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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมบังคับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น กิ จ กรรมบั ง คั บ (Student Developing Activities - Requirement) ก ำหนดให้
นั ก ศึ ก ษำที่ เข้ำ ศึ ก ษำในมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ปี กำรศึก ษำ 2564 ต้ อ งเข้ ำร่ว มโครงกำรหรือ กิจ กรรมพั ฒ นำนั ก ศึ กษำ
ที่มหำวิทยำลัยกำหนดทุกคน ดังต่อไปนี้
1) ด้านคนดี หมำยถึง บัณฑิตมีควำมสุภำพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสำนึกรักท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

ไหว้ครูบำยศรีสู่ขวัญนักศึกษำใหม่ และประกวดขวัญใจ MSC 64

2

แห่เทียนพรรษำ ประจำปี 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรมเมนทรรำมำธิบดี
ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

3

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยกิจกรรม
1.5

สโมสรนักศึกษำฯ

0.5

สโมสรนักศึกษำฯ

0.5

สโมสรนักศึกษำฯ

2) ด้านความรู้ดี หมำยถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหำควำมรู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในสำขำวิชำที่ศึกษำและสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปี 2564

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.5

สโมสรนักศึกษำฯ
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเลือกวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจ กรรมพั ฒ นานัก ศึก ษาที่ เป็ นกิ จ กรรมเลื อก (Student Developing Activities - Elective) หมำยถึง กิจ กรรม
พัฒนำนักศึกษำที่นักศึกษำต้องเข้ำร่วม แต่นักศึกษำสำมำรถเลือกกิจกรรมที่จะเข้ำร่วมได้ กิจกรรมในส่วนนี้มหำวิทยำลัย จะจัดให้แก่
นักศึกษำซึ่งนักศึกษำจะต้องเข้ำร่วม ดังต่อไปนี้
1) ด้านคนดี หมำยถึง บัณฑิตมีควำมสุภำพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสำนึกรักท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ

2

อบรมผู้นำนักศึกษำ
กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต

3

โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่

หน่วยกิจกรรม
1.5

ผู้รับผิดชอบ

3

สโมสรนักศึกษำฯ
สำขำกำรประถมศึกษำ

3

สำขำกำรประถมศึกษำ

2) ด้านความรู้ดี หมำยถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหำควำมรู้ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในสำขำวิชำที่ศึกษำและสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรดำรงชีวิตได้อย่ำงเหมำะสม
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษำฯ
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

1

กิจกรรม ม.ปลอดเหล้ำ มหำวิทยำลัยสร้ำงสุข

1.5

2

โครงกำรแสดงผลงำนกำรออกแบบอินโฟกรำฟฟิกของนักศึกษำ

3

3

โครงกำรวันวิชำกำร ICT ครั้งที่ 1

3

4

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ICT สู่ชุมชน ครั้งที่ 3

3

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

5

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรทำอำหำรถิ่นจำกปรำชญ์ชุมชน

3

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

6

โครงกำร Upskill - Reskill ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

3

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
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3) ด้านบุคลิก ภาพดี หมำยถึง บั ณ ฑิ ตมีลั กษณะท่ ำทำง กำรพู ด จำ กำรแต่ งกำยดี มีม นุษ ยสัม พั นธ์กำรวำงตัวได้
เหมำะสมกับกำลเทศะ มีควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมข้ำมชำติ
ลาดับ

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมสำนสัมพันธ์นักศึกษำในโครงกำรผลิตครูสคู่ วำมเป็นเลิศ
โครงกำรนำเสนอผลงำนวิชำกำร งำนวิจัย โครงงำน โครงงำนสหกิจทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในรูปแบบโปสเตอร์

3

3

โครงกำรเสริมสร้ำงสำยสัมพันธ์ ICT กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์

3

สำขำกำรประถมศึกษำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

4

กิจกรรมชุมชนนักแสดงวิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

3

1
2

ชื่อโครงการ

3

สโมสรนักศึกษำฯ

4) ด้านสุขภาพดี หมำยถึง บัณฑิตมีสุขภำวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ สุขภำวะกำย สุขภำวะจิต สุขภำวะสังคม และ
สุขภำวะปัญญำ
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
สร้ำงเสริมสุขภำพสำหรับนักศึกษำวิชำชีพครู

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

สำขำกำรประถมศึกษำ

5) ด้านพลเมืองดี หมำยถึง บัณฑิตมีวินัย มีควำมรับผิดชอบ เคำรพกฎระเบียบของสังคม เสียสละมีควำมเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน
ลาดับ
1 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำชุมชน

ชื่อโครงการ

หน่วยกิจกรรม
3

ผู้รับผิดชอบ
สำขำกำรประถมศึกษำ

