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ค าน า 

 
การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฉบับนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติและท าให้ การด าเนินงาน
กิจกรรมนักศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป ส่งผลให้นักศึกษาและ
บัณฑิตได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 

แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

 
ความจ าเป็นและเหตุผล : 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  มี
ภารกิจในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต โดยมีคณะที่ผลิตบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชาประกอบด้วย สาขาวิชา
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการปกครอง และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ทุกสาขาวิชามีการ
ด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทุกหลักสูตรปี 
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 5 ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีวินัย อดทน และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

    1.2 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ยอมรับความเป็นประชาธิปไตย และปฏิบัติตนท่ามกลางความ
แตกต่างได้อย่างเหมาะสม 

 
2. ด้านความรู้ 

2.1 เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน หลักการจัดการศึกษา และวิชาชีพครู 
2.2 เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการสอน ทักษะการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและวิธี

สอน การออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และการจัดการชั้นเรียนเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

2.3 เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับครู พัฒนาการ ธรรมชาติและวิธีการเรียนรู้ ตามความหลากหลาย
ของผู้เรียน และปรับวิธีสอนให้สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน 

2.4 เข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล (authentic assessment) หลากหลายรูปแบบ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้การวัดและประเมินผลในการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.5 เข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

2.6 เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.7 เข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิด ค้นหา ท าความเข้าใจ ข้อมูล ข้อเท็จจริง จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน วิชาชีพชุมชน และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3.2 สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์และบูรณาการแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิชาชีพ และชุมชน 
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3.3 สามารถคิดสะท้อน (reflective thinking) เกี่ยวกับผลของการวัดและประเมินผล ผลของการวิจัย
ทางการศึกษา และผลของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและวิชาชีพ 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างตนเองกับ ครู เพ่ือน

ผู้ปกครอง ชุมชน และมีความเป็นกัลยาณมิตร 
4.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอด

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถแสวงหา ประมวล ประเมิน และประยุกต์ใช้สารสนเทศในการพัฒนาตนเอง ผู้เรียนและ

การปฏิบัติงาน 
5.4 สามารถใช้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัด

การศึกษา 
 

ในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนั้นคงไม่อาจด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
ครบถ้วนจากการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเฉพาะในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียวได้ จึงจ าเป็นต้อง
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการหลักสูตร สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
โดยคณะ และสถาบัน โดยส่วนกิจการนักศึกษา สภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาประจ าแต่ละคณะ 
เพ่ือจะเป็นกิจกรรมส่วนเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมมีโอกาสได้พัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรม
จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้านข้างต้นประกอบกับในตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการด าเนินการที่ส าคัญ คือ 

1) หลักสูตรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2) มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดย

นักศึกษาอย่างน้อย 6 ประเภท จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

4) มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน 



 

 

6 | ห น้ า  
 

ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลง
กรณราชวิทยาลัย จึงจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรมของทุกคณะให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย 

 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือผลิตบัณฑิตให้
ไดม้าตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 (TQF) 

 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่

ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

(TQF) 

ร้อยละ 80  วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, ศูนย์บริการ

วิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนและการจดักจิกรรมของนักศึกษา 

 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

วิทยาเขต โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้นๆ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าแผน 2.จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ทุกปีการศึกษา ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF 5 ด้าน และ
ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท โดยแต่ละกิจกรรมได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนงาน ตลอดจนมีการก าหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนและเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ โดย
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงร่วมกัน ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.งบประมาณในการด าเนินโครงการมีไม่เพียงต่อต่อ
การจัดกิจกรรมท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน  

1. ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไปเพิ่มมากข้ึน  

2.ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมน้อยเกินไป  2.ควรมีการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ในโครงการเพ่ิมมากข้ึน  

3.ในช่วงเวลาในการจัดโครงการนักศึกษาค่อนข้างให้
ความร่วมมือเป็นส่วนน้อยต่อการเข้าร่วมโครงการ  

