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วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

      
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



๑ 
 

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการปรับความรู้พื้นฐานของนิสิตที่เข้าศึกษา ได้สร้างความคุ้นเคยกับนิสิตด้วยกันในเชิง
วิชาการ และเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกรูป/คน รวมถึง
คณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาค
การศึกษา ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดทำรายงานผลการสรุปโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลแก่
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ และเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตผู้เข้ามาศึกษาใหม่ เพ่ือที่จะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป   

 ในโอกาสนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ
นิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สัมฤทธิ์ผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง    

 
  

  
(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

 
 
 



๒ 
 

 
สารบัญ 

 
เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
สารบัญ  
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                     
          ๒.๑ ตารางแผนการดำเนินงาน 
บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงาน 
          ๓.๑ ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 
บทที่ ๔ สรุปผลแบบประเมิน 
         ๔.๑ การดำเนินงาน 
         ๔.๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ (P+D+C+A) 
         ๔.๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ 
บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
        ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ 
        ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 
        ๕.๓ ความสำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 
        ๕.๔ สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการดำเนินการครั้งต่อไป 
 
ภาคผนวก 
       ภาคผนวก ก   กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิก่อน

เปิดภาคการศึกษา 
     ภาคผนวก ข   แบบประเมินผลโครงการ 
     ภาคผนวก ค   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
     ภาคผนวก ง   รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๓.ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่  ๒  การผลิตบัณฑิต 
     องค์ประกอบที่  ๓  การพัฒนาและสนับสนุนนิสิต 
     องค์ประกอบที่  ๗  การบริหารและการจัดการ 
 

๕. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งทางหลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่า
เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อม
ทั ้งองค์ความรู ้ ควบคู ่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู ้เพื่อพัฒนา



๔ 
 

ประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือ
พัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ก่อนที่หลักสูตรจะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ 
เนื่องจากหลักสูตรมีผู้สอบผ่านตามระเบียบการรับสมัครนิสิตของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และหลักสูตร
จำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตผู้เข้ามาศึกษาใหม่ เพื่อให้เข้าใจหลักการเรียนการสอน
และแนวการเรียนการสอนของรายวิชาที่หลักสูตรได้กำหนดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ถือว่าเป็นการสั่งสมและการ
เพิ ่มเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู ้มากยิ ่งขึ ้น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็น
ความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยเน้น
การเรียนการสอนสำหรับนิสิตใหม่ในหลักสูตรฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมและให้นิสิตใหม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่
เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการ
เข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ำซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอน
ดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่กำหนดไว้ให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับความรู้พื้นฐานของนิสิตที่เข้าศึกษา  
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้สร้างความคุ้นเคยกับนิสิตด้วยกันในเชิงวิชาการ 
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  

๗.ลักษณะโครงการ 
เป ็นโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิส ิตก่อนเปิดภาคการศึกษาของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นเป็นการเรียนการสอนให้
ห้องเรียนเพื่อปรับความรู้พ้ืนฐานของนิสิตให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับทางการจัดการมากขึ้น 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : คณาจารย์ได้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และนิสิตมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเชิงพุทธมากข้ึน 
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต จำนวน ๗๐ รูปหรือคน  



๕ 
 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ รวม
เป็นระยะเวลาทั้งหมด ๒ เดือน 

๙. งบประมาณ : 
๙.๑ จำนวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นพันบาทถ้วน) 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ : งบประมาณจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : ๑) ค่าเอกสารประกอบโครงการ/ประกอบการ

สอน  
  ๒) ค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั ้งนี ้ เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี ่ยตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๑๐. กิจกรรมดำเนินงาน 
  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรมดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 พ.ค. ๒๕๖๒  มิ.ย. ๒๕๖๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

สัปดาห์ 
๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

๑ ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อ
เสนอความคิดเห็น 

      

๒ จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อ
หลักสูตร/มหาวิทยาลัย 

      

