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ข�อมูลพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

  โรงเรียนช.างไม0นครพนมประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ในป) พ.ศ. ๒๕๐๓ เปลี่ยนชื่อเป=นโรงเรียนการช.างนครพนม ต.อมา พ.ศ. ๒๕๑๙ ยกฐานะเป=น
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพนม (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙) และเปลี่ยนชื่อเป=นวิทยาลัยเทคนิคนครพนม วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตั้งอยู.เลขที่ ๒๑๔ หมู. ๑๒ บ0าน
ภูเขาทอง ถนนนิตโย ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ โทรศัพทH 042-503777 โทรสาร 042 - 503777 มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๐๖ ไร. ซึ่งอยู.ห.างจาก
ตัวเมืองเป=นระยะทาง ๔ กิโลเมตร วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได0ยกฐานะเป=น วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยนครพนม และ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได0เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป=น“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม” 

ปรัชญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ทักษะเด.น เน0นคุณธรรม เป=นผู0นําเทคโนโลยี  

วิสัยทัศน#   
มุ.งเน0นผลิตนักศึกษาทางด0านวิชาชีพ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ผลิตงานวิจัยนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐH ถ.ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท0องถิ่นสู.ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขงภายใต0การบริหารจัดการที่ดี 

อัตลักษณ# 
 ทักษะเด.น เน0นจิตอาสา 

อัตลักษณ#คุณธรรม 
 ส.งเสริมคุณธรรม น0อมนําจิตอาสา พัฒนาสังคม 

พันธกิจ   
ผลิตนักศึกษาทางด0านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบัณฑิตที่พึงประสงคHของสังคม ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐH 

และการถ.ายทดเทคโนโลยีสู.ชุมชนและอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขง บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต0องการของสังคมและอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขง ทํานุบํารุง ส.งเสริม
เผยแพร. และเป=นศูนยHกลางการเรียนรู0ศิลปวัฒนธรรมในท0องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขง บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
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เป'าประสงค# 

ยุทธศาสตร#ที่ 1 เป+นศูนย#กลางการผลิตบัณฑิตในอนุภูมิภาคลุ1มน้ําโขงตอนกลาง 
1.1 ปรับปรุงหรือเปSดหลักสูตรที่สอดคล0อง โดดเด.นและเป=นที่ยอมรับต.อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ.มน้ําโขงตอนกลาง 
1.2 ส.งเสริมทักษะวิชาชีพแก.นักศึกษาสู.ความเป=นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห.งชาติ 
1.3 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 การสร0างความสัมพันธHที่ดีกับศิษยHเก.า 

ยุทธศาสตร#ที่ 6 พัฒนาระบบสื่อสารองค#กรทั้งในและภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อประชาสัมพันธ#และสร�างภาพลักษณ#ของคณะ 
 6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสื่อภาพลักษณHขององคHกร 
 6.2 การสื่อสารภายนอกองคHกร 
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ผังการบริหารงานฝ7ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป9การศึกษา 2561 
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งานและหน�าที่ในฝ7ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

งานกิจกรรมนักศึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ส.งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชุมนุม ชมรมต.าง ๆ ขึ้นภายในคณะ 
2. ดําเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลสโมสรนักศึกษา  
3. จัดกิจกรรมที่เป=นประโยชนHแก.สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต.าง ๆ ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยH 
4. การจัดกิจกรรมส.งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักศึกษาและอบรมให0สอดคล0องและเป=นไปตานโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนา นักศึกษา ด0านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธH 
5. ควบคุมดูแลกิจกรรมงานลูกเสือวิสามัญ และงานนักศึกษาวิชาทหาร 
6. ส.งเสริมการศึกษา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา 
7. ควบคุมและดําเนินการให0มีกิจกรรมหน0าเสาธง 
8. ประสานงานและให0ความร.วมมือกับหน.วยงานต.าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
9. สรุปการผลการประเมินกิจกรรมและนําผลการประเมินเสนอฝ�ายต.างๆ ตามขั้นตอน 
10. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. อบรมปลูกฝWงให0นักศึกษาเป=นผู0มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค.านิยมและมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม 
2. สนับสนุน  ส.งเสริมให0นักศึกษาและบุคลากร  สืบสาน อนุรักษHประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย  ศาสนาและภูมิปWญญาท0องถิ่น 
3. ส.งเสริม สร0างสิ่งแวดล0อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. ให0การบริการวิชาการเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปWญญาท0องถิ่น 
5. ร.วมสร0างเครือข.ายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชน 
6. วางแผนและรับผิดชอบดําเนินงานด0านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ให0เป=นไปตามเกณฑHการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเน0นการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานวินัยนักศึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ปกครองดูแลนักศึกษาให0อยู.ในระเบียบวินัย ตามที่กําหนดไว0ในกฎหมาย ระเบียบและข0อบังคับที่เกี่ยวข0อง 
2. ดําเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลสโมสรนักศึกษา 
3. ประสานงานกับอาจารยHที่ปรึกษาวิชาและหัวหน0างานในการแก0ปWญหาของนักศึกษาในคณะ 
4. ประสานงานกับพนักงานเจ0าหน0าที่ส.งเสริมความประพฤตินักศึกษา และเจ0าหน0าที่ จากหน.วยงานอื่นที่เกี่ยวข0อง และผู0ปกครองในการแก0ปWญหาความประพฤติ

ของนักศึกษา 
5. เสนอแต.งตั้งคณะกรรมการงานวินัย เพื่อพิจารณาการลงโทษนักศึกษาตามขั้นตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
6. ประสานงานและให0ความร.วมมือกับหน.วยงานต.าง ๆ ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ เพื่อปZองกันและปราบปรามยาเสพติด ปZองกันและแก0ปWญหาการทะเลาะ

วิวาท  การก.อความไม.สงบในคณะ 
7. จัดทําระเบียนนักศึกษาที่ได0รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและถูกลงโทษ กรณีกระทําความผิดต.อระเบียบวินัย ข0อบังคับ 
8. สรุปการผลการปฏิบัติงานวินัยเสนอฝ�ายต.างๆ ตามขั้นตอน 
9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของคณะที่ได0รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานทุนการศึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดําเนินการด0านทุนให0กู0ยืมเพื่อการศึกษาตามระบบและขั้นตอนตลอดจนระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ดําเนินการด0านทุนให0กู0ยืมเพื่อการศึกษาตามระบบและขั้นตอนตลอดจนระเบียบของกองทุนให0กู0ยืมเพื่อการศึกษาส.วนกลาง 
3. ดําเนินการด0านทุนการศึกษาให0แก.นักศึกษา 
4. ตรวจเยี่ยมบ0านนักศึกษาผู0กู0ยืมเพื่อการศึกษา 
5. สรุปการผลการปฏิบัติงานทุนการศึกษาเสนอฝ�ายต.างๆ ตามขั้นตอน 
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6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของคณะที่ได0รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานสวัสดิการพยาบาล มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให0บริการด0านต.าง ๆ ภายในคณะ เช.น ร0านอาหาร น้ําดื่ม การทําบัตรประกันสุขภาพ การทําประกันอุบัติเหตุ การทํา

ใบอนุญาตขับขี่  การขอผ.อนผันการเข0ารับการตรวจเลือกการเป=นทหาร การขอใช0สิทธิลดค.าโดยสารและยานพาหนะต.าง ๆ การตรวจสุขภาพประจําป)และ
ตรวจหาสารเสพติด ของนักศึกษา 

2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑH เพื่อปฐมพยาบาลและการให0บริการสุขภาพแก.นักเรียนนักศึกษา 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก.นักศึกษา และบุคลากรของคณะ 
4. ให0คําปรึกษาและทําหน0าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร.ความรู0เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร0ายแรงต.าง ๆ ทั้งการปZองกันและรักษา 
5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข0าพักอาศัยในระหว.างนักศึกษากําลังศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะให0เป=นไปตามระเบียบ 
6. จัดโรงอาหาร  วางแผน  จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให0การบริการแก.นักศึกษา และและบุคลากรของคณะให0ถูกต0องตามหลัก

