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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ประวัติความเป�นมา 
  ฝ�ายกิจการนิสิต เป�นหน�วยงานหน่ึงที่สังกัดอยู�ในหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก ได)ดําเนินการก�อตั้งข้ึนเมื่อป.พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยได)รับการอนุมัติเป�นหน�วยวิทยบริการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาม
บันทึกข)อความ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ที่ศธ ๖๑๐๐.๑/๘๕๗ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แจ)งประกาศมหาวิทยาลัย ว�าด)วยเรื่อง เป>ดหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดท�านา อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑  โดยมีส�วน
งานฝ�ายกิจการนิสิต ดังน้ี 
   ๑) ฝ�ายส�งเสริมกิจการนิสิต 
   ๒) ฝ�ายปฏิบัติศาสนกิจ 
  

๑.๒ วัตถุประสงค� 
  ฝ�ายกิจการนิสิต หน�วยวิทยบริการฯ เป�นหน�วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดตาก  ที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับกิจกรรมนิสิต วินัยนิสิตและประสานงานต�าง ๆ ที่ได)รับ
มอบหมายโดยมีวัตถุประสงค หลัก ดังน้ี 

๑) เพื่อส�งเสริมให)นิสิตมีความสํานึกรับผิดชอบต�อสถาบัน 
๒) เพื่อประสานงานระหว�างนิสิตกับมหาวิทยาลัย 
๓) เพื่ออํานวยความสะดวกแก�นิสิตในการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๔) เพื่อส�งเสริมให)นิสิตแสดงวิสัยทัศน ต�อสังคมภายนอกอย�างกว)างขวาง ตามควรแก�สมณภาวะ 

  

๑.๓ ขอบข�ายงานที่รับผดิชอบ 
ปHจจุบันฝ�ายกิจการนิสิต หน�วยวิทยบริการฯ ได)แบ�งส�วนงานภายในออกเป�น ๒ ฝ�าย คือ 
๑) ฝ�ายส�งเสริมกิจการนิสิต 
๒) ฝ�ายปฏิบัติศาสนกิจ 
 

ฝ%ายส�งเสริมกิจการนิสิต มีภาระหน*าที่ ดังนี้ 
๑) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและส�งเสริมกิจกรรมนิสิตในด)านบําเพ็ญประโยชน และทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒) ดําเนินการเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและการให)การบริหารวิชาการแก�นิสิต 
๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการส�งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต 
๔)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาทุนและจัดสรรทุนให)แก�นิสิต 
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ฝ%ายปฏิบัติศาสนกิจ มีภาระหน*าที่ ดังน้ี 
๑) ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 
๒) สนับสนุนและประสานงานกับศิษย เก�ามหาวิทยาลัย 
 
๓) ปฏิบัติงานร�วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข)องหรือที่ได)รับ 

มอบหมาย 
 

๑.๔  โครงสร*างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร*างการบริหารงาน 

ฝ%ายปฏบิัตศิาสนกิจ 

 

ฝ%ายส�งเสริมกิจการนิสิต 

 

ฝ�ายกิจการนิสิต 
 

คณะกรรมการบริหารองค กรนิสิต 
 

ประธานบริหารหน�วย
วิทยฯ
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๑.๕  บคุลากร 
๑.๕.๑  ผู*บริหารนโยบาย 

๑. พระครูโกวิทบุญเขต    รองประธานหน�วยวิทยบริการฯ 
๒.พระมหาจักรพันธ  จกฺกวโร  หัวหน)าฝ�ายทะเบียนและวัดผล 
๓. นายอํานาจ  สาเขตร    หัวหน)าฝ�ายบริหารกิจการทั่วไป 
๔. ดร.วีระ  จุฑาคุปต    หัวหน)าฝ�ายนิติกร 
๕. นายอํานาจ  ทาป>น   หัวหน)าฝ�ายแผนและวิชาการ 

 
๑.๕.๒  ผู*บริหารฝ%ายกิจการนิสิต 

๑.  นายบุญเตือน  ทรัพย เพชร  หัวหน)าฝ�ายกิจการนิสิต 
๒. นางศุภวรรณ   จันทร พวง  เจ)าหน)าที่การเงิน 
๓.  นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน   เจ)าหน)าที่บันทึกข)อมูล 
๔.  นางทัศนีย   เน่ืองดัด   เจ)าหน)าที่ธุรการ   
๕. นางสาวณัฐชยา   วงษา  เจ)าหน)าที่บัญชี   

