
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ (ZOOM) 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

_________________ 
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คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

_________________ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. พระครูวิภัชธรรมวิจิตร  ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม  รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล  กรรมการ 
๔. นายสนิท วงปล้อมหิรัญ  กรรมการ 
๕. นายชาญพัฒน์ ขำขัน  กรรมการ 
๖. นายอาทิตย์ ชูชัย   กรรมการ 
๗. สามเณรธนภัทร มณีฉาย  กรรมการ 
๘. นางสาวธันยพร  ศรีจันทร์  กรรมการ 

๙. นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม : ไม่ม ี
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ (ZOOM) 

*********************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๔.๑ ความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๔.๒ แนวทางการบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๔.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๕.๒ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลห้องพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๕.๓ แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ประธานแจ้งเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสาขาวิชาทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
โดยฝ่ายจัดการศึกษาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดประกาศผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทราบ 
 

  มติที่ประชุม: รับทราบ 
   
  ๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  ประธานแจ้งเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เสนอบุคคลผู้ที่จะมาดูแลและพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาของทางวิทยาเขต     
ซึ่งท่านรองอธิการบดีลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และครั้งนี้ก็เป็นการประชุมคณะกรรมครั้งแรกอยากให้ทุกคนได้ร่วม
แรงร่วมใจในการดูแลและพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาให้มีความพร้อมมากที่สุด เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน
การมาใช้บริการของทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในการต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่ตนได้ศึกษา 
 

  มติที่ประชุม: รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๔.๑ ความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้ที่สนใจเข้า
มาศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๘ รูป/คน ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ โดยงานกิจการศึกษาได้กำหนดจัด
โครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น  ในที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งกิจกรรมมุ่งเน้นใน ๓ 
ด้าน คือ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์, กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
และพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชา และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบเข้าที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารสมเด็จพระพุทธชิน
วงศ์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้แจ้งนักศึกษาใหม่ให้ทราบข่าวกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาเขต
ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
 นอกจากนี้งานกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาบางส่วน
ได้ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงที่พักอาศัยพร้อมสำหรับนักศึกษาเก่าและใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ชายและหญิง 
โดยในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้  สามารถรองรับนักศึกษาบรรพชิต จำนวน ๔๐ ห้อง, นักศึกษาคฤหัสถ์ชาย 
จำนวน ๓๐ ห้อง และนักศึกษาคฤหัสถ์หญิง จำนวน ๑๐ ห้อง และในอนาคตจะมีการขยายห้องพักเพ่ิมเติมตาม
จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาให้ได้อย่างเหมาะสม 
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ แนวทางการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พระมหาไพจิตร อุตฺ ตมธมฺ โม  ได้ แจ้ งที่ ป ระชุ ม เพ่ื อทราบ  ในปี การศึ กษ า ๒๕๖๓                 
งานกิจการนักศึกษาได้กำหนดแนวทางการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง ๓ ด้าน คือ จัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา จากคำแนะนำของคณะกรรม
ผู้ตรวจประเมินและผลของการประเมินจากการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในปีที่ผ่านมาประกอบ เพ่ือให้ผู้รับ
คือนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ตามชั้นต่างๆ เกิดความพึงพอในมากที่สุด 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 ๔.๓ แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คือ จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย (๑) คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการพิธีไหว้ครู และโครงการวันมาฆบูชา (๒) ความรู้ ได้แก่ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม(๓) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติของนักศึกษาภาคปกติ (๔) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการวันแม่แห่งชาติ (๕) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชน กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสถิติทางการวิจัย ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้กำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการ โดยให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน ตลอดจนมีการกำหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายวัดความสำเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณในการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพ่ิมเติมอีกด้วย 
  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามประกาศ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
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มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยให้ ผู้รับโครงการได้จัดเตรียมรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้เป็นแบบออนไลน์ (Online) และ ออนไซต์(Onsite) ทั้งนี้ควรให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
แนะนำและอบรมการใช้ระบบออนไลน์เพ่ิมเติม พร้อมกับจัดทำคู่มือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ทดลองใช้เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบ 
 
 ๕.๒ การแต่งตั้งอาจารยผ์ู้ดูแลห้องพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เสนอแนะให้การแต่งตั้งอาจารย์ผู้ดูแลห้องพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เพ่ือควบคุมดูแลให้การเข้าอยู่ในห้องพักของนักศึกษาเป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำหนดและลดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยอยู่ได้ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ    มอบผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการ 
  
 ๕.๓ แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เสนอแนะให้งานกิจการนักศึกษาต้องมีการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการให้ครบถ้วนประกอบด้วย (๑) คุณธรรมจริยธรรม (๒) ความรู้ (๓) ทักษะทางปัญญา (๔) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ งานกิจการนักศึกษามีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีทั้งหมด ๑๐ โครงการ/กิจกรรม 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และเพ่ือให้นักศึกษา
เก่าและใหม่ได้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน ตารางเรียน ปฏิทินการศึกษา การให้บริการและงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น  ในที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ห้อง ก.และห้องเรียน ข. ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ 



 - ๗ - 

อาคารเรียนพระราชปราจีนมุนี ซึ่งในปีการศึกษานี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีการปรับ
เข้ามาร่วมในท่ีตั้งคือห้องประชุม กับดูไลฟ์สดผ่านเฟสบุ๊คมาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๖.๒ การจัดกิจกรรม Home room ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากให้ความรู้กับผู้เรียนแล้วยังต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่พัฒนาการ
เรียนควบคู่ไปด้วย ซึ่งวิทยาเขตฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Home room ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อจะได้เป็น
การเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ แก่ผู้เรียน เช่นคุณธรรมธรรมสำหรับคนดีเพ่ือการใช้ชีวิตประจำวัน ความ
เป็นนักศึกษากิจกรรมกับการสร้างเครือข่ายทางสังคม การเพ่ิมคุณค่าให้ชีวิตด้วยการสวดพุทธมนต์ การเพ่ิมคุณค่า
ทางสังคมด้วยบุคลิกภาพด้านการแต่งกาย และการเรียนรู้ประเพณีไทยผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  เป็นต้น 
โดยจะมีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้นักศึกษารับฟังกิจกรรม Homeroom .ในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ทุก
วันอังคาร ของสัปดาห์  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 

รับรองตามนี้ 
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