โภชนาการที่ดี 
7. สรุปการผลการปฏิบัติงานสวัสดิการเสนอฝ�ายต.างๆ ตามขั้นตอน 
8. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
9. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของคณะที่ได0รับมอบหมาย 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานอาจารย#ที่ปรึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เสนอแต.งตั้งอาจารยHที่ปรึกษา 
2. ควบคุมดูแล ส.งเสริม การจัดทํา จัดเก็บ รวบรวมข0อมูลประวัติ ข0อมูลการเรียน และพฤติกรรมนักศึกษาของอาจารยHที่ปรึกษา 
3. ส.งเสริม ประสานงานอาจารยHที่ปรึกษาให0คําปรึกษานักศึกษาเกี่ยวกับการเข0าร.วมกิจกรรมต.าง ๆ 
4. ส.งเสริม ประสานงาน อาจารยHที่ปรึกษาให0ความคิดเห็นและข0อมูลเกี่ยวกับการกําหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให0 ความเห็นชอบแก.นักเรียนนักศึกษาใน

การลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู0และประสบการณH  การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย0าย การ
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ลาออก การขอผ.อนผัน หรือยกเว0นการชําระเงินค.าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนํา ให0คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคํานวณหาค.าระดับคะแนนเฉลี่ยแก.
นักศึกษา 

5. ประสานกับครู – อาจารยHสาขาวิชาต.างๆ และงานที่เกี่ยวข0องในการแก0ปWญหาต.าง ๆ นักศึกษาในคณะ 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยHที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินเสนอเสนอฝ�ายต.างๆ ตามขั้นตอน 
7. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานเป=นข0อมูลในการเครื่องมือแบบฟอรHมที่เกี่ยวข0องกับระบบอาจารยHที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลําดับขั้น 
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานประชาสัมพันธ#และแนวแนวการศึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. รวบรวม และเผยแพร.ข.าวสารที่เกี่ยวข0องกับคณะรวมทั้งข.าวสารอื่น ๆ ให0แก.นักศึกษา บุคลากรในคณะ และบุคคลทั่วไป 
2. รับผิดชอบศูนยHกลางการติดต.อสื่อสารต.างๆ ของคณะทั้งภายใน และภายนอกคณะ เช.น ศูนยHควบคุมเสียงตามสายศูนยHวิทยุสื่อสาร โทรศัพทHภายในภายนอก 

สถานีวิทยุ และการสื่อสารด0วยระบบอิเล็กทรอนิกสH เป=นต0น 
3. เป=นศูนยHข0อมูล และบริการข.าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท0องถิ่น ส.วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธH 
4. บริการให0คําปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก.นักศึกษา 
5. ติดต.อประสานงานกับหน.วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให0แก.นักเรียนนักศึกษา 
6. สร0างระบบเครือข.าย การแนะแนวอาชีพร.วมกับหน.วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน  และชุมชน 
7. ดําเนินการแนะแนวอาชีพพร0อมทั้งส.งเสริมอาชีพ ศึกษาต.อและประกอบอาชีพอิสระให0แก.โรงเรียนต.างๆ และนักศึกษาในคณะ 
8. จัดเก็บและรวบรวมข0อมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทําการศึกษาต.อและการประกอบ อาชีพ และการจัดทํารายงานให0ผู0ที่เกี่ยวข0อง 
9. ประสานงานและให0ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ทั้งในและภายนอกคณะ 
10. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
11. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 
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งานลูกเสือวิสามัญ มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป) ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญให0เป=นไปตามหลักสูตรการการศึกษา 
3. เสนอแต.งตั้งคณะกรรมการบริหารกองลูกเสือวิสามัญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป) 
4. จัดทําปฏิทินกิจกรรมลูกเสือวิสามัญประจําป)การศึกษา 
5. ส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู0และทักษะผู0บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 
6. ส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู0และทักษะพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ 
7. จัดให0ผู0กํากับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญมีโอกาสร.วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนHต.อสังคมทั้งภายในและภายนอกคณะอย.างต.อเนื่อง 
8. ประสานงานและให0ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ทั้งในและภายนอกคณะ 
9. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
10. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

งานนักศึกษาวิชาทหาร มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป) ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด 
2. จัดทําปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารประจําป)การศึกษา 
3. ส.งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู0และทักษะผู0บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร 
4. จัดให0ผู0บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสร.วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนHต.อสังคมทั้งภายในและภายนอกคณะอย.างต.อเนื่อง 
5. ประสานงานและให0ความร.วมมือกับหน.วยงานต.างๆ ทั้งในและภายนอกคณะ 
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 
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งานกีฬาและนันทนาการ มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ส.งเสริมและสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและภายนอกคณะ 
2. จัดการแข.งขันกีฬาภายในและภายนอกคณะเพื่อเชื่อมสัมพันธHทั้งในส.วนของบุคลากรและนักศึกษา  
3. ประสานงานด0านสนามฝ`กซ0อมกีฬาภายนอก และจัดหาอุปกรณHกีฬาเพื่อส.งเสริมกิจกรรมด0านกีฬาให0ครบสมบูรณH  
4. วางแผนการเข0าร.วมการแข.งขันกีฬาประเภทต.าง ๆ 
5. ประสานงานและให0ความร.วมมือด0านกีฬากับหน.วยงานต.างๆ ทั้งในและภายนอกคณะ 
6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น 
7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของสถานศึกษาที่ได0รับมอบหมาย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 

สโมสรนักศึกษา มีหน0าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา ตามระเบียบข0อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยสอดคล0องกับงานกิจกรรมนักศึกษา 
2. ควบคุมพิจารณางบประมาณ จัดทําแผนงานโครงการประจําป)ของสโมสรนักศึกษา ของชมรมและชุมนุม 
3. จัดกิจกรรมและช.วยเหลือในด0านต.างๆ ให0แก.นักศึกษาภายในคณะ 
4. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยHสินของคณะที่ได0รับมอบหมาย 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได0รับมอบหมาย 
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ปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ7ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป9การศึกษา 2561 
วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 

21 พฤษภาคม 2562 แต.งตั้งคําสั่งอาจารยHที่ปรึกษาประจําป)การศึกษา 2562 งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
30 พฤษภาคม 2562 มอบเอกสารการดําเนินการอาจารยHที่ปรึกษา ประจําภาคเรียนที่ 

1/2562 
งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับอาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
สําหรับนักศึกษาใหม. และประชุมผู0ปกครอง 
ประจําป)การศึกษา 2562 

งานกิจกรรมนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษา, 
งานสวัสดิการ, งานทุนการศึกษา, งาน
อาจารยHที่ปรึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

31 พฤษภาคม 2562 สมัครสมาชิกชุมนุมชุมนุม ประจําป)การศึกษา 2562 
สมัครสมาชิกชมชม To Be Number One 

งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา, 
ชุมนุม 

ปวช., ปวส. 

3 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการประเมินกิจกรรม ประจําภาคเรียนที่ 2/2561  งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
5 มิถุนายน 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับอาชีวะศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

5 มิถุนายน 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม. (รอบที่ 2) ประจําป)การศึกษา 2562 งานกิจกรรมนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษา,
งานสวัสดิการ, งานทุนการศึกษา, งาน
อาจารยHที่ปรึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส. 

3 - 14 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนขอแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory)  งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
10 มิถุนายน 2562 แจ0งคาบเรียนกิจกรรมโฮมรูมนักศึกษา งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 
11 มิถุนายน 2562 ดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภัณฑH งานสวัสดิการ ปวช., ปวส. 
12 มิถุนายน 2562 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา งานลูกเสือวิสามัญ ปวช., ปวส. 
13 มิถุนายน 2562 กิจกรรม รด.จิตอาสา งานักศึกษาวิชาทหาร ปวช., ปวส. 