 
๑.๕.๓  เจ*าหน*าที่ปฏิบัติงาน 

๑. พระครูวิสิฏสรภาณ   สุชาโต  ประธาน 
๒. นายชัยพร  เอมอยู�   รองประธาน 
๓. นางกันตินันท   หมอมนต   กรรมการ 
๔. นายภูติทัศน   เนียมประเสริฐ  กรรมการ 
๕. นายเปรม  ใจทิม   กรรมการ  
๖. กํานันสุดใจ  คํากว)าง   กรรมการ 
๗. นายประทีป  เน่ืองโพล)ง  กรรมการ 
๘. นางธัญพร   นิลพันธ    กรรมการ 
๙. ร.ต.ต.อนุสรณ   บุญสา   กรรมการ 
๑๐. ร.ต.ต. จรูญ  อินทฉิม   กรรมการ 
๑๑. นายฉกรรจ   เป.Qยเอ่ียม  กรรมการ 
๑๒.  นายนิติธร  ยิ้มเกตุ    กรรมการ      
๑๓.  นางรุ�งฟSา   อําพันธ    กรรมการและเลขานุการ 
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บทท่ี ๒ 
รายละเอยีดของโครงการและกิจกรรม 

 
             ฝ�ายกิจการนิสิต หน�วยวิทยบริการฯ จัดทําแผนพัฒนานิสิต ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ตามภาระและหน)าที่ของแต�ละฝ�าย  
 
๒.๑  ฝ%ายส�งเสริมกิจการนิสิต  

๑) ภาระและหน*าที่   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและส�งเสริมกิจกรรมนิสิตในด)านบําเพ็ญประโยชน และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๒)  ดําเนินการเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและการให)การบริหารวิชาการแก�นิสิต 
(๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการส�งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต 
(๔)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาทุนและจัดสรรทุนให)แก�นิสิต 

 

๒) โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต   
(๑) ปฐมนิเทศนิสิตประจําป./สามีจิกรรม  
(๒) โครงการอบรมหัวหน)าห)องเพื่ออาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิต (วินัยนิสิต)  
(๓) โครงการพัฒนาองค กรนิสิต 
(๔) โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร)อน  
(๕) โครงการจัดนิทรรศการเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ  
  

๒.๒  ฝ%ายปฏบิติัศาสนกิจ  
๑) ภาระและหน*าที่   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต 
(๒) สนับสนุนและประสานงานกับศิษย เก�ามหาวิทยาลัย 
(๓) ปฏิบัติงานร�วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข)องหรือ
ที่ได)รับมอบหมาย 

 

๒) โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต   
(๑) โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ 
(๒) โครงการส�งเสริมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอาสาเติมปHญญาให)สังคมและบริการสังคม 
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บทท่ี ๓ 
การตดิตามโครงการและกิจกรรม 

 
ฝ�ายกิจการนิสิต หน�วยวิทยบริการฯ จัดทําแผนพัฒนานิสิตสอดคล)องกับยุทธศาสตร และกลยุทธ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยจัดทําตารางสรุปเพื่อการติดตามโครงการและกิจกรรม 
ประจําป.งบประมาณ ๒๕๕๘    
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แผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๗ (ประจําป9งบประมาณ ๒๕๕๘) 

หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก 
 
กิจกรรมพัฒนานิสิตมี ๒ ประเภท คือ 
 ๑. กิจกรรมที่จัดให)นิสิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ มี ๕ ประการ ได)แก� (๑) คุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ความรู) (๓) ทักษะทางปHญญา (๔)  ทักษะความสัมพันธ ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (๖)  ด)านอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม 

    ๒. กิจกรรมที่นิสิตนําความรู)ด)านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช�ในการจัดกิจกรรม  มี ๕ ประเภท ได)แก� (๑) กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค  (๒) กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ (๓) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดล)อม (๔) กิจกรรมเสริมสร)างคุณธรรมและ
จริยธรรม (๕) กิจกรรมส�งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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กิจกรรมที่ฝ%ายกิจการนิสิต จัดให*นิสิต 
 

กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๑. ด)านคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ/ค�า

เปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

๑ โครงการปฏิบัติวิปIสสนากัมมัฏฐาน 

 

๖-๑๗ ธ.ค.
๕๗ 

ผู)บริหาร 
คณาจารย  

เจ)าหน)า นิสิต
และ

ประชาชน 

๒๕๐ 

รูป/คน 

หน�วยวิทยบริการ
ฯ 

นิ สิ ต ไ ด) ป ฏิ บั ติ
วิปHสสนากัมมัฏฐาน
ต า ม แ น ว ท า ง ที่
ถู ก ต) อ ง ด) ว ย ก า ร
ประยุกต องค ความรู)
ที่ ไ ด) รั บ จ า ก
การ ศึกษา มาเป�น
แนวท า งแห� ง กา ร
ป ฏิ บั ติ  จ น เ กิ ด
ความรู)ความเข)าใจ
แ ล ะ ไ ด) รั บ
ประสบการณ จาก
การปฏิบัติจริง 

๙๑,๐๐๐ พ.ม.จักรพันธ  

จกฺกวโร  

๒         
๓         
๔         
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กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๒. ด)านความรู) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ/ค�า

เปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน(คน) 

๑ โครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร   

๑ ต.ค. ๕๗ 
- 

๓๐ ก.ย. 
๕๘ 

   ความพึงพอใจของ
ผู)ใช)บัณฑิต 

๕๑,๐๐๐ นายอํานาจ  ทาป>น 

๑.๑ กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร  

“ “ นิสิตบรรพชิต 

และคฤหัสถ  

๒๐๐ รูป/คน    ดร.วีระ จฑุาคปุต์ 

๑.๒ กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
สาขาวิชาการสอนภาไทย 

“  “ นิสิตบรรพชิต 

และคฤหัสถ  

๒๐๐ รูป/คน    พระมหาจกัรพนัธ์ 

จกฺกวโร 

๑.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศและรับ
น)องใหม� 

๗ มิ.ย. ๕๘ นิสิตบรรพชิต 

และคฤหัสถ  

๒๐๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

 ๒๐,000 ดร.วีระ จฑุาคปุต์ 

๑.๔ กิจกรรมอาจารย และนิสิตพบ
ครูมืออาชีพ 

๑ ต.ค. ๕๗ - 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

นิสิต และ
คณาจารย  

๒๐๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

 ๒๐,000 พระมหาจักรพันธ   
จกฺกวโร  

๖         



~	๙	~	

 

กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๓. ด)านทักษะทางปHญญา 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน(คน) 

๑ โครงการส�งเสริมนิสิตปฏิบัติ
ศาสนกิจอาสาเติมปIญญาให*
สังคมและบริการสังคมรุ�น 
๖๑ 

๓ พ.ค.  ๕๘ นิสิตป.สุดท)าย 

คณาจารย  

๖๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ  

 

 ๕,๐๐๐ นายบุญเตือน  

 ทรัพย เพชร 

๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         

๑๐         
 
 
 
 
 



~	๑๐	~	

 

กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๔. ด)านทักษะความสัมพันธ ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน(คน) 

๑ โครงการปHจฉิมนิเทศนิสิตป.
สุดท)าย น)องเลี้ยงพี่  พี่แนะนํา
น)อง รุ�นที่ ๖๐ 

๕ เม.ย.๕๘ พธ.บ.รุ�น ๖๐ 

คณาจารย 
เจ)าหน)าที่ 

นิสิต 

๑๙๐ หน�วยวิทย
บริการฯ 
จังหวัดตาก 

  นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         

๑๐         
 
 
 



~	๑๑	~	

 

กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๕. ด)านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ/ 

ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน(คน) 

๑         
๒         
๓         
๔         
๕         
๖         
๗         
๘         
๙         

๑๐         
 
 
 
 
 
 
 



~	๑๒	~	

 

กิจกรรมที่จัดให*นิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ระบุในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ   
๖. ด)านอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดเพิ่มเติม (สอดคล)องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่สภา/องค กรวิชาชีพได)กําหนดเพิ่มเติม   
    ตลอดจนสอดคล)องกับความต)องการของผู)ใช)บัณฑิต) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ/ค�า

เปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน(คน) 

๑ โครงการเสริมสร*างความ
เข*าใจในระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา   
(QA DAY) 
 

 

๑ ต.ค. ๕๗ 

- 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

บุคลากร 

นิสิต 

๒๐๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

บุคลากร และนิสิต 
มีความเข)าใจใน
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  
วางแผนการจัด
การศึกษาที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 

 

๓๐,๐๐๐ นายอํานาจ ทาป>น 

๒ โครงการผลิตและพัฒนา
นักวิจัยเรื่อง 

 

๑ ต.ค.๕๗  - 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

คณาจารย 
บุคลากร 

นิสิต 

๑๐๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

การบริหารจัดการที่
ดีมีประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาที่ดี
มีคุณภาพ   

๑๐,๐๐๐ ฝ�ายแผนและวิชาการ 

๓ โครงการวิจัยสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ 

 

๑ ต.ค. ๕๗  

ถึง 

คณาจารย 
นิสิต 

สาขาการ

๓๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

ผลงานวิจัยสามารถ
ใช)เป�นแนวทางใน
การพัฒนากระบวน

๒๕,๐๐๐ - 

 



~	๑๓	~	

 

๓๐ ก.ย.๕๘ จัดการเชิง
พุทธ 

บริหารจัดการ และ
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 

 

๔ โครงการวิจัยสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร� 

 

๑ ต.ค. ๕๗  

ถึง 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

คณาจารย 
นิสิต 

สาขา รปศ. 

๗๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

ผลงานวิจัยสามารถ
ใช)เป�นแนวทางใน
การพัฒนากระบวน
บริหารจัดการ และ
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 

๒๕,๐๐๐ - 

 

 

๕ โครงการวิจัยสาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 

 

๑ ต.ค. ๕๗  

ถึง 

๓๐ ก.ย.๕๘ 

คณาจารย 
นิสิต 

สาขาวิชา 
การสอน
ภาษาไทย 

๖๐ รูป/คน หน�วยวิทย
บริการฯ 

ผลงานวิจัยสามารถ
ใช)เป�นแนวทางใน
การพัฒนากระบวน
บริหารจัดการ และ
บูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 

๕,๐๐๐ - 

 

 

๖         
๘         
๙         



~	๑๔	~	

 

กิจกรรมที่จัดโดยนิสิต 
 

ประเภทที่ ๑ กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค� 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

๑         
๒ โครงการบริการวิชาการแก�สังคม ๑ ต.ค.๕๗ 

- 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

ประชาชน/นิสิต ๒๐๐  

รูป/คน 

 ผู)เข)าร�วมโครงการ ไม�
น)อยกว�าร)อยละ ๘๐ 

รู)และเข)าใจ 

อัตตลักษณ ของ
มหาวิทยาลัย มจร.
ตาก 

๒๐,๐๐๐ นายอํานาจ 
ทาป>น 

๓         
         
         
         
         
         
         
         



~	๑๕	~	

 

ประเภทที่ ๒ กิจกรรมกีฬาหรือการส�งเสริมสุขภาพ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

๑ โครงการกีฬานันทนาการเพื่อการ
ส�งเสริมสุขภาพ 

๖ ก.ย. ๕๘ คณาจารย 
เจ)าหน)าที่ นิสิต 
และศิษย เก�า 

๒๐๐ 

รูป/คน 

สนามกีฬา
หน�วยวิทย
บริการฯ 

ผู)เข)าร�วมโครงการ  
ไม�น)อยกว�าร)อยละ 
๙๐ % 

๓๐,๐๐๐ นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 



~	๑๖	~	

 

ประเภทที่ ๓ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล*อม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

๑         
         

         

         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 



~	๑๗	~	

 

ประเภทที่ ๔ กิจกรรมเสริมสร*างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

๑         
         
         
         
         

๒         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 



~	๑๘	~	

 

ประเภทที่ ๕ กิจกรรมส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ�มเปGาหมาย 
สถานที่จัด
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ/
ค�าเปGาหมาย 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู*รับผิดชอบ ผู*เข*าร�วม