3.มีการสร้างวินัยและการจัดระเบียบส าหรับผู้เข้าร่วม
โครงการให้ดียิ่งขึ้น  

4.ระยะเวลาการจัดเตรียมกิจกรรมน้อยและกระชัน
ชิดเกินไป ท าให้การติดต่อประสานงานล่าช้า  

4.การจัดงานครั้งต่อไปควรให้เวลาในการเตรียมจัด
โครงการประมาณ  2-3 เดือน ล่วงหน้าเ พ่ือแต่ละ
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการมีเวลาเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมโครงการ  

 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 

ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1. งบประมาณในการด าเนินโครงการมีไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินโครงการ  

1.ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ
ในครั้งต่อไปให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

2.ตัวแทนนักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์กับวิทยาเขตอ่ืน ๆ ได้เพราะผู้ปกครองไม่
อนุญาต 

2. สร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการ
เดินทางให้ผู้ปกครองทราบ 
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ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 
ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 

1.ไม่มีงบประมาณในการด าเนินโครงการ  1. ควรจัดสรรงบประมาณในการทางานอย่างเพียงพอ  
2.อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอ  2. จัดหาอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการในครั้ง

ต่อไปให้มากกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในโครงการ  
 
ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.งบประมาณไม่เพียงพอ  1.ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ

ในครั้งต่อไปให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
2.สถานที่ในการจัดโครงการเป็นที่กลางแจ้งและขาด
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการทาให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อย  

2. ควรจัดหาสถานที่ใหม่ในการจัดโครงการหรือสถานที่
รองรับในช่วงฤดูกาลหน้าฝนและเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการไปยังชุมชน
ใกล้เคียง  

 
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการมีความยืดหยุ่น
เกินไป  
2.สถานที่จัดกิจกรรมเป็นที่โล่งแจ้งไม่เอ้ืออานวยต่อ
การเข้ าร่ วมโครงการและด้วยสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลง เช่น ฝนตกหรือมีอากาศที่ร้อนจัด  

1.ควรมีการกระชับเวลาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
2.ควรมีจัดสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
มากขึ้น  
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ส่วนที่ 3 
แผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

 
เพ่ือให้สามารถประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี จึงจัดท าแผนด าเนินงานโดยจัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรมที่ก าหนด 
 

ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย 
ระยะเวลาการจัด

กิจกรรม 
คุณวุฒิตาม มคอ. 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 

1  โครงการพิธีไหว้ครู  1) เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ 
2) เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ทั้ง
ปัจจุบันและศิษย์เก่า และ  
3) เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ให้
คงอยู่สืบต่อไป 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
 
-ร้อยละ 80  
 

กรกฎาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

2 โครงการวัน
มาฆบูชา  

1) เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาและประชาชน ได้ทราบ
ถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา  
2) เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาและประชาชน ได้ท าบุญ
และบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน
มาฆบูชา และ  

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
 
-ร้อยละ 80  
 

กุมภาพันธ์      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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3) เพ่ือมุ่งเน้นให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และประชาชน 
ได้สืบสานประเพณีวันส าคัญของ
ชาติและศาสนา วันมาฆบูชา สืบไป 

 
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

คุณวุฒิตาม มคอ. 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ่
1) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง
นโยบาย กฎระเบียบของการศึกษา
ในมหาวิทยาลัย 2) เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร 
วิธีการเรียนการสอนการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย  
3) เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคย
และเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็น
การสร้างสัมพันธภาพและให้
นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการศึกษา 
4) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
 
-ร้อยละ 80  
 

มิถุนายน      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

2 โครงการปัจฉิมนิเทศ 1) เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์
เก่ารู้แนวทางในการประกอบอาชีพ 
และ 2) เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่ามีความสามคัคี รู้จักเสียสละ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

-ร้อยละ 80  
 
-ร้อยละ 80  
 

มีนาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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มีน้ าใจ และเรียนรู้การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

 

3 โครงการเตรียม
ความพร้อมก่อน
ออกฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม       

1) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม
ก่อนออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เขา้
ปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
และ  
3) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จาก
การท างานจริง     