10 - 19 มิถุนายน 2562 ดําเนินการทุนการศึกษามอบวันไหว0ครู งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
20 มิถุนายน 2562 กิจกรรม Big Cleaning Day 

 
งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
24 - 28 มิถุนายน 2562 รับคําขอกู0ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจําป)การศึกษา 2562 จาก

นักศึกษา 
งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

24 มิถุนายน 2562 ประกาศจัดตั้งชุมนุม ประจําป)การศึกษา 2562 งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 
24 มิถุนายน 2562 กิจกรรมส.งเสริมการออมอย.างพอเพียง ภายใต0หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 

17 - 28 มิถุนายน 2562 ดําเนินการแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 
27 มิถุนายน 2562 กิจกรรมพิธีไหว0ครู ประจําป)การศึกษา 2562 

(จัดที่คณะฯ และร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
งานวินัยนักศึกษา,งานสวัสดิการ, งาน
ทุนการศึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

1 กรกฎาคม 2562 ร.วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห.งชาติ งานลูกเสือวิสามัญ ปวช. 
1 กรกฎาคม 2562 ส.งผลการแก0แก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 

1 - 12 กรกฎาคม 2562 ส.งหนังสือถึงผู0ปกครองนักศึกษารายงานการขาดเรียน งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 
9 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมความร.วมมือกับชุมชนตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา  

ครั้งที่ 1 
งานวินัยนักศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 

10 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมถวายเทียนเข0าพรรษา  งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

8 - 19 กรกฎาคม 2562 จัดทํา ปรับปรุงวีดีทัศนHในการนําเสนอและประชาสัมพันธHคณะฯ งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
20 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสานสัมพันธHน0องใหม.เชื่อมสายใยด0วยกีฬา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ป.ตรี 

20 - 21 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมพาน0องใหม.ไหว0พระธาตุพนม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ป.ตรี 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
22 กรกฎาคม 2562 จัดส.งหนังสือขอบคุณและเกียรติบัตรให0ผู0สนับสนุนทุนการศึกษา

แก.นักศึกษา 
งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

22 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู0ได0รับการอนุมัติกู0ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาค
การศึกษาที่ 1/2562 

งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

24 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมปลูกป�าร.วมกับชุมชน งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 
26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ0าอยู.หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

1 – 2 สิงหาคม 2562 ตรวจเครื่องแต.งกายนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา ปวช., ปวส. 
4 – 17 สิงหาคม 2562 กิจกรรมฝ`กภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร งานนักศึกษาวิชาทหาร, งานกิจกรรม

นักศึกษา 
ปวช., ปวส. 

7 สิงหาคม 2562 ประชุมผู0ปกครองนักศึกษาผู0กู0ยืมเงินกองทุน กยศ. รายเก.า
เปลี่ยนระดับและรายใหม. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

7 – 9 สิงหาคม 2562 จัดทําสัญญากู0ยืมเงินกองทุน กยศ. รายเก.าเปลี่ยนระดับและราย
ใหม. ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส. 

9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ0าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 

งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

21 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเกษตรพอเพียง ภายใต0หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานกีฬาและนันทนาการ ปวช., ปวส. 
2 กันยายน 2561 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันคล0ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

25 กันยายน 2562 พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 ส ี งานลูกเสือวิสามัญ ปวช., ปวส. 
30 กันยายน 2562 ประกาศผลการประเมินกิจกรรม ประจําภาคเรียนที่ 1/2562  งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
1 ตุลาคม 2562 ส.งประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาไปโรงเรียนต.างๆ งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
30 กันยายน – 4 ตุลาคม 

2562 
ตรวจเครื่องแต.งกายนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 

7 ตุลาคม 2562 ติดตั้งปZายประกาศประชาสัมพันธHการรับสมัครนักศึกษาเข0า
ศึกษาต.อ 

งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

1 พฤศจิกายน 2562 มอบเอกสารการดําเนินการอาจารยHที่ปรึกษา ประจําภาคเรียนที่ 
2/2562 

งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

4 - 15 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนขอแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory)  งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
6 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 

(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

12 พฤศจิกายน 2562 แจ0งคาบเรียนกิจกรรมโฮมรูมนักศึกษา งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 
16 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัย

นครพนม 
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม ปวช., ปวส., ป.ตร ี

18 - 29 พฤศจิกายน 2562 ดําเนินการแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 
25 พฤศจิกายน 2562 ร.วมพิธีเนื่องในวันคล0ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 งานลูกเสือวิสามัญ ปวช. 
26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู0ได0รับการอนุมัติกู0ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาค

การศึกษาที่ 2/2562 
งานทุนการศึกษา ปวช., ปวส. 

2 ธันวาคม 2562 ดําเนินการประกาศให0นักศึกษายื่นผ.อนผันการเกณฑHทหาร งานนักศึกษาวิชาทหาร ปวช., ปวส. 
4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันชาติไทย งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

2 - 6 ธันวาคม 2562 ส.งหนังสือถึงผู0ปกครองนักศึกษารายงานการขาดเรียน งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 
11 - 13 ธันวาคม 2562 กิจกรรมการแข.งขันกีฬา ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานกีฬาและนันทนาการ, งานกิจกรรม

นักศึกษา, สโมสรนักศึกษา 
ปวช., ปวส., ป.ตร ี

16 ธันวาคม 2562 ส.งผลการแก0แก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู0ให0กับศิษยHเก.าและศิษยH

ปWจจุบัน  
งานกิจกรรมนักศึกษา ป.ตรี 

20 ธันวาคม 2562 กิจกรรมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตผู0สําเร็จการศึกษา  
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา 

ป.ตรี 

17 - 21 ธันวาคม 2562 ส.งโปสการHด ส.ค.ส. ให0กับโรงเรียนและหน.วยงานเครือข.าย งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา - 
27 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเชื่อมสัมพันธHวันครอบครัว 

(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานสวัสดิการ ปวช., ปวส. 

6 - 10 มกราคม 2563 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณHลูกเสือวิสามัญ งานลูกเสือวิสามัญ ปวช. 
7 - 11 มกราคม 2563 ตรวจเครื่องแต.งกายนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 

11 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเยาวชนอนุรักษHประเพณีวันเด็กแห.งชาติ สโมสรนักศึกษา, ชุมนุม ปวช., ปวส., ป.ตร ี
13 - 17 มกราคม 2563 กิจกรรมความร.วมมือกับชุมชนตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา  

ครั้งที่ 2 
งานวินัยนักศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 

16 - 18 มกราคม 2563 กิจกรรมอยู.ค.ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งานลูกเสือวิสามัญ ปวช. 

20 - 25 มกราคม 2563 กิจกรรมการแข.งขันกีฬา มหาวิทยาลัยนครพนมเกมสH ครั้งที่ 13 
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

งานกีฬาและนันทนาการ, งานกิจกรรม
นักศึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

29 มกราคม 2563 กิจกรรมประกวดความสามารถด0านนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ, งานกิจกรรม
นักศึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส. 

5 กุมภาพันธH 2563 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ป)การศึกษา 2563 
 

สโมสรนักศึกษา, งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

19 กุมภาพันธH 2563 ปWจฉิมนิเทศนักศึกษาก.อนจบการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  
ป)การศึกษา 2562  

งานกิจกรรมนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษา,
งานสวัสดิการ, งานทุนการศึกษา, งาน
อาจารยHที่ปรึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
19 กุมภาพันธH 2563 กิจกรรมปWจฉิมนิเทศนักศึกษากู0ยืมเงิน กยศ. ที่สําเร็จการศึกษา 

 
งานทุนการศึกษา, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
งานวินัยนักศึกษา,งานสวัสดิการ 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

26 กุมภาพันธH 2563 ปWจฉิมนิเทศนักศึกษาก.อนจบการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  
ป)การศึกษา 2562  
(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 

งานกิจกรรมนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษา,
งานสวัสดิการ, งานทุนการศึกษา, งาน
อาจารยHที่ปรึกษา, สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

27 - 29 กุมภาพันธH 2563 กิจกรรมค.ายจิตอาสา งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
2 มีนาคม 2563 ประกาศผลการประเมินกิจกรรม ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 

2 - 6 มีนาคม 2563 ตรวจเครื่องแต.งกายนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส. 
9 มีนาคม 2563 ลงทะเบียนขอแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory)  

ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2  
งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 

10 - 12 มีนาคม 2563 ดําเนินการแก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) 
ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 

งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 

13 มีนาคม 2562 ส.งผลการแก0แก0สัญลักษณH U (Unsatisfactory) งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
20 - 21 มีนาคม 2563 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก.ผู0สําเร็จการศึกษา ป)การศึกษา 

2562 (ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส. 