กิจกรรม 
จํานวน
(คน) 

 โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ 

      

 

๕๑,๐๐๐ 

 

นายบุญเตือน 

ทรัพย�เพชร 
๑ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ กิจกรรม
วันไหว*ครู 

๗ มิ.ย. ๕๘ คณาจารย   
เจ)าหน)าที่ และ

นิสิต 

๒๐๐ 

รูป/คน 

หน�วยวิทย
บริการฯ      
จ.ตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   
๙๐ % 

- นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

๒ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันแม�แห�งชาติ 

๑๒ ส.ค. ๕๘ คณาจารย   
เจ)าหน)าที่ และ

นิสิต 

๒๐๐ คน หอกิตติคุณ  
อ.เมือง จ.ตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการ  
ไม�น)อยกว�าร)อยละ 
๗๐ % 

- นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

๓ โครงการวันป>ยมหาราชรําลึก ๒๓ ต.ค. ๕๗ คณาจารย /เจ)า
หน)าที 

๑๘ รูป/คน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลง
กรณราช
วิทยาลัย 
จังหวัด พระ
นครศีรอยุธยา 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   
๘๐ % 

๑๒,๐๐๐ นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 



~	๑๙	~	

 

๔ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ เทศน 
มหาชาติวัดท�านา 

๑๖ ต.ค. ๕๗ นิสติ/
คณาจารย /
เจ)าหน)าที่ 

๘๒ รูป/คน วัดท�านา     
ต.หนองบัวใต) 
อ.เมือง       
จ. ตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   
๖๐ % 

๗,๐๐๐ นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

๕ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ กิจกรรม
สานสัมพันธ�ชุมชนประเพณีลอย
กระทง 

๓ พ.ย. ๕๗ คณาจารย   
เจ)าหน)าที่ และ

นิสิต 

๑๐๐ 

คน 

ริมน้ําป>ง หน)า
โรงเรียนหนอง
บัวใต) ต.หนอง
บัวใต) อ.เมือง 
จ.ตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   
๘๐ % 

ได)สืบสานประเพณี
ไทย 

๒๐,๐๐๐ นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

         
๖ โครงการจัดนิทรรศการเนื่องใน

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันพ�อแห�งชาติ 

๕ ธ.ค. ๕๗ คณาจารย   
เจ)าหน)าที่ และ

นิสิต 

๕๐ คน เวทีหาด 

ทรายทอง ต.
ป�ามะม�วง 

อ.เมือง จ.ตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   

๕๐ % 

๓,๐๐๐ นายบุญเตือน 

ทรัพย เพชร 

๗ โครงการทําบุญครบรอบวันเป>ด
หน�วยวิทยบริการฯ จังหวัดตาก 

๕ ก.พ. ๕๘ คณาจารย  
เจ)าหน)าที่ นิสิต 
และประชาชน

ทั่วไป 

๓๐๐ 

รูป/คน 

หน�วยวิทย
บริการฯ   
จังหวัดตาก 

ผู)เข)าร�วมโครงการไม�
น)อยกว�าร)อยละ   
๙๐ % หน�วย
วิทยบริกการฯเป�นที่
รู)จักของสังคม 

๑๐,๐๐๐ นายอํานาจ  

สาเขตร  

         
         



~	20	~	

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คําส่ัง หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการแผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต

 เพ่ือให)การดําเนินแผนการจัด
หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก ดําเนินไปด)วย
ความเรียบร)อย    มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีตั้งไว)
 อาศัยอํานาจตามความในข)อ 
หลักเกณฑ และวิธีการเป>ดหน�วยวิทยบริการ
โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป.การศึกษา 
ปฏิบัติงานฝ�ายส�งเสริมกิจการนิสิต และ ฝ�ายปฏิบัติศาสนกิจ 

 
 ผู*บริหารนโยบาย 

๑. พระครูโกวิทบุญเขต
๒.พระมหาจักรพันธ  จกฺกวโร
๓. นายอํานาจ  สาเขตร 
๔. ดร.วีระ  จุฑาคุปต 
๕. นายอํานาจ  ทาป>น