๓ จัดทำแผนปฏิบัติการการสอน       
๔ ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ       
๕ ติดตามแผนปฏิบัติการการสอน       
๖ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ และ

เสนอมหาวิทยาลัย 
      

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละของคณาจารย์มีการพัฒนาการสอนมากขึ้น และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯมี

ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามากขึ้น 
๒) ร้อยละของคณาจารย์ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 



๖ 
 

๑) คณาจารย์ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
เกี่ยวกับทางการจัดการมากขึ้น 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้กำหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ทำให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานสาขาวิชาที่เข้าศึกษา 
๑๒.๒ ทำให้นิสิตมีความคุ้นเคยกับนิสิตด้วยกันในเชิงวิชาการ  
๑๒.๓ ทำให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
บทท่ี ๒ 

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดบาง
อ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้ง
นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับความรู้พื้นฐานของนิสิตที่เข้าศึกษา ได้สร้างความคุ้นเคย
กับนิสิตด้วยกันในเชิงวิชาการ และเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
คณะสังคมศาสตร์ และเพื่อการรองรับการรับประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
มาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที ่๗ กล่าวคือ การเตรียมความ
พร้อมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และโครงการที่ส่งเสริมให้การผลิตมหาบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้ง
องค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและการสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการสร้างเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ทักษะ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม ทางหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้ทำ
แบบประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษาดังกล่าว  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการดำเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดำเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการตามแบบกำหนดการ สำหรับแบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วม โครงการ 
และข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน ๗๐ รูป/คน   

 
 



๘ 
 

๒.๑ ตารางแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒  อธิการบดี  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการ 

คำสั่งออกวันท่ี 
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

หลักสตูรบณัฑิตศึกษาเสนอ 
อธิการบดีออกคำสั่ง  

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒ ห้องประชุมชลบุร ี
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ ห้องประชุมชลบุร ี

ขั้นดำเนินงาน (Do) ดำเนินการตามแผน ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒  ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒   ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี

สรุปผลดำเนินงาน ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อท่ี
ประชุมหลักสูตรบณัฑิตศึกษา 

๑ ก.ค. ๒๕๖๒   ห้องประชุมชลบุร ี

นำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางพัฒนาในการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 

นำเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๑ ส.ค. ๒๕๖๒  ประธานท ั ้ ง  ๒  หล ั กส ู ตร
ร าย ง าน ให ้ ผ ู ้ อ ำนวยการ
ห ล ั ก ส ู ต ร บ ั ณ ฑ ิ ต ศ ึ ก ษ า 
ภาคว ิ ช า ร ั ฐศาสตร ์  คณะ
สังคมศาสตร์ ทราบ 

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ นำเข้า
พิจารณาในประชุมผู ้บริหาร
หล ักส ูตร  และคณาจารณ์
ประจำหลักส ูตร เพื ่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 
 จากตารางแสดงแผนการดำเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  



๙ 
 

 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เน้นเพิ่มพูนการปรองดอง รักใคร่ และสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างผู้บริหาร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เจ้าหน้าที่และนิสิต โดยการนำความรู้ด้านสัมมนาทางวิชามาเพิ ่มใน
กิจกรรมที่จัดขึน้ เพ่ือใช้ในศึกษาการเรียนรู้ตนเอง และการทำงานร่วมกัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นกรอบความคิดได้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 

 
บทท่ี ๓ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบาง
กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมาสามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการดำเนินงาน
ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ คือ 
 ๓.๑ ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ  
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว   
ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ กำกับดูแลประสานงาน ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบาง

กรวย จังหวัดนนทบุรี 
ดำเนินการแล้ว 

   

  ๓.๑.๑.๒ อาจารย์ ดร.สุริยา รกัษาเมือง   
 
๑ วิทยากรดำเนินรายการโครงการ 

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบาง
กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุร ี

ดำเนินการแล้ว 

 

 ๓.๑.๒ ฝ่ายดำเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง/นายกรกต ชาบัณฑิต/นายพลวัฒน์ สีทา  
ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ - บันทึกภาพนิ่ง 

