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บทสรุป 

โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
รุ่นที่ ๙ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้  
เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้เรียนรู้เรียนระบบการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ 
เพ่ือการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา เพ่ือได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร และมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่น้องเพ่ือนร่วมศึกษา  

โครงการปฐมนิเทศในครั้งได้ความกรุณาจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ทุกรูป/คน 
รวมถึงคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดท ารายงานผลการสรุป
โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน, การวิจัย , บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะ เพ่ือที่จะได้
น าไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการปฐมนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

ในโอกาสนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการปฐมนิเทศ
ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง   

 
 
 

(พระอุดมสิทธนิายก, ผศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการเชิงพุทธ  
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บทที่ 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

1.1 ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 
1.2 ลักษณะโครงการ 
      1.2.1 ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการพัฒนางานเดิม     โครงการใหม่ 
      1.2.2 วิธีด าเนินงาน           ด าเนินการเอง    ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
            
1.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ :          
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 
1.4 หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม 
มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบ
กลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการปฐมนิเทศ
การศึกษา โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้ระบบ
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร และ
ให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งใน
ชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

 
1.5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.5.1) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้เรียนรู้ เรียนระบบการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา 

 1.5.2) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร 
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 1.5.3) เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา 
 
1.6 ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศ โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 1.6.1 การวางแผน (PLAN) การประชุมวางแผนเตรียมงาน ปรากฏในรายงานการประชุมหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ การครั้งที่ 3/25๖๒ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๒ 
ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์  
 1.6.2 การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ตามแผน ปรากฏในรายงานการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  การครั้งที่ 
4/25๖๒ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๒ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะ
สังคมศาสตร์  
 1.6.3 สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงานการประชุม
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕/25๖๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 25๖๒ ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียน
รวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
 1.6.4 น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏใน
รายงานการประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๖/25๖๒ วันที่ 30 พฤศจิกายน 25๖๒ ณ ห้องประชุมชลบุรี 
ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์   
 

กระบวนการ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ก.ย. ๖๒ ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ 

P ขออนุมัติโครงการ   <------------->   
P เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ     ------------->  

P เชิญผู้เข้าร่วมงาน     ------------->  

D ด าเนินงานตามโครงการ    --------------> - 

C สรุปและประเมินผล   <------------- 

A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย   <-------------> 
 
1.7 สถานที่จัดงาน 

  วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ขนาดความจุ
ประมาณ ๑๐๐ รูป/คน)       

 
1.8 งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จ านวน  
๕0,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 



7 

 
1.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.9.1ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียน
การสอน 

1.9.2) ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบ
ความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร 

1.9.3) ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
 
1.10 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1.10.1 ผลผลิต (Output) 
1) ร้อยละ 80 ของนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้เพิ่มข้ึน 
2) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯมีพึงพอใจต่อโครงการฯมีความรู้และความ

พึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5 แต้ม 
1.10.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
2) นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความรักและผูกพัน ตลอดทั้งสัมพันธภาพ

อันดีต่อกัน ต่อมหาวิทยาลัย และต่อหลักสูตรฯ  
3) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.2 ที่ได้ก าหนดไว้ 

       1.10.3 เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ (๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
1.11 วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความคิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการ 
 