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

-ร้อยละ 80  
 
 
-ร้อยละ 80  
 

ตุลาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

 
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

คุณวุฒิตาม มคอ. 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1 โครงการอบรม

กรรมฐานภาคปฏิบัติ 
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาภาคปกติชั้นปี 4 อบรม
กรรมฐานตามระเบียบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการ
อบรมกรรมฐานภาคปกติ พ.ศ. 
2543 และ  
2) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้
ฝึกจิตตภาวนาของตนตามแนวทาง
ของพระวิปัสสนาจารย์ท้ังฝ่ายคันถ
ธุระและวิปัสสนาธุระ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

-ร้อยละ 80  
 
-ร้อยละ 80  
 

เมษายน-พฤษภาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม 

คุณวุฒิตาม 
มคอ. ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1 โครงการวันเฉลิม

พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

1) เ พื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห า ร  คณาจารย์  
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชน
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่  
พระบาทสมเ ด็จพระปร เมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2) เ พื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห า ร  คณาจารย์  
เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชน
แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึก
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ  ข อ ง
พระบาทสมเ ด็จพระปร เมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทย และ  
3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และประชาชน
ได้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วันส าคัญของชาติสบืไป 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
 
-ร้อยละ 80  
 

กรกฎาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 

2 โครงการวันแม่
แห่งชาติ  
 

1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และประชาชน
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

-รอ้ยละ 80  
 
 

สิงหาคม      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง  
2) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และประชาชน
แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ท่ีทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย และ  
3) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที ่นักศึกษา และประชาชน
ได้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วันส าคัญของชาติสืบไป 

2.ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 

ศูนย์บริการ
วิชาการ 

 
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ระยะเวลาการ
จัดกิจกรรม 

คุณวุฒิตาม 
มคอ. ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1 โครงการ

ภาษาอังกฤษเพื่อ
ชุมชน  

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะ
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าให้ดียิ่งขึ้น  

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
-ร้อยละ 80  
 

กันยายน      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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2) เพื่อส่งเสริมให้ได้ฝึกปฏิบัติและ
ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษา 
และ  
3) เพื่อให้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์
เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติในเบ้ืองต้นได้ 

2 กิจกรรมเสริมสรา้ง
ทักษะการใช้
โปรแกรมสถิติ
ทางการวิจัย  

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบโปรแกรม
ต่างๆ  
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบ
โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และ  
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
เลือกใช้โปรแกรมสถิติท่ีเหมาะสมกับ
งานวิจัยได้ถูกต้อง 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ  
 

-ร้อยละ 80  
 
-ร้อยละ 80  
 

กันยายน      วิทยาลัยศาสน
ศาสตร์, 
ศูนย์บริการ
วิชาการ 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จระดับแผน เป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

ร้อยละ80% 1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 
เกณฑ์การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประสบความส าเร็จ เมื่อ 
มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรลุร้อยละ 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งหมด  
 
ระดับความส าเร็จ 

ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผน มีค่า 1% ถึง 20% ส าเร็จในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผน มีค่า 21% ถึง 40% ส าเร็จในระดับ น้อย 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผน มีค่า 41% ถึง 60% ส าเร็จในระดับ พอใช้ 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผน มีค่า 61% ถึง 80% ส าเร็จในระดับ ดี 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จระดับแผน มีค่า 81% ถึง 100% ส าเร็จในระดับ ดีมาก 

 
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้า 

หมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

โครงการพิธีไหว้ครู  1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการวันมาฆบูชา  1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการปัจฉิมนิเทศ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
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โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์
ภาคสนาม       

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการอบรม
กรรมฐานภาคปฏิบัติ 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการวันแม่
แห่งชาติ  
 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ชุมชน  

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

กิจกรรมเสริมสรา้ง
ทักษะการใช้
โปรแกรมสถิติ
ทางการวิจัย  

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ
80% 

1-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100% 

 
 