25 - 31 มีนาคม 2563 อบรมผู0กํากับลูกเสือวิสามัญขั้นต.างๆ งานลูกเสือวิสามัญ, งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
8 - 10 เมษายน 2563 กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ และสโมสรนักศึกษาใหม. งานลูกเสือวิสามัญ, งานกิจกรรมนักศึกษา ปวช., ปวส. 
9 - 11 เมษายน 2563 กิจกรรมทํานุบํารุงและสืบสานประเพณีสงกรานตHร.วมกับชุมชน 

(ร1วมกิจกรรมส1วนกลาง) 
งานทํานุบํารุงฯ, งานกิจกรรมนักศึกษา, 
สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส., ป.ตร ี

17 - 22 เมษายน 2563 ตรวจเยี่ยมบ0านนักศึกษากู0ยืมเงินกองทุน กยศ. งานทุนการศึกษา, งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
23 - 30 เมษายน 2563 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณHสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

27 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมเตรียมความพร0อมอาจารยHที่ปรึกษา 
 

งานอาจารยHที่ปรึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

วัน เดือน ป9 รายการปฏิบัติ ผู�รับผิดชอบ/ผู�เกี่ยวข�อง ระดับชั้นนักศึกษา 
1 เมษายน – 

15 พฤษภาคม 2563 
กิจกรรมศิษยHเก.าคืนสู.เหย0า งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา ป.ตรี, ศิษยHเก.า 

1 มิถุนายน 2562 –  
31 พฤษภาคม 2563 

กิจกรรมชุมนุมวิชาชีพ ระดับอาชีวะศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา, สโมสรนักศึกษา, 
ชุมนุม 

ปวช., ปวส. 

1 มิถุนายน 2562 – 31 
พฤษภาคม 2563 

กิจกรรมปลูกฝWงจิตสํานึกด0านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยH ส.งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยHเป=นประมุข และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

งานกิจกรรมนักศึกษา, งานทํานุบํารุงฯ, 
สโมสรนักศึกษา 

ปวช., ปวส. 

1 มิถุนายน 2562 –  
31 พฤษภาคม 2563 

กิจกรรมประชาสัมพันธHเชิงรุก งานประชาสัมพันธHและแนะแนวการศึกษา ปวช., ปวส., ป.ตร ี

22 – 24 พฤษภาคม 2563 สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป)การศึกษา 2562 งานในฝ�ายพัฒนานักศึกษาทุกงาน ปวช., ปวส., ป.ตร ี

* หมายเหตุ * กิจกรรม โครงการหรืองานที่ปฏิบัติที่ไม.ปรากฏในปฏิทิน แต.มีการดําเนินการเป=นปกติ เช.น การสํารวจ การประชุม การแต.งตั้งคําสั่ง การจัดโครงการเร.งด.วน 
        การรายงานผลการปฏิบัติงานต.างๆ เป=นต0น 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ7ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป9การศึกษา 2561 

เป'าประสงค# 1.3 จัดระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
เป'าประสงค# 1.4 การสร�างความสัมพันธ#ที่ดีกับศิษย#เก1า 
เป'าประสงค# 6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสื่อภาพลักษณ#ขององค#กร 
เป'าประสงค# 6.2 การสื่อสารภายนอกองค#กร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

1. ปลูกฝWงจิตสํานึกด0านการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยH 
ส.งเสริมระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยHเป=น
ประมุข และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม         
(กิจกรรมหน0าเสาธง)      
(ระดับอาชีวศึกษา) 

 
 

1. เพื่อให0นักศึกษา ครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ มีการแสดงออกถึง
ความเคารพ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริยH 

2. เพื่อให0นักศึกษา ครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ ได0พัฒนาตนเองให0
เป=นผู0มีคุณลักษณHที่พึง
ประสงคHของ มหาวิทยาลัย
นครพนม และสังคม 

3. เพื่อให0นักศึกษา ครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ มีความรู0ความ
เข0าใจในเรื่องของสถานศึกษา
คุณธรรม 

 
 

  ไม1ใช�งบประมาณดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

2. กิจกรรมพิธีไหว0ครู 
   (ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษา ได0แสดงการ
คารวะพระวิษณุกรรม และ
แสดงความเคารพนอบน0อมต.อ
ครู-อาจารยH ซึ่งแสดงออกถึง
ความสัมพันธHอันดีต.อศิษยHและ
ครู 

2. เพื่อเป=นการอนุรักษH และสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย 

40,000  งบดําเนินงาน 40,000 บาท 
1. ค.ารางวัลประกวดพาน (ทั้ง 2 

ประเภท) 6,000  บาท 
2. ค.าอาหาร ครู – อาจารยH เจ0าหน0าที่

3,000 บาท 
3. ค.าเครื่องบวงสรวง  ดอกไม0ธูป+เทียน 

ผ0า 6 สี 5,500  บาท 
4. ค.าพิธีการทางศาสนา (ค.าตอบแทน

พราหมณH) 500  บาท 
5. ค.าบายศรีสู.ขวัญ 3,500 บาท 
6. ค.าสนับสนุนพาน 12,000 บาท 
    (ทุกสาขาวิชา ระดับ ปวช, ปวส. 24 

สาขา X 500 บาท) 
7. ค.าเช.าเต็นทH (600 X 3 )  
    = 2,100 บาท 
8. ค.าพานเฉพาะส.งเข0าร.วมกับส.วนกลาง  

3,500 บาท 
9. ค.าปZายไวนิล  (ขนาด 2.50 เมตร x 

7.40 เมตร) 2,700  บาท 
10. ค.าอาหารว.าง น้ําดื่ม กาแฟ ครู-

อาจารยH เจ0าหน0าที่ 1,200 บาท      
                                                        

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
   (ระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาได0มีส.วนร.วมกับ
สถานศึกษา ในการเข0าร.วม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
และ เครื่องไทยทาน ถวายวัด
ต.างๆ ตามที่กําหนด 

2. เพื่อปลูกฝWงให0นักศึกษา ได0
ระลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

 

17,000  งบดําเนินงาน 17,000 บาท 
1. เทียนพรรษา 6 คู. ๆ ละ 1,000 บาท   
    = 6,000 บาท 
2. เครื่องสังฆทาน 12 ชุดๆ ละ 500 

บาท = 6,000 บาท 
3. จัตุปWจจัยถวายพระ 6 วัดๆ ละ 500 

บาท  3,000 บาท 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ0าอยู.หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร      
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อถวายความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู.หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

2. เพื่อให0คณะครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ นักศึกษา ได0ร.วมพิธี
ทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเป=น
พระราชกุศล 

7,000  งบดําเนินงาน 7,000 บาท 
1. ค.าจตุปWจจัย (พระ 5 รูป x 500 บาท) 
     2,500 บาท 
2. ค.าอาหารทําบุญตักบาตร   

1,500 บาท 
3. ค.าปZาย (ขนาด 1 เมตร x 3  เมตร x 

2 ปZาย) 1,000 บาท 
4. ค.าสมุดลงนามถวายพระพร     

1,000 บาท 
5. ค.าจัดสถานที่  1,000 บาท       
 
 
       

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

5. กิจกรรมวันแม. เนื่องในวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ0าสิริกิติ์ วันที่ 12 สิงหาคม 
2561                     
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0คณะครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ และนักศึกษาได0
ร.วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต.อสมเด็จพระนาง
เจ0าฯพระบรมราชินีนาถ        

2. เพื่อให0ส.งเสริมให0นักศึกษา
ระลึกถึงพระคุณของแม.ผู0ให0
กําเนิด และเป=นผู0ที่มีคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม ต.อสังคม   

3. เพื่อให0นักศึกษาได0แสดงออกถึง
ความกตัญ�ูกตเวทีต.อผู0มี
พระคุณ 

 

6,000  งบดําเนินงาน 6,000 บาท 
1. ค.าปZายเทิดพระเกียรติ 1,000 บาท 
2. ค.าประกวดบอรHดนิทรรศการวันแม.  