1.12 ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาและด้าน
 สังคมศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผ่านกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการ
      สังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ 
      นานาชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้าน 
      สังคมศาสตร์ให้มี ความหลากหลาย  
      กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโปใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
      กลไกในการด าเนินงาน 
      กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
      การศึกษา ให้มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
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     กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
     เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์ประสานงานและท าวิจัยด้าน
 พระพุทธศาสนานาชาติ 
      กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 
      กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยและใช้ความรู้จาการ
      วิจัย เพื่อพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
     กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสุนนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยร่วมกับองค์กร 
      ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
      กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
              กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนากองทุนวิจัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของ
 สังคม 
     กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริหารด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและการ
     เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สากล 
     กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
     ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
     กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
                         กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนารูปแบบและวิธีการในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ  
    วัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ และ
    วัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
     กลยุทธ์ที่ 18 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความส านึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
              ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
           กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
     ระดับ 
                     กลยุทธ์ที่ 20 ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือความก้าวหน้าสู่ความเป็น
 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
           กลยุทธ์ที่ 21 ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                     กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือบริหารและการจัดการศึกษา 
           กลยุทธ์ที่ 23 ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
                     กลยุทธ์ที่ 24 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อ         
     มหาวิทยาลัย 
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1.13 องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
    องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน  
    องค์ประกอบที่ 2  : การผลิตบัณฑิต 
          องค์ประกอบที่ 3  : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
    องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย 
    องค์ประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    องค์ประกอบที่ 6 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
           องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
    องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ 
    องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
บทที่ 2 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 ตามท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดโครงการปฐมนิเทศเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
ได้เรียนรู้เรียนระบบการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา 
ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร และได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษาต่อไป 
 เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของคณะสังคมศาสตร์ และเพ่ือการรองรับการรับประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยง
กับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๓ กล่าวคือ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนขึ้นการสอนและโครงการที่ส่งเสริม
ให้การผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและการสนับสนุนให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการสร้าง
เสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมสู่สังคม ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ท าแบบประเมินโครงการปฐมนิเทศดังกล่าว  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ใน
การด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิด 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ รูป/คน  
 
2.1 ตารางแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ 29 ส.ค. 256๒ อธิการบดี  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
30 ก.ย. 256๒ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาเสนอ 
อธิการบดีออกค าสั่ง  

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม 20 ต.ค. 256๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 15 ต.ค. 256๒ ห้องประชุมชลบุรี 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 15 ต.ค. 256๒ ห้องประชุมชลบุรี 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๓๐ – ๓๑ ต.ค. 256๒ ณ วัดหนองหอย อ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี 
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ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน 10 พ.ย. 256๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สรุปผลด าเนินงาน 18 พ.ย. 256๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

26 พ.ย. 256๒ ห้องประชุมชลุบรี 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

30 พ.ย. 256๒ ห้องประชุมชลบุรี 

น าเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

30 พ.ย. 256๒ ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาการจัดการเชิ ง
พุทธรายงานให้ผู้อ านวยการ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทราบ 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน กระบวนการ 
และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึง
แนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้  
 โครงการปฐมนิเทศ เน้นเพิ่มพูนขีดความสามารถ ประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต 
เป็นการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยการน าความรู้ด้านสัมมนาทางวิชาเพ่ือใช้ในการบริหารส่วนงานของ
ตนเอง ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้  
 
2.2 กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

วิทยากรพิเศษ นิสิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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ปิดโครงการปฐมนิเทศ 

2.3 แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
 
           แผนโครงการปฐมนิเทศ                                    เริม่ด าเนนิโครงการ 
  
 
  

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน                   เสร็จการด าเนินโครงการ 

                                                                          
 
       
            เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

                     
 

             ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                                     
 
 
 
                                                                                  เปิดโครงการปฐมนิเทศ 

          แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง                                    
 
 
 
           ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
 
 

 
        มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ                                 
                                                                                    จัดเตรียมสถานที่โครงการ 

 
 

    ออกหนังสือเชิญวิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

                                                           แจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าพัก 
  
       สรุปจ านวนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ                         
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บทที่ 3 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ทีผ่่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ คือ 
 3.1 ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 
 3.2 รูปภาพประกอบการบรรยายของวิทยากร 
 3.3 สรุปงบประมาณด าเนินการ 
  
3.1 ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 
 3.1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
  3.1.1.1 นิสิต กจพ. รุ่น ๘ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานหมาย วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 
2 อ านวยการประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 

3 ก ากับดูแล ประสานงานที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 

4 จัดกิจกรรมรับรุ่นน้อง วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 
๕ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 
   

3.1.1.2 อ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 ก ากับดูแล ประสานงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 
   
  3.1.1.3 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง/พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
 
1 วิทยากรด าเนินรายการโครงการ 

๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 

 
 3.1.2 ฝ่ายด าเนินงาน 
  3.1.2.1 อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง/นายกรกต ชาบัณฑิต/นายพลวัฒน์ สีทา  
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 - บันทึกภาพนิ่ง 

