนจากชมรมนักศึกษา 21 ชมรมๆละ 3 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ 
รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรมและให้แนวทางใน
การด าเนินงานของชมรม  
 การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน
เกี่ยวกับชมรม อาทิ เ ช่น การเขียนโครงการ เพื่อตอบโจทย์
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม ขั้นตอนการเสนอโครงการ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนเตรียมการในขอจด
ทะเบียนชมรม ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษา และบุคลากร เป็นวิทยากรบรรยาย แบะให้ค าแนะน า ต่างๆ 
เพื่อการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 

5) เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (รอบคัดเลือกและรอบมหกรรม) 

 

6) จัดสวสัดิการกองทุนสวสัดภิาพและกิจกรรม
นักศึกษา 

 

7) ฝกึอบรมเรื่อง ซึม(ไม่)เศร้า ถ้าเข้าใจ  

8) ฝึกอบรมเรื่อง รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

 

9) จัดสวสัดิการด้านสุขภาพและเวชภัณฑ ์ งานสวัสดิการสุขภาพอนามัย เป็นกลุ่มงานที่มุ่งเน้นให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม  เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรปราศจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการ
สอน มีห้องพยาบาล เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
นักศึกษาและบุคลากรโดยมีนักสุขศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าอยู่ที่
ห้องพยาบาล และเน้นให้บริการ 2 ด้าน คือ ด้านการรักษาพยาบาล 
และด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ จัดบริการปฐม
พยาบาลหรือรักษาพยาบาลเบื้องต้นบริการตรวจสุขภาพด าเนินการ



ส่งต่อผู้ป่วยบริการให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดหน่วยปฐมพยาบาล
เคลื่อนที่และให้บริการยืมคืนยาและเวชภัณฑ์ ด าเนินการให้สุขศึกษา
การย้ายสิทธิประกันสุขภาพของนักศึกษาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพและสาธารณสุขและการจัดกิจกรรม
อบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามี
ความรู้  ความเข้าใจ และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้น 
โดยในไตรมาสนี้ได้ด าเนินการกิจกรรมดังนี้ 

1) วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 ด าเนินการจัดจ้างซักรีดชุดเครื่อง
นอนพร้อมอบฆ่าเช้ือ เพื่อสุขอนามัยของผู้มารับบริการ ยอดเงิน 
5,000 บาท 

10) ให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
ส่งเสริมร่วมสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาทุกคน มีความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตัวเอง เป็นประชาธิปไตย รัก
สถาบัน รับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมพึงประสงค์อยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข รวมถึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
และน าไปพัฒนาเพื่อแนวทางปฏิบัติสู่สังคมได้อย่างถูกต้อง โดยในไตร
มาสนี้ได้ด าเนินการกิจกรรมดังนี้ 

 1) เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 
197/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมก ากับดูแลการฝึกภาคสนาม
และการทดสอบก าลังใจของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 7 – 9 
กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 
46 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

 2) เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 
976/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ 
ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อควบคุมก ากับดูแลการฝึกภาคสนาม
และการทดสอบก าลังใจของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 17 – 
18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก
ที ่46 อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

โดยใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 2,920 บาท 
11) จัดกิจกรรมรณรงค์วินัยนักศึกษา  

12) จัดกิจกรรมส่งเสรมิและบ่มเพาะจติอาสา  

13) วันราชภัฏ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้ก าหนดจัด
กิจกรรม “วันราชภัฏ’ 65 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร าลึกในพระ



มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “นามราชภัฏ” และ “ตรา
พระราชลัญจกร” แก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2535 จัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา
อิสลาม การจัดพิธีถวายราชสดุดี การมอบโล่เกียรติบัตรรางวัลเพชร
ราชภัฏ/รางวัลบุคคลดีเด่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 
จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมงาน ในปีนี้
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 105 คน 

 งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมใช้จาก 2 ส่วน รวมเป็นเป็นเงิน 
139,300 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. โครงการพัฒนานักศึกษา (งบประจ า) กิจกรรมที่ 13 วัน
ราชภัฏ ยอดเงินจัดสรร ตามโครงการ 97,700 บาท  ใช้งบประมาณ
ไป 97,650 บาท ยอดเงินคงเหลือ 50 บาท 

 2. งบกลางส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ยอดเงิน 
41,650 บาท 