เกณฑ์การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โครงการกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประสบความส าเร็จ เมื่อ 
มีตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บรรลุ ร้อยละ 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือค่าร้อยละของตัวบ่งชี้จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ มีค่ามากกว่า 80% 
 

ระดับความส าเร็จ 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่า 1% ถึง 20% ส าเร็จในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่า 21% ถึง 40% ส าเร็จในระดับ น้อย 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่า 41% ถงึ 60% ส าเร็จในระดับ พอใช้ 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่า 61% ถึง 80% ส าเร็จในระดับ ดี 
ค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ความส าเร็จโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีค่า 81% ถึง 100% ส าเร็จในระดับ ดีมาก 
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เกณฑ์การประเมิน 
• 1% ถึง 20% ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
• 21% ถึง 40%  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
• 41% ถึง 60%  ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ พอใช ้
• 61% ถึง 80% ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
• 81% ถึง 100% ผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก 

หมายเหตุ****ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจะประสบความส าเร็จ เมื่อค่าร้อยละ
ทุกตัวบ่งชี้ มากกว่า 80% 

 
ค าอธิบาย ค านวณแต่ละตัวชี้วัด 

ค าอธิบาย ค านวณแต่ละตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1. จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. ความหมาย จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

2. วัตถุประสงค์ จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
ร้อยละ 80 

3. สูตรการค านวณ  จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)X 100 

  

 จ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) ทั้งหมด 

  

4. แหล่งที่มาของข้อมูล งานกิจการนักศึกษา 

5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด งานกิจการนักศึกษา 

6. ระยะเวลาวัด ตามระยะเวลาที่แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาก าหนด 

7. วิธีการรายงานผล เอกสารสรุปการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

8. วิธีค านวณคะแนน ร้อยละของจ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) มีค่า 1% ถึง 20% ได้ 1 คะแนน 
ร้อยละของจ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) มีค่า 21% ถึง 40% ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละของจ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) มีค่า 41% ถึง 60% ได้ 3 คะแนน 
ร้อยละของจ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) มีค่า 61% ถึง 80% ได้ 4 คะแนน 
ร้อยละของจ านวนของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) มีค่า 81% ถึง 100% ได้ 5 คะแนน 
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ค าอธิบาย ค านวณแต่ละตัวชี้วัดของโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวช่ีวัดที่ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. ความหมาย จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

2. วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

3. สูตรการค านวณ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ X 100 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด   

4. แหล่งที่มาของข้อมูล งานกิจการนักศึกษา 

5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด งานกิจการนักศึกษา 

6. ระยะเวลาวัด ตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

7. วิธีการรายงานผล เอกสารสรุปการปฏิบัติโครงการ 

8. วิธีค านวณคะแนน ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีค่า 1% ถึง 20% ได้ 1 คะแนน 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีค่า 21% ถึง 40% ได้ 2 คะแนน 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีค่า 41% ถึง 60% ได้ 3 คะแนน 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีค่า 61% ถึง 80% ได้ 4 คะแนน 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีค่า 81% ถึง 100% ได้ 5 คะแนน 

 
 

ตัวช่ีวัดที่ 2. ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

1. ความหมาย ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด 

2. วัตถุประสงค์ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 

3. สูตรการค านวณ  ค่าเฉลี่ยความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งหมด 

X 100 

 5   
4. แหล่งที่มาของข้อมูล งานกิจการนักศึกษา 

5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด งานกิจการนักศึกษา 

6. ระยะเวลาวัด ตามระยะเวลาที่โครงการก าหนด 

7. วิธีการรายงานผล เอกสารสรุปการปฏิบัติโครงการ 

8. วิธีค านวณคะแนน ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด มีค่า 1% ถึง 20% ได้ 1 
คะแนน 
ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด มีค่า 21% ถึง 40% ได้ 2 
คะแนน 
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ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด มีค่า 41% ถึง 60% ได้ 3 
คะแนน 
ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด มีค่า 61% ถึง 80% ได้ 4 
คะแนน 
ร้อยละความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งหมด มีค่า 81% ถึง 100% ได้ 5 
คะแนน 
 

 
  


