แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561-2562

งานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยา วิทยาเขตอีสาน

คานา
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าและ (2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดย
องค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา
ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ได้แก่คุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบรวมทั้ ง ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฉบับนี้จะนาไปสู่การปฏิบัติและทาให้การดาเนินงานกิจกรรมนักศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไปส่งผลให้นักศึกษาและบัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด

งานกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

สารบัญ
เรื่องหน้า
คานา
ก
สารบัญ
ข
ส่วนที่ 1 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2561-2562
1
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)
ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 4 การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ปฏิทินการปฏิบั ติงานประจาปี การศึกษา 2561-2562 ช่ว งระยะเวลา ปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
การศึกษา 2561-2562 (1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค.62) ป. QA 06 ส่วนงาน งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ
คฤหัสถ์
- ระเบียบวาระการประชุม
- รายงานการประชุม
- รายชื่อผู้เข้าร่วมทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561-2562
- ภาพประกอบการทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561-2562
- คาอธิบาย คานวณแต่ละตัวชี้วัด

ส่วนที่ 1
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2561-2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ความจาเป็นและเหตุผล :
วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รับผิดชอบจัดการศึกษา
โดยมีคณะที่ผลิตบั ณฑิต จานวน 3 คณะ ทุกคณะมีการดาเนินการในการพัฒนาหลักสู ตรให้ เป็นไปตามกรอม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกหลักสูตรในปีพ .ศ. 2554 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรได้กาหนดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 มีวินัยอดทนและรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ
1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียอมรับความเป็นประชาธิปไตยและปฏิบัติตนท่ามกลางความแตกต่างได้
อย่างเหมาะสม
2. ด้านความรู้
2.1 เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานหลักการจัดการศึกษาและวิชาชีพครู
2.2 เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้หลักการสอนทักษะการสอนความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและวิธี
สอนการออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนและการจัดการชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้
2.3 เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับครูพัฒนาการธรรมชาติและวิธีการเรียนรู้ตามความหลากหลายของ
ผู้เรียนและปรับวิธีสอนให้สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน
2.4 เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล (authentic assessment) หลากหลายรู ป แบบและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้การวั ดและประเมินผลในการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.5 เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน
2.6 เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.7 เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิ ด ค้ น หาท าความเข้ า ใจข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพชุมชนและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
3.2 สามารถคิ ด วิเ คราะห์ สั งเคราะห์ แ ละบูร ณาการแนวคิ ดหลั กการทฤษฎี ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การจั ด
การศึกษาไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพและชุมชน
3.3 สามารถคิดสะท้อน (reflective thinking) เกี่ยวกับผลของการวัดและประเมินผลผลของการวิจัย
ทางการศึกษาและผลของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ระหว่ า งตนเองกั บ ครู เ พื่ อ น
ผู้ปกครองชุมชนและมีความเป็นกัลยาณมิตร
4.3 มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาพูดภาษาเขียนในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถแสวงหาประมวลประเมินและประยุกต์ใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียนและการ
ปฏิบัติงาน
5.4 สามารถใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา
ในการพัฒ นานั กศึกษาให้ เ กิดผลการเรี ยนรู้ทั้ ง 5 ด้านนั้ นคงไม่อาจดาเนิน การได้อย่างมีประสิ ทธิผ ล
ครบถ้วนจากการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเฉพาะในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวได้จึงจาเป็นต้อง
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ดาเนินการโดย
คณะและสถาบันโดยส่วนกิจการนักศึกษาสภานักศึกษาองค์กรนักศึกษาสโมสรนักศึกษาประจาแต่ล่ะคณะเพื่อจะ
เป็ น กิ จ กรรมส่ ว นเสริ ม ให้ นั ก ศึกษาที่เข้า ร่ ว มมี โ อกาสได้พั ฒ นาสติปัญญาสั งคมอารมณ์ร่า งกายและคุ ณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้านข้างต้นประกอบกับในตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งได้กาหนดมาตรฐานการดาเนินการที่สาคัญคือ
1) หลั กสู ตรจั ดทาแผนการจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาที่ส่ งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2) มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3) มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดาเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 6 ประเภทจากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน
ดังนั้นในปีการศึกษา 2561-2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานจึงจัดทาแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมของทุก
คณะให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนและด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา
2) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาให้กับนักศึกษา

