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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมบังคับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่ เป็ น กิ จ กรรมบั ง คั บ (Student Developing Activities - Requirement) ก าหนดให้
นั ก ศึ ก ษาที่ เข้า ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ปี การศึก ษา 2565 ต้ อ งเข้ าร่ว มโครงการหรือ กิจ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ กษา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกคน ดังต่อไปนี้
1) ด้านคนดี หมายถึง บัณฑิตมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสานึกรักท้องถิ่น
และความเป็นไทย
ลาดับ
1
2
3

ชื่อโครงการ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมรับน้องขึ้นดอย รับมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย ประจาปี 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยกิจกรรม
0.5

สโมสรนักศึกษาฯ

0.5

สโมสรนักศึกษาฯ

3

สโมสรนักศึกษาฯ

2) ด้านความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจาปี 2565

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.5

สโมสรนักศึกษาฯ

3) ด้านพลเมืองดี หมายถึง บัณ ฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม เสียสละมีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 กิจกรรมพิธไี หว้ครูบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และประกวดขวัญใจ MSC 65

หน่วยกิจกรรม
1.5

ผู้รับผิดชอบ
สโมสรนักศึกษาฯ

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมเลือกวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กิจ กรรมพั ฒ นานัก ศึก ษาที่ เป็ นกิ จ กรรมเลื อก (Student Developing Activities - Elective) หมายถึง กิจ กรรม
พัฒนานักศึกษาที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะเข้าร่วมได้ กิจกรรมในส่วนนี้มหาวิทยาลัย จะจัดให้แก่
นักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม ดังต่อไปนี้
1) ด้านคนดี หมายถึง บัณฑิตมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสานึกรักท้องถิ่น
และความเป็นไทย
ลาดับ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยกิจกรรม
2.5

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

1

กิจกรรมแห่จองพารา ประจาปี 2565

2

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี 2565

3

สโมสรนักศึกษาฯ

3

กิจกรรมสิบสองมนล่องผ่องไต

2

สโมสรนักศึกษาฯ

4

1.5
3

สโมสรนักศึกษาฯ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1.5

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.5

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

9

โครงการอบรมผู้นานักศึกษา
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทใหญ่ให้คงอยู่ ประดิษฐ์โคมไต
โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง
อาหารจากธรรมชาติสู่เมนูต้อนรับนักท่องเที่ยว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการที่พักนักเดินทาง (Home
Lodge) สาหรับการท่องเที่ยวชุมชน ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
โครงการทายุบารุงศิลปวัฒนธรรมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีไตกับข้าว
กั้นจิ้น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์กองทุนสถาบันการเงิน

3

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

10

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

3

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

5
6
7
8

2) ด้านความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรม OPEN HOUSE

3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

2

กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางานศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน

3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

4

กิจกรรมอบรมภาษาจีนเพื่อการสือ่ สารเบื้องต้น

3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

5

กิจกรรม up skill วิศวกรสังคม

3

สโมสรนักศึกษาฯ

3

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลาดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
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6

กิจกรรมนักท่องห้องสมุด

3

ห้องสมุดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

6

กิจกรรมนักประชาสัมพันธ์

1.5

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

7

กิจกรรมอบรบเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข

3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

1.5

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.5

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

3

สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ สริมสร้างประสบการณ์ในการทางาน
ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ ู้ประกอบการ
ด้านการค้าชายแดน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ สริมสร้างประสบการณ์ในการทางาน
ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
โครงการเวทีนาเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงงาน
โครงงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
รูปแบบโปสเตอร์
โครงการเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย โครงงาน โครงงานสหกิจใน
งานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค/ชาติ/นานาชาติ
โครงการ Open Eye SMART-ICT
โครงการพัฒนา New Skill สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21
กับความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรมและอาชีพ
โครงการอบรมการตัดผมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ในกิจกรรม
อาชีพเสริม เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ให้กับ นักศึกษาสาขาวิช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการการสืบสานการทาขนมไทยกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด้วยเทคโนโลยีให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
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3) ด้านบุคลิก ภาพดี หมายถึง บั ณ ฑิ ตมีลั กษณะท่ าทาง การพู ด จา การแต่ งกายดี มีม นุษ ยสัม พั นธ์การวางตัวได้
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรมชุมนุมนักแสดงวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และสาธารณสุข
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานด้านสาธารณสุข

3

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2
3

4) ด้านสุขภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะกาย สุขภาวะจิต สุขภาวะสังคม และ
สุขภาวะปัญญา
ลาดับ
1

ชื่อโครงการ
กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจาปี 2565

หน่วยกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

3

สโมสรนักศึกษาฯ

5) ด้านพลเมืองดี หมายถึง บัณฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม เสียสละมีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2565
กิจกรรม ม.ปลอดเหล้า มหาวิทยาลัยสร้างสุข
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการจิตอาสา ต้อนรับนักท่องเที่ยว
โครงการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชาว ICT
โครงการนวัตกร ICT สู่ชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกั ษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์

หน่วยกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
3
สโมสรนักศึกษาฯ
1.5
สโมสรนักศึกษาฯ
3
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
3
สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