   
 ผู*บริหารฝ%ายกิจการนิสิต 

๑.  นายบุญเตือน  ทรัพย เพชร
๒. นางศุภวรรณ   จันทร พวง
๓.  นางสาวพนมพร  เมฆพัฒน 
๔.  นางทัศนีย   เนื่องดัด
๕. นางสาวณัฐชยา   วงษา

 
 เจ*าหน*าท่ีปฏิบัติงาน 

๑. พระครูวิสิฏสรภาณ   สุชาโต
   

๒. นางขนิษฐา  ไทยแท)
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คําส่ัง หน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ�พุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก 
ท่ี ๖๖ / ๒๕๕๗ 

แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป9การศึกษา 
 

แผนการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป.การศึกษา 
วิทยาลัยพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก ดําเนินไปด)วย
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีตั้งไว) 

อาศัยอํานาจตามความในข)อ ๑๐ (๓) แห�งข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด)วย
ทยบริการฯ พุทธศักราช ๒๕๔๗ เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการ

โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๖ จึงแต�งต้ังผู)มีรายนามดังต�อไปนี้รับผิดชอบ
และ ฝ�ายปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้ 

พระครูโกวิทบุญเขต    รองประธานหน�วยวิทยบริการฯ
พระมหาจักรพันธ  จกฺกวโร  หัวหน)าฝ�ายทะเบียนและวัดผล
นายอํานาจ  สาเขตร    หัวหน)าฝ�ายบริหารกิจการท่ัวไป

วีระ  จุฑาคุปต    หัวหน)าฝ�ายนิติกร 
นายอํานาจ  ทาป>น   หัวหน)าฝ�ายแผนและวิชาการ

 
นายบุญเตือน  ทรัพย เพชร  หัวหน)าฝ�ายกิจการนิสิต 

นางศุภวรรณ   จันทร พวง  เจ)าหน)าท่ีการเงิน 
งสาวพนมพร  เมฆพัฒน   เจ)าหน)าท่ีบันทึกข)อมูล 

นางทัศนีย   เนื่องดัด   เจ)าหน)าท่ีธุรการ   
นางสาวณัฐชยา   วงษา  เจ)าหน)าท่ีบัญชี  

พระครูวิสิฏสรภาณ   สุชาโต  ประธานคณะกรรมการบริหารองค กรนิสิต
   บรรพชิต 

นางขนิษฐา  ไทยแท)   ประธานคณะกรรมการบริหารองค กรนิสิต
   คฤหัสถ  

ประจําป9การศึกษา ๒๕๕๖ 

 
และกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําป.การศึกษา ๒๕๕๖  ของ

วิทยาลัยพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก ดําเนินไปด)วย

แห�งข)อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว�าด)วย
เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการแผนการจัด

จึงแต�งต้ังผู)มีรายนามดังต�อไปนี้รับผิดชอบร�วม

งประธานหน�วยวิทยบริการฯ 
หัวหน)าฝ�ายทะเบียนและวัดผล 
หัวหน)าฝ�ายบริหารกิจการท่ัวไป 

หัวหน)าฝ�ายแผนและวิชาการ 

 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค กรนิสิต 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค กรนิสิต 



 

๓. นางกันตินันท   หมอมนต 
๔. นายภูติทัศน  
๕. นายเปรม  ใจทิม
๖. ร.ต.ต.อนุสรณ  ยศสมบัติ
๗.  นายนิติธร  ยิ้มเกตุ
๘.  พระเจริญ   

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี     ๒๑    เมษายน

รองประธาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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นางกันตินันท   หมอมนต   ประธานสมาคมศิษย เก�า  
  เนียมประเสริฐ  กรรมการ 

นายเปรม  ใจทิม   กรรมการ  
อนุสรณ  ยศสมบัติ  กรรมการ  

นายนิติธร  ยิ้มเกตุ    กรรมการ  
 ป[ฺญาวชิโร  พุทธศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน

เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๗     
 

 
 (พระครูโกวิทบุญเขต) 

รองประธานบริหารหน�วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดตาก 

ปฏิบัติหน)าท่ีแทนประธานหน�วยวิทยบริการ ฯ 
 

 

    
พุทธศาสตรบัณฑิตปฏิบัติงาน 

 

วิทยาลัยสงฆ พุทธชินราช 
 