3. เพื่อส่งเสริมการมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตอาสาให้กับนักศึกษา

3. ความพึงพอใจเฉลี่ยในการ
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม
และการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษา

เป้าหมาย งบประมาณ
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80
ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

ผู้รับผิดชอบ
วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์

1,245,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมความพร้อม 1. ความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ทางด้านการเรียนและด้าน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อม
กิจกรรมแก่นักศึกษา
ทางด้านการเรียนและด้านกิจกรรม
แก่นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของการ
ของนักศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษา

วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์
วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์

ส่วนที่ 2
การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
จากการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษาโดยงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
มหามกุฏ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีส าน ได้จัดขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลั ยมหามกุฏ ราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสานโดยมีคณะกรรมการนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมสัมมนาโดยมีการ
บรรยายและทาความเข้าใจเรื่องนโยบายการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะและสถาบันการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการประกันคุณภาพการศึกษาการเขียนแผนการจัดโครงการประจาปีการศึกษา
2560-2561การอนุมัติโครงการและการสรุปโครงการและการจัดกิจกรรมให้ครบกระบวนการ PDCA เป็นต้นซึ่งได้
มีการสรุ ป และทบทวนจากปั ญหาที่พบในการดาเนินงานกิจกรรมในปีที่ผ่ านมาเพื่อประกอบการตัดสิ นใจจัด
กิจกรรมให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของคณะสถาบันและกาหนดกิจกรรมให้ส อดคล้ องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้านร่วมกับการจัดโครงการของคณะรวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
มีการอภิปรายกลุ่มมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะโดยมีลาดับ
เป็นด้านๆดังนี้
ด้านที่ 1 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ปัญหา
แนวทางการปรับปรุง
1.งบประมาณในการดาเนินโครงการมีไม่เพียงต่อต่อ 1. ควรจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการครั้ง
การจั ด กิ จ กรรมท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการ ต่อไปเพิ่มมากขึ้น
ดาเนินงาน
2.ระยะเวลาดาเนินกิจกรรมน้อยเกินไป

2.ควรมีการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ในโครงการเพิ่มมากขึ้น
3.ในช่วงเวลาในการจัดโครงการนักศึกษาค่อนข้างให้ 3.มีการสร้างวินัยและการจัดระเบียบสาหรับผู้เข้าร่วม
ความร่วมมือเป็นส่วนน้อยต่อการเข้าร่วมโครงการ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น
4.ระยะเวลาการจัดเตรียมกิจ กรรมน้อยและกระชัน 4.การจัดงานครั้งต่อไปควรให้เวลาในการเตรียมจัด
ชิดเกินไป ทาให้การติดต่อประสานงานล่าช้า
โครงการประมาณ 2-3 เดือน ล่วงหน้าเพื่อแต่ละ
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการมีเวลาเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านที่ 2 กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการ
ปัญหา
แนวทางการปรับปรุง
1. งบประมาณในการดาเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อ 1.ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการ
การดาเนินโครงการ
ในครั้งต่อไปให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ด้านที่ 3 กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัญหา
แนวทางการปรับปรุง
1.ไม่มีงบประมาณในการดาเนินโครงการ
1. ควรจัดสรรงบประมาณในการทางานอย่างเพียงพอ
2. อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการไม่เพียงพอ
2. จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการในครั้ง
ต่อไปให้มากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มผลผลิตในโครงการ
ด้านที่ 4 กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
ปัญหา
แนวทางการปรับปรุง
1. งบประมาณไม่เพียงพอ
1.ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการ
ในครั้งต่อไปให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. สถานที่ในการจัดโครงการเป็นที่กลางแจ้งและขาด 2. ควรจัดหาสถานที่ใหม่ในการจัดโครงการหรือสถานที่
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการทาให้ รองรับในช่วงฤดูกาลหน้าฝนและเพิ่มช่องทางในการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจานวนน้อย
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการไปยังชุมชน
ใกล้เคียง
ด้านที่ 5 กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
ปัญหา
แนวทางการปรับปรุง
1.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการมีความยืดหยุ่น 1.ควรมีการกระชับเวลาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เกินไป
2.ควรมีจัดสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
2.สถานที่จัดกิจกรรมเป็นที่โล่งแจ้งไม่เอื้ออานวยต่อ มากขึ้น
การเข้ า ร่ ว มโครงการและด้ ว ยสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง เช่น ฝนตกหรือมีอากาศที่ร้อนจัด