3,000  บาท 
 - รางวัลที่ 1 จํานวน 1,000 บาท 
 - รางวัลที่ 2 จํานวน   800  บาท 
 - รางวัลที่ 3 จํานวน   600  บาท 
 - รางวัลชมเชย 2 รางวลั 600 บาท 
3. ค.าจัดสถานที่ 1,000  บาท 
4. ค.าสมุดลงนาม 1,000 บาท 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับ
อาชีวะศึกษา และอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
จิต ภายใต0หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ
นักศึกษาใหม.               
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาใหม.ได0ทราบ
นโยบาย วัตถุประสงคH แนวทาง
การศึกษา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และระบบการ
เรียนการสอนของคณะฯ 

2. เพื่อให0นักศึกษาได0ทราบถึง
ขอบข.ายของหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน การให0บริการ
และสวัสดิการต.างๆ ของคณะฯ 

 20,000 งบดําเนินงาน 20,000 บาท 
1. ปZายแสดงความยินดี, ปZายโฟมหน0าเวที 

5,000 บาท 
2. ค.าของชําร.วยวิทยากร (5 ชิ้น x 700 

บาท) 3,500 บาท 
3. ค.าเช.าพัดลม (300 บาท x 10 ตัว)  

3,000 บาท 
4. ค.าตกแต.งจัดสถานที่ 2,000 บาท  
5. เครื่องเสียง 4,000 บาท 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

 3. เพื่อให0นักศึกษาเกิด
ความคุ0นเคย และเกิดความรู0สึก
เป=นกันเอง เป=นการสร0าง
สัมพันธภาพที่ดีมีการปรับตัว 
เข0ากับภาพแวดล0อม 

4. เพื่อให0นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต.อ
สาขาวิชา บุคลากรของ
สาขาวิชา และของคณะฯ 

  6. ค.าอาหารว.างครู-อาจารยH เจ0าหน0าที่  
    (25 บาท x 100 คน x 1 มื้อ)    
2,500 บาท 

 

7. กิจกรรมเกษตรพอเพียง ภายใต0
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0เกิดการอนุรักษH
กิจกรรมด0านการเกษตรที่เป=น
ส.วนหนึ่งของอาชีพของ
ประชากรไทย 

2. เพื่อปลูกฝWงจิตสํานึกด0านการ
อยู.อย.างพอเพียงให0แก.
นักศึกษา 

3. เพื่อให0เกิดการบูรณาการและ
การมีส.วนร.วมของทุกภาค
ส.วนในการใช0หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิต 

 
 

 500 งบดําเนินงาน 500 บาท 
1. ค.าดําเนินการ 500 บาท 
 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

8. กิจกรรมพัฒนาจิตเสริมสร0าง
คุณธรรม จริยธรรม ภายใต0
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1.  เพื่อให0นักศึกษาตระหนักและ
เห็นคุณค.าความพอเพียง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  เพื่อให0นักศึกษาตระหนักและ
เห็นความสําคัญของคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ และ
สามารถนําไปใช0ใน
ชีวิตประจําวันได0 

3.  เพื่อให0นักศึกษาได0 ริเริ่ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิตอย.างมีคุณค.า 

 
 

 500 งบดําเนินงาน 500 บาท 
1. ค.าดําเนินการ 500 บาท 
 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9. กิจกรรมส.งเสริมการออม อย.าง
พอเพียง   

   (ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษา มีส.วนร.วมใน
การรู0จักประหยัด  อดออม 
และสามารถดํารงชีวิตแบบ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส.งเสริมให0นักศึกษา มีเงินเก็บไว0
ใช0จ.ายในยามจําเป=น 

 
 

 500 งบดําเนินงาน 500 บาท 
1. ค.าดําเนินการ 500 บาท 

 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 



23 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

10. กิจกรรมปลูกป�า ร.วมกับ
ชุมชน                        
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0เกิดการอนุรักษH บํารุง 

ดูแล รักษา และฟ��นฟู
ทรัพยากรป�าไม0  

2. เพื่อให0ปลูกฝWงจิตสํานึกด0าน
การอนุรักษH สิ่งแวดล0อม และ
มีส.วนร.วมกับชุมชน 

3. เพื่อให0เกิดการบูรณาการและ
การมีส.วนร.วมของทุกภาค
ส.วนในการอนุรักษHทรัพยากร
ป�าไม0 

 

 500 งบดําเนินงาน 500 บาท 
1. ค.าดําเนินการ 500 บาท 
 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

11. กิจกรรม Big Cleaning Day 
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0บุคลากร และนักศึกษา 
ได0มีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อเป=นการปลูกจิตสํานึก และ
สร0างนิสัยให0กับบุคลากร และ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม ทํากิจกรรม  5 ส 

 
 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 
1. ค.าปZาย (1 ม. X 3 ม.) 500 บาท 
2. ค.าอุปกรณHทําความสะอาด        

(น้ํายาล0างห0องน้ํา, ไม0กวาดขนไก., ไม0
กวาดทางมะพร0าว, ไม0ถูพื้น,        
แปลงขัดพื้น, น0ายาเช็ดกระจก,       
ถุงดํา) 4,500  บาท 

  

งานกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

12. กิจกรรมแข.งขันฟุตบอล
เยาวชนต0านภัยยาเสพติด 
มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ ครั้ง
ที่ 7                          
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษา มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง 

2. เพื่อส.งเสริมความมีน้ําใจเป=น
นักกีฬา และสร0างความสามัคคี
ในหมู.คณะ 

3. เพื่อให0นักศึกษา ใช0เวลาว.างให0
เกิดประโยชนH ไม.เกี่ยวข0องกับ
ยาเสพติด   

 

 3,000 งบดําเนินงาน 3,000 บาท 
1.  ค.าน้ําดื่ม+น้ําแข็งสปอนเซอรH ตลอด

การแข.งขัน 1,200 บาท 
2. ค.าถ0วยรางวัล 1,800 บาท 
 
 
 
 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

13. กิจกรรมการแข.งขันกีฬา 
ภายในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม               
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0ผู0เรียนได0มีการพัฒนา
ทางด0านร.างกาย อารมณHจิตใจ
และสังคม 

2. เพื่อให0ผู0เรียนได0สามารถ
แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่
ตนเองชอบและถนัด 

3. เพื่อให0ผู0เรียนได0มีโอกาสร.วมทํา
กิจกรรมทางด0านกีฬา-กรีฑา 

4. เพื่อให0ผู0เรียนได0แสดงออกถึง
ความสามัคคีเป=นหมู.คณะมี
ระเบียบวินัย รู0แพ0 รู0ชนะ รู0อภัย 

 
 

60,000  งบดําเนินงาน 60,000 บาท 
1. ค.าอุปกรณHแข.งขันกีฬาทุกประเภท   

9,940 บาท 
2. ค.าสนับสนุนสี ๆ ละ 2,500 บาท 

รวม 6 สี 15,000 บาท 
3. ค.าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา 

(ฟุตบอล,ฟุตซอล,บาสเกตบอล) 
7,000 บาท 

4. ค.าตอบแทนคณะกรรมการกีฬา  
    6 ประเภทๆ ละ 500 บาท 
    = 3,000 บาท 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 



25 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

 5. เพื่อให0ผู0เรียนได0รู0จักการใช0เวลา
ว.างให0เกิดประโยชนHและ
ห.างไกลจากสิ่งเสพติด 

 