- เตรียมอุปกรณ์โน้ตบุ๊คสำหรับวิทยากร 
- เครื่องเสียง 
- โปสเตอร์/ป้ายไวนิล/ป้ายแบนเนอร์ 

ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบาง
กรวย อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี 

ดำเนินการแล้ว 

                    

                    ๓.๑.๒.๒ พระนุชิต นาคเสโน/ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์/ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ดำเนินการแล้ว 



๑๑ 
 

 
  ๓.๑.๒.๓ นางสาวสุมาลี บุญเรือง/นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด/นางสาวกาญจนา  

 บุญเรือง  
ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ของที่ระลึกโครงการ ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ดำเนินการแล้ว 

๒ อาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ดำเนินการแล้ว 

๓ ดูแลงบประมาณโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๔ นางสาวกาญจนา บุญเรือง/ นางสาววันเพ็ญ ฉายสะอาด/นางสาวสุมาลี  
 บุญเรือง  

ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม  ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย 

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ดำเนินการแล้ว 

๒ รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๓ จัดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 

 

  ๓.๑.๒.๕ พระนุชิต นาคเสโน/ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์/ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ดำเนินงาน การปฏิบัติ 

๑ บันทึกเรียนเชิญประธานเปิด ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๒ บันทึกเรียนเชิญประธานปิด ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๓ บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/

เชิญผู้เข้าร่วม  
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 

๔ หนังสือเชิญวิทยากร ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๕ หนังสือขอบคุณ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๖ เขียนโครงการ/แผนดำเนินงาน  ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๗ แต่งตั้ง คกก.ดำเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๘ ร่างกำหนดการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๙ แบบประเมินโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 
๑๐ สรุปโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น ๕ ดำเนินการแล้ว 

   



๑๒ 
 

 
บทที่ ๔ 

 

สรุปผลแบบประเมิน 
 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการดำเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการ 
กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการตามแบบกำหนดการสำหรับแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ รูป/คน  

 
เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความคิดเห็น ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความคิดเห็น ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความคิดเห็น ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
สรุปผลกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา  

ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏผลดังนี้ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การดำเนินการ  ๔.๑๕ ๐.๖๘ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
๔ การบรรยายของวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๗ ๐.๑๘ ดี 
 



๑๓ 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเตรียม
ความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
เกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือรูปแบบและขั ้นตอนของการจัดโครงการ (P+D+C+A) มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ ๔.๒๐ และ
เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการรองลงมาคือ การบรรยายของวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และน้อยที่สุดคือ การดำเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕    
 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
๔.๑ การดำเนินงาน 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วม/ประชาสัมพันธ์ ๔.๑๑ ๐.๗๗ ดี 
๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก ๔.๐๔ ๐.๘๑ ดี 
๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ำปานะ ๔.๐๐ ๐.๘๓ ดี 
๔ เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ  ๓.๙๓ ๐.๘๑ ดี 
๕ การให้บริการความสะดวกของการเข้าร่วมโครงการ  ๓.๙๓ ๐.๘๑ ดี 
๖ ระยะเวลาของการโครงการ ๓.๘๐ ๐.๙๐ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๕ ๐.๖๘ ดี 
 
จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อม

สำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยรวมด้านการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสัมมนา/
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑  รองลงมา คือ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาของการโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ 

 
 
 



๑๔ 
 

๔.๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 

๑ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 

๒ 
การกล่าวเปิดโครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของการกล่าวเปิดโครงการ 

๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ความชัดเจนในการชี้แจงกฎระเบียบ/กติกาต่างๆ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 

๔ ความชัดเจนในการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม  ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 

๕ การดำเนินการตามข้ันตอนของวิทยากร ๔.๒๐ ๐.๕๐ ดี 

๖ เนื้อหาการกล่าวปิดโครงการ ๔.๒๒ ๐.๕๑ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