ส่วนที่ 3
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
เพื่อให้สามารถประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และข้อ 5 ได้
ชัดเจนจึงจัดทาแผนดาเนินงานโดยจัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรมที่กาหนด
ด้านที่ 1 กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการ/
ที่
กิจกรรม

1 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาและ
รับน้องใหม่
ภาคปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1.เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ตระหนักถึง
ระเบียบการ
ปฏิบัติ ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติในการ
ประตัวเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่
2. เพื่อเป็นการ
แนะนาผู้บริหาร
และ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษา
รุ่นพี่กับรุ่นน้อง
4.เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่เกิดความรัก
ความสามัคคีมี
ระเบียบวินัยและ
การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
5. เพื่อให้
นักศึกษา
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทากิจกรรม
เป็นหมู่คณะและ
เป็นการกล้า

1.คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราช
วิทยาลัย
วิทยาเขต
อีสาน
จานวน 35
รูป/คน
-นักศึกษา
ภาคปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์) ชั้น
ปีที่ 1-2
จานวน 251
รูป/คน

เป้าหมาย

ระยะเวลา คุณวุฒิตาม
ก า ร จั ด
มคอ.
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 1 2 3 4 5

-คณาจารย์ สิงหาคม
เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราช
วิทยาลัย
วิทยาเขต
อีสาน
จานวน 35
รูป/คน
-นักศึกษา
ภาคปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์) ชั้น
ปีที่ 1-2
จานวน 251
รูป/คน

2.ความพึง -ไม่น้อยกว่า
พอใจในการ ร้อยละ 80
การดาเนิน
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

งานกิจการ
 นักศึกษา/
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

2 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาภาค
ปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์)

3 โครงการสอบ
ธรรมศึกษา

แสดงออกในหมู่
คณะและสู่สังคม
1.เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การวางแผนชีวิต
หลังสาเร็จ
การศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ใน
การทางาน
2.เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การสมัครงาน
ด้านเอกสารและ
การพัฒนา
บุคลิกภาพ
3.เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาที่กาลัง
จะสาเร็จ
การศึกษามี
จิตสานึกที่ดีใน
การประกอบ
อาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณและ
พร้อมที่จะรับใช้
สังคมต่อไป
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และเข้าใจ
หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่
ถูกต้องนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้คู่คุณธรรม
และเสริมสร้าง
ศีลธรรมเป็น
พลเมืองดีและมี
คุณภาพ

1.คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
และ
นักศึกษา
ภาคปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์)
จานวน 250
รูป/คน

-คณาจารย์ เมษายน
เจ้าหน้าที่
และ
นักศึกษา
ภาคปกติ
(บรรพชิต/
คฤหัสถ์)
จานวน 250
รูป/คน



งานกิจการ
 นักศึกษา/
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

2.ความพึง - ไม่น้อยกว่า
พอใจในการ ร้อยละ 80
การดาเนิน
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1.
คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่,
นักศึกษา
ปริญญาตรี
โท เอก
จานวน 500
คน

-คณาจารย์/ พฤศจิ ก า
เจ้าหน้าที่, ยน

นักศึกษา
ปริญญาตรี
โท เอก
จานวน 500
คน

2.ความพึง -ไม่น้อยกว่า
พอใจในการ ร้อยละ 80
การดาเนิน
โครงการ

งานกิจการ
นักศึกษา/
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

3.เพื่อสร้าง
บรรลุตาม
ภูมิคุ้มกันให้
วัตถุประสงค์
ผู้เรียนห่างไกล
อบายมุข
สิ่ง
เสพติด
สิ่ง
ผิดกฎหมาย
4.เพื่อให้ มมร.อส.
เป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบใน
การจัดการเรียน
การสอนและการ
สอบธรรมศึกษา
โดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ด้านที่ 2 กิจกรรมด้านกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพนันทนาการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการอนุรักษ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้
มีการพัฒนาการ
ส่งเสริมกีฬา
ครบทั้ง 4 ด้าน
สัมพันธ์
คือ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ –
จิตใจ ด้านสังคม
และด้าน
สติปัญญา
2. เพื่อใช้กีฬา
เป็นสื่อในการ
สร้างความ
สามัคคี ความรัก
มิตรภาพที่ดี
ระหว่างนักศึกษา
คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
3. เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีระเบียบ

ตัวชี้วัด

1.
คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่,
นักศึกษา
ภาคปกติ
(คฤหัสถ์)
และภาค
พิเศษ 718
คน

เป้า
หมาย

ระยะเวลา คุณวุฒิตาม
ก า ร จั ด
มคอ.
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 1 2 3 4 5

คณาจารย์ ธันวาคม
/เจ้า
หน้าที่,

นักศึกษา
ภาคปกติ
(คฤหัสถ์)
และภาค
พิเศษ
718 คน

2.ความพึง -ไม่น้อย
พอใจในการ กว่าร้อย
การดาเนิน ละ 75
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

งานกิจการ
นักศึกษา/
 อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

วินัย มีน้าใจ
นักกีฬา และ
ทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
ด้านที่ 3 กิจกรรมด้านบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2 โ ค ร ง ก า ร จิ ต
อ า ส า พั ฒ น า
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(ค่ายทุรกันดาร)

1. เพื่อให้
ทัศนียภาพใน
มหาวิทยาลัยดูร่ม
รื่นขึ้น
2. เพื่อรองรับ
ชุมชน และ
ผู้ปกครองในการ
ทากิจกรรมต่างๆ
3. เพื่อปลูกสานึก
ด้านจิตอาสา
ให้แก่นักศึกษา
4. เพื่อให้เกิด
ความรัก ความ
สามัคคีในหมู่
คณะ
5. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ทางานเป็นทีม
ของนักศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้า
หมาย

ระยะเวลา คุณวุฒิตาม
ก า ร จั ด
มคอ.
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 1 2 3 4 5

1. ผู้เข้าร่วม ภิกษุ
สิงหาคม
โครงการ
สามเณร
255 รูป/คน คณาจารย์

/เจ้าหน้าที่
และ
นักศึกษา
รวมถึง
ประชาชน
ทั่วไป
จานวน
255รูป/
คน



2.ค ว า ม พึ ง -ไม่น้อย
พอใจในการ กว่าร้อย
การด าเนิ น ละ 60
โครงการ
บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์

ด้านที่ 4 กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

1 โครงการ “ไหว้
ครู”

1. เพื่อให้
นักศึกษาแสดง
ความเคารพ
ความกตัญญู

ตัวชี้วัด
1.คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
ภาคปกติ
(คฤหัสถ์-

เป้า
หมาย

ระยะเวลา คุณวุฒิตาม
ก า ร จั ด
มคอ.
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 1 2 3 4 5

คณาจารย์ กันยายน
เจ้าหน้าที่

นักศึกษา
ภาคปกติ
(คฤหัสถ์-

งานกิจการ
 นั ก ศึ ก ษา/
อ า จ า ร ย์
ประจา
หลักสูตร

5 โครงการ
ประเพณีวัน
สาคัญของชาติ
และศาสนา

กตเวทิตาต่อครูผู้
มีพระคุณ
2. เพื่อให้
นักศึกษา
แสดงออกในทาง
ที่ถูกที่ควร ใน
โอกาสที่
เหมาะสม
3. เพื่อให้
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมระลึกถึง
พระคุณของครู
4. เพื่อให้
นักศึกษาจัดพาน
ดอกไม้ธูปเทียน
ในการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงาม
1. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้แสดง
ความกตัญญู
กตเวที และระลึก
พระคุณแม่
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้
แสดงออกอย่าง
ถูกต้อง
3. เพื่อยกย่อง
เชิดชูแม่ที่ทุ่มเท
อบรมเลี้ยงดูลูก
ให้เป็นคนดี

บรรพชิต)
และภาค
พิเศษ (เสาร์อาทิตย์)
จานวน
1,128 รูป/
คน

บรรพชิต)
และภาค
พิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
จานวน
1,128
รูป/คน

2.ความพึง - ไม่น้อย
พอใจในการ กว่าร้อย
การดาเนิน ละ 70
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
-คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่,
นักศึกษา
บรรพชิต/
คฤหัสถ์,
ประชาชน
ทั่วไป
จานวน 400
รูป/คน