14) จัดกิจกรรมธนาคารความด ี  

15) จัดกิจกรรมส่งเสรมิประชาธิปไตย สรรหาและ
เลือกตั้งผู้น านักศึกษา 

 

16) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทกัษะการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศกึษา 

 

17) จัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมนักศึกษา  

18) สัมมนาผู้น านักศึกษา  

19) ให้บริการงานทุนการศึกษาแก่นักศึกษา  

20) ให้บริการนักศึกษาพิเศษ  

21) ให้บริการการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  

22) จัดสวสัดิการร้านค้า  

23) จดัสวสัดิการด้านสุขภาพและพลานามัย ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 จ านวน 



2 รายการ (ยอดเงิน 125,000 บาท) 
 1. พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น จ านวน 4 ตัวๆ ละ 7,500 บาท 

รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 
 2. พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง จ านวน 10 ตัวๆ ละ 9,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 95,000 บาท 
 

และวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 
4 รายการ (ยอดเงิน 442,000 บาท) 
 1. ซื้อแกนบาร์เบลโอลิมปิกพร้อมตัวล็อค จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
7,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 
 2. ซื้อแผ่นน้ าหนักหุ้มยาง 200 กิโลกรัม จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
28,900 บาท รวมเป็นเงิน 28,900 บาท 
 3. ซื้อม้าฝึกกล้ามเนื้อท้อง จ านวน 4 ตัวๆ ละ 65,940 บาท 
รวมเป็นเงิน 329,700 บาท 

4. ซื้อแผ่นยางรองเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
75,900 บาท รวมเป็นเงิน 75,900 บาท 

รวมงบประมาณที่ใช้ไปท้ังสิ้น จ านวน 567,000 บาท 
 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ในไตรมาสที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ได้มีการด าเนินการในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรมพัฒนา

ระบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, กิจกรรมจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและเวชภัณฑ์, กิจกรรมให้บริการนักศึกษาวิชาทหาร, 
กิจกรรมวันราชภัฏ และกิจกรรมจัดสวัสดิการด้านสุขภาพและพลานามัย ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
บรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ 

 
 
7. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ด้านบุคลากร : 
- 

ด้านงบประมาณ : 
- 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ : 
- 

ด้านการบริหารจัดการ : 
- 

 



8. ข้อเสนอแนะ  

           

 
 
 
 
 
 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
           

1) กิจกรรมวันราชภัฏ  
 

    
 

   
 

  
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

(การเบิกจ่าย) รับจัดสรร เบิกจ่าย 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากร เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

59,500 บาท 0 บาท 0% 

 
1. หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี      

2. ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.บุญสิทธ์ิ  ไชยชนะ   

3. วัตถุประสงค ์  
 3.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม หลักการคิดและการตัดสินใจอย่างเป็น

ระบบ มุมมองและวิธีคิดเชิงระบบ และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร และการสร้าง
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน 
 3.2 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผน ผล 
สรุปผลส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ % 

เป้าหมาย      

เชิงปริมาณ      

1. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารมือ
อาชีพ 

1 ครั้ง     

2. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง 11 คน     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวชี้วัดผลผลิต      

1. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา 100     

รวม      
 
5. ผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ      ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาในระดับผู้อ านวยการกองและ

หัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ในหลักสูตร 
“บริบทการบริหารงานอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน” ตามค าสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  662/2565 เรื่อง ให้บุคลากรใน



สถาบันอุดมศึกษาเข้ารับอบรมการบรรยายหลักสูตร “บริบทการ
บริหารงานอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน" ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 
เพื่อเสริมสร้างพัฒนานักบริหารระดับกลาง ให้มีความรู้ ความสามารถ
ปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดในบริบททางการบริหารงาน
อุดมศึกษา และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และเพื่อปรับกระบวนทัศน์และพัฒนากระบวนการ
ทางความคิดเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์รองรับสถานการณ์หลังโควดิ-
19 ให้เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถร่วม
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 
21 – 23 กุมภาพันธ ์2565 จ านวน 5 คน คือ  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกตุ 
 2.  นายอรุณ  หนูสอน 
 3.  นายแวยูฮัน  หะยีแวนาแว 
 4.  นางสาวจีราพร  จินดาดวง 
 5.  นายสุรศักดิ์  เหมือนเมือง 
 ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

และเกดิประสิทธิผลต่อองค์กร 

2) พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ  
 

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ในไตรมาสที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการเปลีย่นแปลง ผู้บรหิารระดับ

