
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
คร้ังที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนมีนาคม 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 ๓๐ เดือนมีนาคม 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 เรื่อง ทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙  

 ๔.๒ เรื่อง กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
 ๔.๓ เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๕.๒ เรื่อง รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔ (เทคนิคการเขียนตำราและ
หนังสือทางสังคมศาสตร์)   

ประธาน แจ้งเรื่อง คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔  (เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือทางสังคมศาสตร์) ขึ้น ในวันที่ ๑ เดือน
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ได้เชิญชวนให้คณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ที่
สนใจเข้าร่วมในวันเวลาดังกล่าวนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้) 
 

  มติที่ประชุม: รับทราบ 
     

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓  
  ไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๔.๑ เรือ่ง ทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙  
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาแก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากโควิด-๑๙ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ให้วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น ๓ ทุน บัดนี้ได้ประสานแจ้งนักศึกษาผู้มี
รายชื่อตามประกาศให้ไปติดต่อรับทุนกับการเงินวิทยาเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ เรื่อง กิจกรรมนำเสนอรายงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
  เลขานุการ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ หลักสูตรได้กำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอรายงาน
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ขึ้น โดยกำหนดขึ้นในวันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิทยา
เขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ข. จังหวัดปราจีนบุรี มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น ๔๕ รูป/คน 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้นำเสนอรายงาน สะท้อนปัญหาอุปสรรคที่พบเจอรับการประเมินและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ จากคณาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการจัดกิจกรรมได้คำนึงถึงมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา ๒๐๑๙ ของทางจังหวัดและมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยมาอย่างเหมาะสม 
   
  มติที่ประชุม รับทราบ  
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 ๔.๓ เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์ ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการทำงาน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาผ่านแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา ๒๐๑๙ ของทางจังหวัดและมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาสนใจเป็นนักศึกษาและศิษย์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ รูป/คน 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๕.๑ รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ มีการประเมินคุณภาพของจัดกิจกรรม
และการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี คือ จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ในข้อ ๑-๓ ทุกข้อ โดยภาพรวม
จากการประเมินทั้ง ๓ ข้อ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ ๓.๗๓ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน อยู่ในระดับ
คุณภาพการบริการดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ และด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพการบริการดีมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ ตามลำดับ สรุปตามตารางได้ ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
 

Mean 
 

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

๓.๘๒ ๐.๗๑ มาก 

๒.การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

๓.๖๕ ๐.๗๕ มาก 

๓.การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

๓.๗๔ ๐.๗๕ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๗๓ ๐.๗๔ มาก 
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ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (แยกตามประเด็นการให้บริการ) 
๑) การจัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

-ไม่มี- 
๒) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

แก่นักศึกษา 
-อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเฉพาะสาขา 

๓) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
-อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน part time มากกว่านี้ 

 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 
 ๕.๒ รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา 
 พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย มีการจัดแผนพัฒนานักศึกษา กำหนดตัวชี้วัดระดับแผน และได้มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการประเมินผลความสำเร็จในการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมา
ย 

(ร้อยละ) 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด

(โครงการ) 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมดที่
ดำเนินการ 
(โครงการ) 

ผลการ
ดำเนิน 
งาน 
(ร้อย
ละ) 

ผลความ 
สำเร็จ 

เพื่ อจัดกิจกรรมส่งเสริมนัก ศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

จำนวนของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ
แ ห่ ง ช า ติ
(TQF)  
 

80 10 10 100 
 

บรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระดับ ดีมาก 

 พบว่า โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดมีจำนวน 10 โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินการ 10 โครงการ/
กิจกรรม มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ ดีมาก   
      จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 



 - ๗ - 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย มีการนำผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 30 
มีนาคม 2564 เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแผนและปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
มีดังนี้  
 1) ควรจัดโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
       2) โครงการควรจัดต่อเนื่องทุกปี 
     3) ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้นักศึกษาหรือ
ศิษย์เก่าได้เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่น ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง กิจกรรมอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๔ 
   พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม ได้แจ้งที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จะ
สำเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการอบรมกรรมฐานตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการอบรม
กรรมฐานภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีใจความสำคัญใน ข้อ ๙  ว่า “นักศึกษาจะต้องอยู่ฝึกอบรมกรรมฐานในสำนัก
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน” จึงจะได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ด้วยความดังกล่าว งาน
กิจการศึกษา วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ ประจำปี 
๒๕๖๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ แบบจะเป็นการปฏิบัติกรรมฐานแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรนา ๒๐๑๙ ของทางจังหวัดและมาตรการ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รูป/คน 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
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รับรองตามนี้ 
 
 
 

 

 
 

(นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ)์ 
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
 
 

(พระครูวิภัชธรรมวิจิตร) 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