 
จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อม

สำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยรวมรูปแบบและ
ขั้นตอนของการจัดโครงการ (P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔  รองลงมา คือการกล่าวเปิดโครงการมีความชัดเจน
ในวัตถุประสงค์ของการกล่าวเปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ ความชัดเจนใน
การชี้แจงกฎระเบียบ/กติกาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔     
 
๔.๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ    
      

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้เข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 
๒ ได้เข้าใจกระบวนการในการทำงานร่วมกัน  ๔.๑๘ ๐.๔๙ ดี 
๓ ได้เข้าใจข้อมูลหลัก/จุดสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ   ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
๔ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมร่วมกัน  ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 



๑๕ 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ
นิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรวมเนื้อหาวิชาการของการจดั
โครงการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็น
ต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้เข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕  รองลงมา คือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๔.๒๔  และน้อยที่สุด คือ ได้เข้าใจข้อมูลหลัก/จุดสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๔.๑๓      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๖ 
 

 
บทท่ี ๕ 

 

สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

 ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการใน
ครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับความรู้
พื้นฐานของนิสิตที่เข้าศึกษา ได้สร้างความคุ้นเคยกับนิสิตด้วยกันในเชิงวิชาการ และเพื่อส่งเสริมให้
คณาจารย์และนิสิตได้มีโอกาสพัฒนาความรู ้ด้านวิชาการเพิ ่มมากขึ ้น  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผู้บริหารทุกรูป/คน รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ที่เมตตาเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 ดังนั้น คณะกรรมการการดำเนินงานได้จัดทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาข้อที่ด้อย โดยได้แจก
แบบสอบถามจำนวน ๗๐ ชุด โดยได้รับการตอบกลับมา เป็นจำนวน ๖๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้  
 
๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ 
  ส่วนงานที่ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนมากส่วนงานที่ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นนิสิต โดยมี
จำนวนทั้งสิ้น ๔๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรองลงมาอันดับที่ ๒ 
เป็น คณาจารย์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘ อันดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ โดยมี
จำนวนทั้งสิ้น ๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๙ สรุปส่วนงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากที่สุดคือนิสิต 
 
๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 
 จากการสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนมากมีความคิดเห็นต่อการดำเนินการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ และ แต่ละ
ด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
๕.๓ ความสำเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด 
 ๕.๓.๑ ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 



๑๗ 
 

  - นิสิต ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่าค่าเฉลี ่ยความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ 
 ๕.๓.๒ ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการที่ใช้แบบสอบถามในการประเมินความคิดเห็น มีผู ้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ ๗๐ รูป/คน และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ได้
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒   
 
๕.๔ สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการครั้งต่อไป 
   จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับ
ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไดเ้สนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้  
 ๑. ควรมีการบริหารเวลาให้กระชับมากกว่านี้ 
 ๒. ควรจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กระชับและมีความชัดเจนของการดำเนินรายการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
         
 
 
 
 
  
 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบันิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 

ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 
 

 
 
 
 

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

  
 

เวลา ๐๘.๐๐ น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใหม่ ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ น.   พิธีเปิดโครงการ  

 – รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวรายงาน 
 – รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ 
   ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  

เวลา ๐๙.๓๐ น.   เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางการวิจัย 
    โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง/ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
เวลา ๑๓.๐๐ น.   เพ่ิมทักษะพ้ืนฐานทางการจัดการ 
    โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา/ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์  
เวลา ๑๔.๐๐ น.   เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 
    โดย รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร    
เวลา ๑๕.๐๐ น.   สรุปเนื้อหาของโครงการ และแนะนำแนวทางการจัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษา  
    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
    โดย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ 
เวลา ๑๖.๓๐ น.  – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 – รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง กล่าวปิดโครงการ 
 
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
พิธีกร     : ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี
      



๒๑ 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลโครงการ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
แบบประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวดันนทบุรี 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ๑. เพศ  ชาย  หญิง 
 ๒. สถานภาพ  บรรพชิต  คฤหสัถ ์

 ๓. อายุ  ๒๐-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี  
   ๔๑-๕๐ ปี  ๕๑ปีขึ้นไป 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความคิดเห็น 