ผู้อ านวยการกองและหัวหน้างาน ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ ซึ่งทางมหาวิทยาลยัราชภฏั

ยะลาเป็นผูด้ าเนินการจัดกิจกรรมหลักสตูร “บริบทการบริหารงานอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน" 

 

 
7. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ด้านบุคลากร : 
- 

ด้านงบประมาณ : 
- 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ : 
- 

ด้านการบริหารจัดการ : 
- 



8. ข้อเสนอแนะ  

           

 
 
 
 
 
 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

(การเบิกจ่าย) รับจัดสรร เบิกจ่าย 

 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 665,800 บาท 80,400 บาท 12.1% 

 
1. หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี      

2. ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เพ็ญนภา  เกื้อเกต ุ

3. วัตถุประสงค ์ เพื่อใหก้ารด าเนินงานบริหารจัดการส านักงานมีประสิทธิภาพ 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผน ผล 
สรุปผลส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ % 

เป้าหมาย      

เชิงปริมาณ      

1. แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กอง
พัฒนานักศึกษา 

1 ชุด     

2. รายงานส ารวจครภุัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 ชุด     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวชี้วัดผลผลิต      

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดีขึ้นไป     

รวม      

 
5. ผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1) บริหารจดัการ มีการด าเนินการดังนี ้

1. เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ  งบประมาณที่ใช้  16,400 บาท 
 เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 

5565/2564 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อน านักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการด าเนินโครงการ Deep 
South Youth Empowerment through Community Building 
(YECOB) ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง 58302 อาคาร
เรียนรวม ตึก 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  



(ตัดยอดเพิ่มเติม วันท่ี 6 มกราคม 2565 ยอด 160 บาท) 
  เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 
1129/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
เดินทางไปราชการ ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2565 เพื่อน านักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการ Deep 
South Youth Empowerment through Community Building 
(YECOB) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวชิร
อ าไพ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัด
นราธิวาส (ตัดยอดงบประมาณไป 2,500 บาท เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2565) 
  เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ 
1519/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และนักศึกษา
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เพื่อน านักศึกษาและ
เข้าร่วมโครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  PKRU ระหว่างวันที่  29 มีนาคม – 1 
เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ตัดยอดงบประมาณ
เพื่อท าเงินยืมไป 13,740 บาท เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565) 
2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน งบประมาณที่ใช้  12,700  บาท 
3. จัดซื้อครุภณัฑ ์ งบประมาณที่ใช้ 51,300 บาท 

 ผลการด าเนินการ    
1)  ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 ชุดๆ ละ 21,300 บาท 

รวมเป็นเงิน 21,300 บาท 
2)  ซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จ านวน 12 เครื่องๆ 

ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 
2) ประชุมปฏิบตัิการ เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี พ.ศ.2565 

 

 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ในไตรมาสที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ได้มีการด าเนินการในกิจกรรมบริหารจัดการ ซึ่งผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 



7. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ด้านบุคลากร : 
- 

ด้านงบประมาณ : 
- 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ : 
- 

ด้านการบริหารจัดการ : 
- 

 
8. ข้อเสนอแนะ  

           

 
 
 
 
 
 
9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
           

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

(การเบิกจ่าย) รับจัดสรร เบิกจ่าย 

 

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตสู้่สันตสิุขด้วยกิจกรรม
การศึกษา (งานยุทธศาสตร์) 

500,000 บาท 43,304 บาท 8.7% 

 
1. หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบด ี      

2. ผู้รับผิดชอบ อาจารย์จันจลี  ถนอมลิขิตวงศ ์     

3. วัตถุประสงค ์  

 3.1 เพื่อเปิดพื้นท่ีกลางในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรม 
 3.2 เพื่อสร้างต้นแบบนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายพหุวัฒนธรรมสูชุ่มชน 
 3.3 เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตผ้่านการจดักิจกรรมภายใต้ชมรม To Be 

Number ONE 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผน ผล 
สรุปผลส าเร็จ 

บรรลุ ไม่บรรลุ % 

เป้าหมาย      

เชิงปริมาณ      

1. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

460 คน 25 คน  /  

2. นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายการ
เรียนรูส้ังคมพหุวัฒนธรรม 

120 คน     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ      

ตัวชี้วัดผลผลิต      

1. ร้อยละของประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปญัหาความมั่นคง 