คณาจารย์ ธันวาคม 
/เจ้า
หน้าที่,
นักศึกษา
บรรพชิต/
คฤหัสถ์,
ประชาชน
ทั่วไป

2.ความพึง -ไม่น้อย
พอใจในการ กว่าร้อย
การดาเนิน ละ 80
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

 งานกิจการ
นักศึกษา/
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

ด้านที่ 5 กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการสืบสาน 1.เพื่อเป็นการขอ
ประเพณีไทย วัน ขมาแก่ผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้
สงกรานต์
บุคลากร
นักศึกษาและ
ชุมชน ได้มีส่วน
ร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัน
สงกรานต์ร่วมกัน
3. เพื่อเป็นการ
เผยแพร่และ
อนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามของไทย

2 โครงการบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่

ตัวชี้วัด

1.พระภิกษุ
สามเณร
คณาจารย์/
เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ
700 รูป/คน

2.ความพึง
พอใจในการ
การดาเนิน
โครงการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
1.เพื่ออนุรักษ์ สืบ 1.นักเรียน
ทอดประเพณี
นักศึกษา
ท้องถิ่นของชาว และ
อีสาน
ประชาชน
2.เพื่อให้
ชุมชน
ประชาชนทั่วไป ใกล้เคียง
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
นักเรียนได้
มหามกุฏราช
ตระหนักถึง
วิทยาลัย
คุณค่าของ
วิทยาเขต
ศิลปวัฒนธรรม อีสาน
ท้องถิ่นอีสาน ภูมิ จานวน 300
ปัญญาพื้นบ้าน รูป/คน

เป้า
หมาย

ระยะเวลา คุณวุฒิตาม
ก า ร จั ด
มคอ.
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 1 2 3 4 5

พระภิกษุ พฤศจิ ก า
สามเณร ยน
คณาจารย์

/เจ้าหน้าที่
นักศึกษา
และ
ประชาชน
เข้าร่วม
โครงการ
ประมาณ
700 รูป/
คน

งานกิจการ
นักศึกษา/
 อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

-ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80

นักเรียน มีนาคม
นักศึกษา
และ
ประชาชน
ชุมชน
ใกล้เคียง
มหาวิทยา
ลัยมหาม
กุฏราช
วิทยาลัย
วิทยาเขต
อีสาน
จานวน



 งานกิจการ
นักศึกษา/
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร

3.เพื่อสร้างความ
สามัคคีให้เกิดแก่
ชุมชน
4.เพื่อให้
นักศึกษาได้ฟัง
ธรรมะ กล่อม
เกลาจิตใจ และ
น้อมนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

300 รูป/
คน
2.ความพึง
พอใจในการ -ไม่น้อย
การดาเนิน กว่าร้อย
โครงการ
ละ 80
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 4
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้บัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
61

เกณฑ์การให้คะแนน
1 2 3 4 5

1) เพื่อเตรียมความพร้อม
ทางด้านการเรียนและด้าน
กิจกรรมแก่นักศึกษา

1. ความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมทางด้านการ
เรียนและด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา

3

1 1.5 3 3.5 4.0

2) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นักศึกษาทั้งในและนอก
ห้องเรียน

2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของทักษะชีวิต
นักศึกษา

4

2.5 3.0 4 4.5 5

3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี 3. ความพึงพอใจเฉลี่ยของในการ
คุณธรรม จริยธรรม และจิต ส่งเสริมสนับสนุนการมีคุณธรรม
อาสาให้กับนักศึกษา
จริยธรรมและจิตอาสาให้กับนักศึกษา

3

1

2 3 2.5 3

การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
โครงการ
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
4. ……………………
5. ……………………

วัตถุประสงค์
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดความสาเร็จตาม เป้า
หมาย 1 2 3 4 5
วัตถุประสงค์
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………

เกณฑ์การประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
กิจกรรมประสบความสาเร็จ เมื่อ
มีตัว บ่ งชี้ความส าเร็ จ ตามวัตถุป ระสงค์ที่บรรลุ ร้อยละ ........... ของจานวนตั ว บ่งชี้ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ทั้งหมด
หรือ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้จานวน ………… ตัวบ่งชี้ มีค่ามากกว่า .....................
ระดับความสาเร็จ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า ..... ถึง ....... สาเร็จในระดับ พอใช้
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า ..... ถึง ....... สาเร็จในระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า ..... ถึง ....... สาเร็จในระดับ ดีมาก