คำชี้แจง : โปรดทำเครือ่งหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ดังต่อไปนี ้
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
๑. การดำเนินการ      
   ๑.๑ การตดิต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ/ประชาสัมพันธ ์      
   ๑.๒ สถานท่ี/อุปกรณ/์สิ่งอำนวยความสะดวก      
   ๑.๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/นำ้ปานะ      
   ๑.๔ เอกสารประกอบการบรรยาย      
   ๑.๕ การให้บริการความสะดวก       
   ๑.๖ ระยะเวลาของการเตรียมความพร้อมในการเพิม่ทักษะด้านตา่งๆ      
   ๑.๗ การต้อนรับ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่       
๒. เนื้อหาวิชาการ               
   ๒.๑ ไดร้ับความรู้ความเข้าใจเนือ้หาสาระ      



๒๓ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
   ๒.๒ เกิดแรงจูงใจในศึกษาในทักษะด้านต่าง ๆ      
   ๒.๓ ไดร้ับความรู้และเกิดแรงจงูใจท่ีจะศึกษาเพิ่มขึ้น      
   ๓.๔ เข้าใจเนื้อหา และสาระต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนดไว้ในแต่ละด้าน      
๓. การบรรยายเพ่ิมทักษะด้านต่าง ๆ      
   ๓.๑ เพิ่มทักษะทางด้านการวิจัย      
   ๓.๒ เพิ่มทักษะพื้นฐานในสาขาวิชา      
   ๓.๓ เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ      
๔. ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของการเตรียมความพร้อม      
   ๔.๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจระบบกลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็น

นิสิตระดับมหาบัณฑิต 
    

 

   ๔.๒ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
         ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    
 

   ๔.๓ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มากข้ึน       
   ๔.๔ วิทยากรมคีวามรู้ ทักษะ และเช่ียวชาญ ในประเด็นที่บรรยาย        

๕. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพิ่มเติม  
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
.............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ .................................................  

 
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์    
 
 
 

 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 



๒๖ 
 



๒๗ 
 

 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

 
 
 
บรรยาย  

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ ์ สุขเหลือง ผู ้อำนวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในโครงการเตรียมความ
พร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปภาพประกอบกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



๓๐ 
 

 
                

 
 
 
บรรยาย  

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตใหม่ด้านทักษะพื้นฐานทางการวิจัย ในโครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปภาพประกอบกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



๓๑ 
 

 
          

 
  
 
บรรยาย  

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่นิสิตใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อม
สำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปภาพประกอบกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



๓๒ 
 

        
          

  
  
 
บรรยาย  

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่
นิสิตใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รูปภาพประกอบกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



๓๓ 
 

 

วัดบางอ้อยช้าง สร้างข้ึนประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๔ ในสมัยอยุธยา วัดนี้ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านบาง
อ้อยช้าง มีโบราณวัตถุที่สำคัญมากเก็บรักษาไว้เป็นตำนานมาก อาทิ รอยพระพุทธบาท พระศรีศาสดา 
สมุดข่อย เครื่องถ้วย ตู้พระธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทจำลอง มีประวัติว่า ท่านพระ
อธิการทองอยู่ (พระครูนวกรรมโกศล) เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างองค์แรก ได้ธุดงค์ข้ึนไปทางภาคเหนือ 
เพ่ือหาไม้นำมาสร้างวัด ได้พบรอยพระพุทธบาทจำลองในป่า จึงได้อาราธนาลงแพไม้มาพร้อมกับพระ
ศรีศาสดาที่พบที่พิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มีการจัดสร้างพระมณฑป
เพื ่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง มีลวดลายมงคล ๑๐๘ ประการ ซึ ่งเป็นที่นิยมในสมัย
รัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์วัดบางอ้อยช้างยังมีความสำคัญอีกมากมาย อาทิ ความเกี่ยวข้องกับ
พระพุทธรูป “พระศรีศาสดา” ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและเป็นพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพิษณุโลก 
เรื่องราวก่อนไปประดิษฐานที่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นได้มาประดิษฐานที่วัดบางอ้อยช้างเป็นแห่งแรก  
 หลวงพ่อพระร่วง หรือ หลวงพ่อว่าว เดิมประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญวัดบางอ้อยช้าง 
มีความศักดิ์สิทธิ์ปาฎิหาริย์เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันได้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา
ราม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเฉลิมพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหากฐินวัด
บางอ้อยช้าง การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางอ้อยช้าง ทางชลมารคโดย
กระบวนเรือกลไฟ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ยังคงอยู่ในความทรงจำชาวชุมชนวัดบาง
อ้อยช้างและจังหวัดนนทบุรี ร่องรอยเรื่องราวของวัดบางอ้อยช้างที่เกี่ยวข้องกับ สมัยอยุธยาตอน
ปลาย เช่น ขุนหลวงหาวัด และ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
ของชุมชนคนบางอ้อยช้างที่ปรากฎหลักฐานถึงการมีอยู่ของชุมชนอย่างชัดเจน รวมถึ งทัศนียภาพอัน