15     

2. ขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 6 เครือข่าย     

3. ขยายผลกิจกรรมด้านการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่
ชุมชน 

2 ชุมชน     

รวม      
 
 
 



5. ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1) พัฒนาและส่งเสรมิชมรม To be number one ได้มีการด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ดังนี้  

1)  จ้างท าป้ายประชาสมัพันธ์ กิจกรรมเข้าร่วมประกวดจังหวัดและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 รางวัล
เกียรติบตัรรักษาต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 ระดับประเทศ ยอดเงินท่ีใช้ 
4,440 บาท 

2) เดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 
1535/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไป
ราชการ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO 
BE NUMBER ONE ประจ าปี 2565 ในวันท่ี 22 มีนาคม 2565 ณ 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี เดินทางไปราชการระหว่างวันท่ี 
21 – 23 มีนาคม 2565 ยอดเงินท่ีใช้ 7,224 บาท 

ผลการด าเนินงาน  
 วันที่ 22 มีนาคม 2565 อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ได้เป็น

ตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาของ
จังหวัดยะลา พร้อมตัวแทนของจังหวัดยะลาจานวน 5 ท่าน เข้าร่วม
สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2565 โดยมี
นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานใน
การเปิดการสัมมนา และหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและ
เลขาธิการ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการ่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประกวดแข่งขัน
ชมรมต่อไป  

 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มี
พระด าริให้จัดตั้ง “มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE” ขึ้น โดยนาย
ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ได้ยื่นคาร้องขอจัดตั้ง “มูลนิธิ TO BE NUMBER 
ONE” ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี และนายทะเบียนมูลนิธิ
จังหวัดนนทบุรี ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ตั้งแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
 2. ช่วยเหลือหรือสงเคราะห์สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  
 3. ด าเนินการกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา



ยาเสพติด  
 4. ด าเนินการอื่นๆ ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ  
 5. ไม่ด าเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด  

 ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าสู่การดาเนินงาน ชมรม 
TO BE NUMBER ONE ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รักษา
มาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีท่ี 1 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีท่ี 2 
ในปีการศึกษา 2565 

3) ไดเ้ดินทางไปราชการตามค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ท่ี 
1632/2565 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษา
เดินทางไปราชการ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าร่วมประกวด
จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภาคใต้ ประจ าปี 
2565 ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สริิวัฒนาพรรณวดี ในวันท่ี 7 เมษายน 2565 ณ 
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางไปราชการระหว่าง
วันท่ี 6–8 เมษายน 2565 ยอดเงินท่ีใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ จ านวน 20,240 บาท, ค่าเช่าชุดและอุปกรณ์การแสดง 
จ านวน 6,000 บาท และค่าวัสดุ จ านวน 5,400 บาท รวมยอดเงิน
ทั้งสิ้น  31,640 บาท 

ผลการด าเนินงาน  
 วันท่ี 7 เมษายน 2565 อาจารย์จันจล ีถนอมลิขิตวงศ ์ได้น า

นักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เข้าร่วมการประกวดการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในระดับภาคใต ้ประจ าปี 2565 ภายใต้การน าของ 
ผศ.ดร.สมบัต ิโยธาทิพย ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.
บุญสิทธ์ิ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เพ็ญนภา 
เกื้อเกต ุผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด ์พลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีได้รับรางวัลพระราชทานรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเงินป ี2 ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2565 ซึ่งสามารถ
เข้ารอบการประกวดฯในระดับประเทศต่อไป โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาได้น้อมน าพระปณิธานในทูลกระหม่อมอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ีเป็นต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ
ชายแดนใต ้ตั้งแต่ป ี2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  

2) ค่ายพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างสันตสิุข  

 
 
 



6. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

 ในไตรมาสที่ 2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สันติสุขด้วยกิจกรรม
การศึกษา (งานยุทธศาสตร์) ได้มีการด าเนินการในกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมชมรม To be number one ซึ่งผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ 

 

7. ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

ด้านบุคลากร : 
- 

ด้านงบประมาณ : 
- 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ : 
- 

ด้านการบริหารจัดการ : 
- 

8. ข้อเสนอแนะ  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ภาพถ่ายกิจกรรม 
           

     1) กิจกรรมเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธาน ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       2) กิจกรรมเข้าร่วมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2565 ในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ โรงแรมไดมอนด์ 
พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
 