  5.  ถ0วยรางวัล เบอรH 4 และ เบอรH 3 
จํานวน 20 ถ0วย  = 7,000 บาท 

6.  ค.าอาหารน้ําดื่มครู-อาจารยH  
     5,500 บาท 
7.  ค.าวงโยธวาทิต 3,000 บาท 
8.  ค.าแต.งตัวผู0นําบวนพาเหรด 3,500     

บาท 
9. ค.าปZาย รูปขบวนพาเหรด จํานวน 2 

ปZาย (1 ม.x 3 ม.) = 1,000 บาท 
10. ค.าปZาย (2.5 ม.x3 ม.) 1,300 บาท 
11. ค.าปรับปรุงสนามกีฬา 3,000 บาท 

 

14. กิจกรรมกีฬาจิตอาสาพัฒนา
เยาวชน (กีฬามหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา) (ระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0ผู0เรียนได0มีการพัฒนา
ทางด0านร.างกาย อารมณHจิตใจ 
สังคม และแสดงออกถึงความ
สามัคคี  เป=นหมู.คณะ มี
ระเบียบวินัย รู0แพ0 รู0ชนะ รู0อภัย 

2. เพื่อให0ผู0เรียนได0มีโอกาสร.วมทํา
กิจกรรมทางด0านกีฬาระหว.าง
สถานศึกษา 

3. เพื่อให0ผู0เรียนได0รู0จักการใช0เวลา
ว.างให0เกิดประโยชนHและ
ห.างไกลจากสิ่งเสพติด 

40,000  งบดําเนินงาน 40,000 บาท 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

15. กิจกรรมวันครอบครัวและ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนม  (บุคลากร) 

1. เพื่อเสริมสร0างวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม ร.วมอนุรักษH
ศิลปวัฒนธรรม ผ.านการแข.งขัน
กีฬาพื้นบ0าน โดยใช0กีฬาเป=นสื่อ
แก.บุคลากร มหาวิทยาลัย
นครพนม 

2. เพื่อส.งเสริมให0บุคลากร มีความ
รัก ความสามัคคี มีน้ําใจเป=น
นักกีฬา รู0แพ0 รู0ชนะ รู0อภัย 
เข0าใจกันและกันในสังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

10,000  งบดําเนินงาน 10,000 บาท 
 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

16. กิจกรรมปWจฉิมนิเทศและ   
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู0สําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา                
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0ผู0สําเร็จการศึกษามีความ
รักความผูกพันในสถานศึกษา 
และความภูมิใจในตนเอง 

2. เพื่อให0ผู0สําเร็จการศึกษาเห็น
คุณค.าของการศึกษามีความ
มั่นใจในตนเอง พร0อมที่จะก0าว
เข0าสู.ตลาดแรงงานหรือศึกษา
ต.อในระดับสูงขึ้น 

 
 

 20,000 งบดําเนินงาน 20,000 บาท 
1. ค.าวิทยากร (2 คนx 2 ชม.x 800 

บาท) 1,600 บาท   
2. ค.าปZายโฟมบนเวที 2,000 บาท 
3. ค.าอาหารว.างครู-อาจารยH เจ0าหน0าที่ 

(25 บาท x 100 คน x 1 มื้อ)    
2,500 บาท 

4. ค.าจัดสถานที่ 3,900 บาท 
5. ค.าจัดซุ0มถ.ายรูป 10,000 บาท 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

 3. เพื่อเป=นการเสริมสร0างขวัญ
กําลังใจและเชิดชูเกียรติแก.
ผู0สําเร็จการศึกษาเพื่อให0
กระบวนการจัดการศึกษามี
ความสมบูรณH 

 

    

17. กิจกรรมพาน0องใหม.คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม ไหว0
พระธาตุพนม
(ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาน0องใหม.ได0
เคารพสักการบูชาองคHพระธาตุ
พนม ศาสนสถานอันเป=นที่
เคารพ ศรัทธาของชาวจังหวัด
นครพนม และคนไทยทั้ง
ประเทศ เพื่อความเป=นศิริมงคล 

2. เพื่อส.งเสริมให0นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก
ในคุณค.าของวิถีวัฒนธรรม 
ประเพณีและ วัฒนธรรมใน
ท0องถิ่น  

3. เพื่อส.งเสริมอัตลักษณH และ
เอกลักษณHของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

 5,520 งบดําเนินงาน 5,520 บาท 
1. ค.าเบี้ยเลี้ยงนอกเวลาราชการ ครู-

อาจารยH เจ0าหน0าที่ (4 คน x 2 วัน x 
240 บาท) = 1,920 บาท 

2. ค.าที่พัก (600 บาท x 2 ห0อง)         
= 1,200 บาท 

3. เสื้อ STAFF (20 ตัว x 120 บาท)    
= 2,400 บาท 

 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

18. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
(ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาใหม.ได0ทราบ
นโยบาย วัตถุประสงคH แนวทาง
การศึกษา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และระบบการ
เรียนการสอนของคณะฯ 

2. เพื่อให0นักศึกษาได0ทราบถึง
ขอบข.ายของหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน การให0บริการ
และสวัสดิการต.างๆ ของคณะฯ  

3. เพื่อให0นักศึกษาเกิด
ความคุ0นเคย และเกิดความรู0สึก
เป=นกันเอง เป=นการสร0าง
สัมพันธภาพที่ดีมีการปรับตัว 
เข0ากับภาพแวดล0อม 

 

 1,500 งบดําเนินงาน 1,500 บาท 
1. ค.าอาหารว.าง ครู-อาจารยH (40 คน x 

25 บาท) 1,000 บาท 
2. ค.าปZายไวนิล (ขนาด 1 ม. x 3 ม.)     

500 บาท 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

19. กิจกรรมพิธีไหว0ครู 
(ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษา เกิดความ
ตระหนักและสํานึกถึงพระคุณ
ของครู-อาจารยH ที่ได0สั่งสอนมา
ผู0ประสิทธิประสาทความรู0 

2. เพื่อเป=นการอนุรักษHประเพณี 
และสืบทอดวัฒนธรรมดีงามให0
ยั่งยืนตลอดไป 

 9,500 งบดําเนินงาน 9,500 บาท 
1. ค.าสนับสนุนพาน (4 สาขา x 2,000 

บาท) 8,000 บาท 
2. ค.าอาหารว.าง ครู-อาจารยH (40 คน x 

25 บาท) 1,000 บาท 
3. ค.าปZายไวนิล (ขนาด 1 ม. x 3 ม.)     

500 บาท 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

20. กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
คล0ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นครพนม                   
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0บุคลากรสังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนมได0
แสดงออกถึงความรัก ความ
สามัคคี 

2. เพื่อให0นักศึกษาได0ร.วมจัดแสดง
ศักยภาพของคณะ 

 

 14,000 งบดําเนินงาน 14,000 บาท 
1. สนับสนุนให0สาขาวิชาเข0าร.วมกิจกรรม 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

21. กิจกรรมสานสัมพันธHน0องใหม.
เชื่อมสายใยด0วยกีฬา และการ
ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม 
มหาวิทยาลัยนครพนม     
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อส.งเสริมความสัมพันธHที่ดี
ระหว.างนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อส.งเสริมสุขภาพ 
นันทนาการ และการใช0เวลา
ว.างให0เป=นประโยชนHของ
นักศึกษา   

3. เพื่อส.งเสริมความรัก ความ
สามัคคี รู0แพ0 รู0ชนะ รู0อภัย ของ
นักศึกษาในแต.ละคณะ/
วิทยาลัย   

25,000  งบดําเนินงาน 25,000 บาท 
1. ค.าอาหารดาว เดือน ดาวเทียม ช.วง

เก็บตัว (6 มื้อ x 50 บาท x 3 คน) 
900 บาท 

2. ค.าอาหารอาจารยH เจ0าหน0าที่ ผู0ควบคุม 
ช.วงเก็บตัว (6 มื้อ x 60 บาท x 5 
คน) 2,100 บาท 

3. ค.าอุปกรณHเครื่องแต.งกายดาว เดือน 
ดาวเทียม ตอนถ.ายทํา  VTR ร.วมกับ
มหาวิทยาลัย , และชุดการประกวด   
10,000 บาท 

