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ชื่อ-สกุล…………............................................................รหัสนักศึกษา………..…..…..….………………….
ชันปี
้ ที่……..…… คณะ....................................................สาขา....................................................................
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ..................................................................................................................................
(วัน/เดือน/ปี ที่จดั กิจกรรม) วันที่……………เดือน……………………………..…พ.ศ 25…………
จานวนเวลาที่ทากิจกรรม รวม……………………………. ชัว่ โมง
คาส่ ง : .ให้ นกั ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมฯ ตามข้ อคาถามและชันปี
้ ที่กาหนดไว้
1. (ชัน้ ปี ที่ 1-4) โครงการ/กิจกรรมนี ้ นักศึกษามีความรับผิดชอบ /หน้ าที่ หรื อมีสว่ นร่วมอะไร ให้ อธิบายการ
ทางานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ
..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2. (ชัน้ ปี ที่ 1-4) ให้ นกั ศึกษาอธิบายว่าได้ ใช้ หลักพันธกิจที่ 1 และ 2 อย่างไร

2.1 อะไรคือเป้าหมาย/วิสยั ทัศน์ ในการจัดโครงการ/กิจรรมนี…
้ …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 มีปัญหา อุปสรรค สิ่งท้ าทายอะไรบ้ างที่เกิดขึ ้นระหว่างทากิจกรรม แล้ วนักศึกษาได้ จดั การอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 ในการจัดกิจกรรมนี ้นักศึกษาได้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิต(สร้ างสันติสขุ ที่แท้ จริง)อย่างไรบ้ าง
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.4 ในการจัดโครงการ/กิจรรมนี ้ได้ ใช้ หลักพันธกิจที่ 2 อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. (ชัน้ ปี ที่ 2-4) โครงการ/กิจกรรมนี ้นักศึกษาได้ ร้ ูจกั ตัวเองมากขึ ้นอย่างไรบ้ างในด้ านการบริ การ ความรู้สกึ ชอบ

งานที่ทา และในงานที่ทามีความถนัดในส่วนไหน อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

4. (ชัน้ ปี ที่ 3-4) จากหลักพันธกิจที่ 3

4.1 กิจกรรมนี ้นักศึกษาได้ สร้ างความไว้ วางใจโดยใช้ ความจริงและความซื่อสัตย์อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
4.2 นักศึกษาได้ ใช้ ความรู้และทักษะตามสาขาวิชาที่เรี ยนในการให้ บริ การอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4.3 นักศึกษาคิดว่าตนเองมีวินยั ในการเข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรมนี ้อย่างไร
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. (ชันปี
้ ที่ 4) โครงการ/กิจกรรมนี ้นักศึกษาใช้ ความหลากหลายของบุคคลสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกันอย่างไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
หลักการพืน้ ฐานสาหรับพันธกิจของมหาวิทยาลัยพายัพ
หลักพันธกิจที่ 1 Principle 1 (Peace) การเปลีย่ นแปลงไปสูส่ นั ติสขุ ที่แท้ จริ ง (สุขใจ)— ชาโลม
กุญแจที่ 1 visionary: เป้าหมาย วิสยั ทัศน์
กุญแจที่ 2 proactive: ริ เริ่ มอย่างสร้ างสรรค์
กุญแจที่ 3 Live Win Together: อยูอ่ ย่าง “ประสานผลประโยชน์ร่วมกัน”
หลักพันธกิจที่ 2 การเป็ นผู้ดแู ลที่สัตย์ ซ่ อื (ใส่ ใจ)
กุญแจที่ 1 Holistic: องค์รวม
กุญแจที่ 2 Sustainable: ความยัง่ ยืน
กุญแจที่ 3 Development: การพัฒนา
หลักพันธกิจที่ 3 สร้ างความไว้ วางใจด้ วยสัจจะ(จริงใจ)
กุญแจที่ 1 Integrity: ความซื่อสัตย์ ยึดถือในจริ ยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัตย์ซื่อและความโปร่งใส
กุญแจที่ 2 Competence: ศักยภาพ พัฒนาความรู้และทักษะผ่านทางการฝึ กปฏิบตั ิและประสบการณ์ชีวิต
กุญแจที่ 3 Discipline: วินยั พูดอย่างที่คิด และเราทาอย่างที่พดู ใช้ หลักการ “ทาสิง่ ที่ต้องทาลาดับแรกก่อน” การเลือก
ทาในสิง่ ที่สาคัญ
หลักพันธกิจที่ 4 บริการผ่ านทางการทรงเรียก(นา้ ใจ
กุญแจที่ 1 Gifts: ของประทาน (passions) และความสามารถพิเศษของเรา
กุญแจที่ 2 Needs: ความต้ องการ และเรี ยนรู้ความต้ องการในชุมชน โดยยอมรับในความจาเป็ นและการมีสว่ น
กุญแจที่ 3 Generous service: บริ การด้ วยความถ่อมใจ ยินดีทางานร่วมกับเพื่อนบ้ านเพื่อแก้ ไขปั ญหาความจาเป็ น
ด้ วยสิง่ ที่รัก (passions) และความสามารถของแต่ละคน
หลักพันธกิจที่ 5 ชื่นชมในความหลากหลายและความเป็ นสากล(ร่ วมใจ)
กุญแจที่ 1 Identity: อัตลักษณ์
กุญแจที่ 2 Empathy: ความเห็นอกเห็นใจ
กุญแจที่ 3 Synergy: ประสาน กาลังร่วมกัน
………………………………………………………………………………………………….…