๓๔ 
 

งดงามตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าทำให้วัดอ้อยช้างเป็นวัดที่ทรงคุณค่าเปี่ยมด้วยความ
ภาคภูมิใจของชาวนนทบุรี  
 

 
 
          รายละเอียดสถานที่ตั้งอยู่ที่ ๗๙ บ้านบางอ้อยช้าง คลองบางกอกน้อย ม.๒ ตำบลบางสีทอง 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดบางอ้อยช้างพระประธานในอุโบสถเป็น
พระพุทธรูปปางสมาธิพระรัศมีเปลวสูง  เม็ดพระศกเล็กเป็นหนามขนุน วงพระพักตร์เหลี่ยม พระ
พักตร์แบน พระวรกายตั้งตรง พระหัตถ์วางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ข้างขวาทับพระหัตถ์ข้างซ้าย 
พระบาทข้างขวาทับพระบาทข้างซ้าย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๘ เมตร สูงจากยอดพระรัศมีถึงพระบาท 
๒.๗ เมตร ประดิษฐานบนฐานชุกชี ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้นพระศรีศาสดา (ใหม่)  ความเกี่ยวข้อง
ระหว่างพระพุทธรูปพระศรีศาสดากับวัดบางอ้อยช้าง  

เนื่องจากมีหลักฐานต่างๆ กล่าวว่า พระครูนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็น
ผู้อัญเชิญพระศรีศาสดาลงมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐาน ณ วัดบาง
อ้อยช้าง แม้เพียงชั ่วระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ทำให้เห็นความสำคัญของวัดในฐานะที่เคยเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของแผ่นดิน เพื่อเป็นอนุสรณ์คำถึงถึงอดีตกาลที่พระศรีศาสดาเคย
ประดิษฐาน รำลึกถึงกิจสำคัญของพระครูนวกรรมโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง ผู้อุตสาหะ
บากบั่นธุดงค์ขึ้นไปอัญเชิญพระศรีศาสดาจากหัวเมืองเหนือมาประดิษฐาน ณ วัดบางอ้อยช้างรอยพระ
พุทธบาทสำริดจำลอง ประดิษฐานในมณฑป หล่อด้วยทองสำริด ยาว ๕๔ นิ้ว กว้าง ๑๙.๕ นิ้ว น้ำหนัก 
๑๙๐ กิโลกรัม เป็นรอยพระพุทธบาทข้างขวา สันนิษฐานว่าพระครูนวกรรมโกศล เมื่อครั้งยังเป็นที่ 
“พระอธิการอยู่” อัญเชิญลงมาจากเมืองพิษณุโลก เพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดบางอ้อยช้าง ในคราว
เดียวกับพระศรีศาสดา ด้วยการล่องแพไม้มาจนถึงวัดบางอ้อยช้าง ถือเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญสำหรับ
วัดบางอ้อยช้าง เพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแสดงประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของวัดบางอ้อยช้าง 
และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 