4. ค.าอุปกรณHการแสดง 6,000 บาท 
5. ค.าเสื้อเฟรสซี่ STAFF  (20 คน x 

300 บาท) 6,000     บาท  
 

สโมสรนักศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

22. กิจกรรมอบรมอาชีพเพื่อ
พัฒนาความรู0ให0กับศิษยHเก.า
และศิษยHปWจจุบัน
(ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่ออบรมพัฒนาความรู0และ
เสริมสร0างทักษะการประกอบ
อาชีพเสริม  เพิ่มทักษะ      
เพื่อพัฒนาประสบการณHทาง
วิชาชีพ  วิชาการให0กับ
นักศึกษา  และศิษยHเก.าคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  เพื่อส.งเสริมสนับสนุนการสร0าง
งานสร0างอาชีพให0กับนักศึกษา  
และศิษยHเก.าคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย
นครพนม   

10,707  งบดําเนินงาน 10,707 บาท 
1. ค.าอาหารว.าง ครู-อาจารยH เจ0าหน0าที่ 

นักศึกษา (2 มื้อx 25 บาทx 75 คน
3,750 บาท 

2. ค.าอาหารกลางวัน ครู-อาจารยH 
เจ0าหน0าที่ นักศึกษา (2 มื้อx 35 บาท
x 75 คน) 5,250 บาท 

3. ค.าของที่ระลึก 1,500 บาท 
4. ค.าปZาย (1 ม.x 3 ม.) 500 บาท 

 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

23. กิจกรรมสังคีตริมโขง    
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อส.งเสริมทํานุบํารุงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของท0องถิ่น
และของไทย 

2. เพื่อสร0างความสามัคคี ความ
สนุกสนานรื่นเริง มีการทํางาน
เป=นทีมร.วมกันระหว.าง
สถานศึกษา และชุมชน 

 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 
 

 
 

สโมสรนักศึกษา 



31 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

24. กิจกรรมปWจฉิมนิเทศแก.
ผู0สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี    
(ระดับอุดมศึกษา) 

1.  เพื่อให0นักศึกษาที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษารู0ถึงแนว
ทางการประกอบอาชีพหลัง
สําเร็จการศึกษา 

2.  เพื่อให0นักศึกษาได0มีความพร0อม
ในการก0าวสู.วิชาชีพและศึกษา
ต.อ 

5,500  งบดําเนินงาน 5,500 บาท 
1. ค.าวิทยากร (1 คน x 3 ชม. x 800 

บาท) 2,400 บาท   
2. ค.าปZาย (1 ม. x 3 ม.) 500 บาท 
3. ค.าอาหาร น้ําดื่ม ครู-อาจารยH 

เจ0าหน0าที่ (50 บาท x 20 คน x 1 
มื้อ) 1,000 บาท 

4. ค.าอาหารว.าง (25 บาท x 20 คน x 
1 มื้อ) 500   บาท 

5. ค.าจัดสถานที่ 500   บาท 
6. ค.าเอกสารในการอบรม 600 บาท 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

25. กิจกรรมทํานุบํารุงและสืบ
สานประเพณีสงกรานตHร.วมกับ
ชุมชน                 
(บุคลากร) 

1. เพื่อส.งเสริมทํานุบํารุงการสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของท0องถิ่น
และของไทย 

2. เพื่อแสดงความกตัญ�ูกตเวที
ต.อผู0มีพระคุณและผู0สูงวัย 

3. เพื่อสร0างความสามัคคี ความ
สนุกสนานรื่นเริง มีการทํางาน
เป=นทีมร.วมกันระหว.าง
สถานศึกษา และชุมชน 

15,000  งบดําเนินงาน 15,000 บาท 
1. เครื่องสังฆทาน 400 x 9  
    = 3,600 บาท 
2. ค.าถวายภัตราหารเช0า 3,400  บาท 
3. ค.าปZาย (1 ม. X 3 ม.) 500  บา 
4. ค.าจตุปWจจัยไทยทาน 2,500 บาท 
5. ค.าอาหารกลางวัน ครู-อาจารยH 

เจ0าหน0าที่ 6,000 บาท 
 
 

งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

26. กิจกรรมความร.วมมือกับ
ชุมชนตรวจเยี่ยมหอพัก
นักศึกษา                   
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อสร0างความร.วมมือกับชุมชน
ในการควบคุม ดูแล ระบบ
หอพัก 

2. เพื่อสร0างความใกล0ชิดกับ
นักศึกษาขณะที่อยู.นอก
สถานศึกษา 

3. เพื่อลดปWญหาต.างๆ ของ
นักศึกษาในวัยเรียน เช.น การ
มั่วสุม ยาเสพติด การท0องก.อน
วัยอันควร เป=นต0น 

  ไม1ใช�งบประมาณ 
 
 
 
 

งานวินัยนักศึกษา 

27. กิจกรรมอบรมสร0างเครือข.าย 
ภาวะผู0นําความรับผิดชอบ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และตรวจ
สารเสพติด                 
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อสร0างเครือข.ายในการ
ปZองกันยาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
3. เพื่อตรวจสารเสพติดกับ

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 

2,125  งบดําเนินงาน 2,125 บาท 

1. ค.าดําเนินการโครงการ 2,125 บาท 
 

งานวินัยนักศึกษา 

28. กิจกรรมประชุมผู0ปกครอง
นักศึกษากู0ยืมเงินกองทุนเงินให0
กู0ยืมเพื่อการศึกษา        
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษา ปฏิบัติตาม
กรอบระเบียบ หลักเกณฑHการ
ให0กู0ยืมเงิน ขั้นตอนการกู0ยืมเงิน 
และวิธีการที่กองทุนฯ กําหนด 

 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 
1. ค.าปZาย 1,000 บาท 
2. ค.าเบรก+น้ําดื่มแบบแก0ว+น้ําแข็ง+

กาแฟ ครู-อาจารยH เจ0าหน0าที่ 
ผู0ปกครองและนักศึกษา 4,000 บาท 

 

งานทุนการศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

 2. เพื่อให0ผู0ปกครองรับทราบถึง
หลักเกณฑHการค้ําประกันเงิน
กู0ยืมเพื่อการศึกษา 

3. เพื่อรับฟWงปWญหาของการกู0ยืม
และผู0ค้ําประกันสัญญากู0ยืมเงิน 

 

    

29. กิจกรรมปWจฉิมนิเทศนักศึกษา
กู0ยืมเงิน กยศ. ที่สําเร็จ
การศึกษา                   
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษามีความรู0 ความ
เข0าใจเกี่ยวกับการชําระเงินคืน
กองทุนเงินให0กู0ยืมเพื่อ
การศึกษา  

2. เพื่อเผยแพร.ความรู0  ความ
เข0าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินให0
กู0ยืมเพื่อการศึกษา  และสร0าง
จิตสํานึกในการชําระเงินคืน
กองทุนเงินให0กู0ยืมเพื่อ
การศึกษา 

 
 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 

1. ค.าปZาย 1,000 บาท 
2. ค.าคู.มือเกี่ยวกับการชําระเงินคืน

กองทุนฯ 3,000 บาท 
3. ค.าของที่ระลึก 1,000 บาท 

 

งานทุนการศึกษา 

30. กิจกรรมประชาสัมพันธHเชิงรุก
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อดําเนินการ จัดการ เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธH แนะแนว
การศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให0มีประสิทธิภาพ 

  รอจัดสรรงบประมาณ 
 

งานประชาสัมพันธHและ
แนะแนวการศึกษา 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

 2. เพื่อต0องการให0ได0นักศึกษาได0เข0
สู.ระบบการเรียนการสอนของ
คณะฯ เพิ่มขึ้น 

 

    

31. กิจกรรมอยู.ค.ายพักแรมและ
ประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ
วิสามัญกองคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม               
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อปลูกฝWงความรู0 เรื่อง ระบบ 
ระเบียบ วินัย ในการอยู.ร.วมกัน
เป=นหมู.คณะ 

2. เพื่อเสริมสร0างพัฒนาการ
ทางด0านร.างกาย และจิตใจ 

3. เพื่อฝ`กความเป=นระเบียบวินัย 
ความสามัคคี และการตรงต.อ
เวลา 

4. เพื่อฝ`กการทํางานเป=นกลุ.ม มีจิต
อาสา ตามคติพจนHลูกเสือ
วิสามัญ คือ “บริการ” 

30,000  งบดําเนินงาน 30,000 บาท 
1. ค.าเครื่องประกอบพิธีถวายราชสดุดี  

3,000 บาท 
2. ค.าอาหารว.างน้ําดื่ม กาแฟ  ครู-

อาจารยH  (25 บาท x 50 คน x 3 
มื้อ) 3,750 บาท 

3. ค.าแถบ 3 สี (250 ชิ้น x 20 บาท) 
5,000  บาท 

4. ค.ารางวัลการประกวดการแสดง   
4,000 บาท 

5.  ค.าปZาย (1 ม. X 3 ม.) 500 บาท 
6.  ค.าน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตH 

และรถยนตH ในการสํารวจเส0นทางเดิน
ทางไกล 1,000 บาท 

7.  ค.าอาหาร ครู-อาจารยH เจ0าหน0าที่ 
(50 คน x 50บาท x 4 มื้อ)   
10,000  บาท 

8. ค.าจัดสถานที่  2,750  บาท 

งานลูกเสือวิสามัญ 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

32. กิจกรรมอบรมพี่เลี้ยงลูกเสือ
วิสามัญและสโมสรนักศึกษา 
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อส.งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให0เป=นบัณฑิตที่พึง
ประสงคH ตามนโยบายของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อเสริมสร0างให0นักศึกษามี
ภาวะการเป=นผู0นํา 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 
 

งานลูกเสือวิสามัญ 

33. กิจกรรมเตรียมความพร0อม
อาจารยHที่ปรึกษา           
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0อาจารยHที่ปรึกษาเข0าใจ
บทบาทหน0าที่ของอาจารยHที่
ปรึกษาและปฏิบัติหน0าที่ของ
อาจารยHที่ปรึกษาได0สมบูรณH 

2. เพื่อให0อาจารยHที่ปรึกษาได0
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการให0
คําปรึกษาแก.นักศึกษาได0
ถูกต0อง 

4,500  งบดําเนินงาน 4,500 บาท 
1. ค.าวิทยากร (1 คนx1 ชม.x 800 

บาท) 800 บาท 
2. ค.าอาหารว.างน้ําดื่ม กาแฟ  ครู-

อาจารยH นักศึกษา  (25 บาท x 100 
คน x 1 มื้อ) 2,500 บาท 

3. ค.าปZาย (1 ม.x3 ม.) 500 บาท 
4. ค.าเอกสารการอบรม 700 บาท 
 

งานอาจารยHที่ปรึกษา 

34. กิจกรรมฝ`กภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร        
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0เข0าฝ`กภาคสนาม 

2. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0มีวินัยและสุขภาพ
แข็งแรง 

 
 
 

  รอจัดสรรงบประมาณ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

35. กิจกรรมค.ายจิตอาสา  
(ระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาที่ได0มีจิต
สาธารณะและช.วยเหลือสังคม 

2. เพื่อให0นักศึกษามีความรัก
สามัคคีทํางานเป=นหมู.คณะ 

 

80,000  งบดําเนินงาน 80,000 บาท 

 
งานกิจกรรมนักศึกษา, 

สโมสรนักศึกษา 

35. กิจกรรม รด. จิตอาสา  
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0มีจิตสาธารณะและ
ช.วยเหลือสังคม 

2. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0มีวินัยและสุขภาพ
แข็งแรง 

 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 

1. ค.าเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับส.ง
นักศึกษาวิชาทหาร 2,000 บาท 

2. ค.าวัสดุอุปกรณH 3,000 บาท 

งานนักศึกษาวิชาทหาร 

36. กิจกรรม ลูกเสือจิตอาสา  
(ระดับอาชีวศึกษา) 

1. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0มีจิตสาธารณะและ
ช.วยเหลือสังคม 

2. เพื่อให0นักศึกษาที่เป=นนักศึกษา
วิชาทหารได0มีวินัยและสุขภาพ
แข็งแรง 

 
 

5,000  งบดําเนินงาน 5,000 บาท 

1. ค.าเชื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถรับส.ง
นักศึกษาวิชาทหาร 2,000 บาท 

2. ค.าวัสดุอุปกรณH 3,000 บาท 

35. กิจกรรม รด. จิต
อาสา  (ระดับ
อาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 
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แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

37. กิจกรรมจัดซื้อยาสามัญ
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อดําเนินการจัดซื้อยาสามัญ
และเวชภัณฑH 

2. เพื่อให0นักศึกษา ครู-อาจารยH 
และบุคลากรได0ใช0ประโยชนH
จากยาสามัญและเวชภัณฑH 

 

20,000  งบดําเนินงาน 20,000 บาท 

1. ค.าจัดซื้อยาสามัญและเวชภัณฑH  
20,000 บาท 

งานสวัสดิการ 

38. กิจกรรมชุมนุมวิชาชีพ   
(ระดับอาชีวศึกษา)             

- โครงการชุมนุมช.างยนตH 
- โครงการชุมนุมช.างกลโรงงาน 
- โครงการชุมนุมช.างเชื่อมโลหะ 
- โครงการชุมนุมไฟฟZากําลัง 
- โครงการชุมนุมอิเล็กทรอนิกสH 
- โครงการชุมนุมก.อสร0าง 
- โครงการชุมนุมสถาปWตยกรรม 
- โครงการชุมนุมการบัญชี 
- โครงการชุมนุมการจัดการฯ 
- โครงการชุมนุมการตลาด 
- โครงการชุมนุมคอมพิวเตอรH 
- โครงการชุมนุมการโรงแรม 
- โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการสโมสรนักศึกษา    
 
 

1. เพื่อส.งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให0เป=นบัณฑิตที่พึง
ประสงคH ตามนโยบายของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 88,000 งบดําเนินงาน 88,000 บาท 
1. จัดสรรให0ชุมนุมและสโมสร 
 

สโมสรนักศึกษา 



38 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค# 
แหล1งงบประมาณ 

รายละเอียดค1าใช�จ1าย ผู�รับผิดชอบ 
แผ1นดิน บกศ. 

39. กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา                   
(ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา) 

1. เพื่อส.งเสริมให0การปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
เป=นไปอย.างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนHแก.ทางคณะฯ และ

มหาวิทยาลัยนครพนม อย.างสูงสุด 
2. เพื่อให0ปลูกฝWงใหนักศึกษา ได0

รู0จักวิถีแห.งประชาธิปไตย 
 

  รอจัดสรรงบประมาณ 
 

สโมสรนักศึกษา 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรม ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยันครพนม ป)การศึกษา 2562 
 

ภาคผนวก 

คณะกรรมการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ ประจําป)การศึกษา 2561 ฝ�ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

1. นายหาญณรงคH บํารุงศิริ   ประธานกรรมการ 
2. นายนรเศรษฐH   ไทยแท0   รองประธานกรรมการ 
3. นายสิทธิชัย  เสนารัตนH  กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์  ไชยมาโย  กรรมการ 
5. นายไชยา  สอนไชยา  กรรมการ 
6. นายสุรศักดิ์  เข็มปWญญา  กรรมการ 
7. นางพรัชนี  กองแก0ว   กรรมการ 
8. นายภานุวัช  โทษา   กรรมการ 
9. สิบเอกตีเพชร ไชยศล   กรรมการ 
10. นางสาวสุนิสา นนทHจันทรH  กรรมการ 
11. นางสุภามาศ  สุริรมยH   กรรมการ 
12. นางสาวเสาวรส โพธิ์ไชยเจริญ  กรรมการ 
13. นางรุ.งฤดี  โพธิ์ขํา   กรรมการ 
14. นางพัชรณัฐ  แสงอ.อน   กรรมการและเลขานุการ 
15. นางประณีวัณ วงศHรุ.งเรืองโชค  กรรมการและเลขานุการ 