- เตรียมอุปกรณ์โน้ตบุ๊คส าหรับวิทยากร 
- เครื่องเสียง 
- โปสเตอร์/ป้ายไวนิล/ป้ายแบนเนอร์ 

วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 

                     3.1.2.2 พระสมนึก ธีรปญฺโ /อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 
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  3.1.2.3 พระนุชิต นาคเสโน/นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 ของที่ระลึกโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 
2 อาหารและเครื่องดื่ม วัดหนองหอย ด าเนินการแล้ว 

3 ดูแลงบประมาณโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

๔ รถบัสรับ-ส่ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มจร วังน้อย - วัดหนองหอย 

ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

 
  3.1.2.4 นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
1 ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม  ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

๒ รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

๓ จัดเอกสารเกี่ยวกับโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

 
  3.1.2.5 พระสมนึก ธีรปญฺโ / นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 

1 บันทึกเรียนเชิญประธานเปิด ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

2 บันทึกเรียนเชิญประธานปิด ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

3 บันทึกอาราธนาผู้ด าเนินรายการเสวนา  ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

4 บันทึกอาราธนา/เชิญผู้เข้าร่วมเสวนา ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

5 บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/เชิญผู้เข้าร่วม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

6 หนังสือเชิญวิทยากร ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

7 หนังสือขอบคุณ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

8 เขียนโครงการ/แผนด าเนินงาน  ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

9 แต่งตั้ง คกก.ด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

10 ร่างก าหนดการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

๑๑ แบบประเมินโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

๑๒ สรุปโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 

  3.1.2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 

1 จัดท าคู่มือนิสิต พธ.ด. กจพ. ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ด าเนินการแล้ว 
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3.2 รูปภาพประกอบการบรรยายของวิทยากร           

 
 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ผู้ด าเนินรายการ 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ผู้ด าเนินรายการ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ชี้แจงบันได ๑๕ ขั้นแห่งความส าเร็จการศึกษา/แนะน าผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร 
 

 
 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 ชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร.  
เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒  

ประธานเปิดโครงการ 
 
 

3.๓ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ด้วยเงินงบประมาณหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และผู้สนับสนุน
โครงการ จ านวน ๕0,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
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บทที่ 4 

สรุปผลแบบประเมิน 
 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ใน
การด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิด 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ รูป/คน  

 

เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น 4.50 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความคิดเห็น 3.50 – 4.49 หมายถึง  ดี 
ระดับความคิดเห็น 2.50 – 3.49 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 1.50 – 2.49 หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความคิดเห็น 1.00 – 1.49 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการ ปรากฏผลดังนี้ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ 4.19 0.35 ดี 
๒ เนื้อหาวิชาการของพิธีปฐมนิเทศ         4.20 0.36 ดี 

๓ การบรรยาย/เสวนาของวิทยากร 4.20 0.36 ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธีปฐมนิเทศ 4.18 0.39 ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.18 0.19 ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการ
ปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเนื้อหาวิชา
การของพิธีปฐมนิเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ และการบรรยาย/เสวนาของวิทยากร รองลงมาคือ ด้านการ
ด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธีปฐมนิเทศ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๘ 
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สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

 

๔.๑ ด้านการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมพิธีปฐมนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ 4.35 0.68 ดี 
๒ สถานที/่อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.0๓ 0.54 ดี 
๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ 4.09 0.41 ดี 

๔ เอกสารประกอบพิธีปฐมนิเทศ 4.18 0.49 ดี 

๕ การให้บริการความสะดวกของพิธีปฐมนิเทศ 4.13 0.43 ดี 

๖ ระยะเวลาของพิธีปฐมนิเทศ 4.13 0.54 ดี 
๗ การต้อนรับ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  4.24 0.51 ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.19 0.35 ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้าน
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมพิธี
ปฐมนิเทศ/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕  รองลงมา คือ การต้อนรับ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ 

 
๔.๒ เนื้อหาวิชาการของพิธีปฐมนิเทศ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ 4.34 0.69 ดี 
๒ เกิดแรงจูงใจในศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต 4.25 0.52 ดี 

๓ ได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเพ่ิมขึ้น 4.04 0.48 ดี 

๔ เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆที่หลักสูตรก าหนด 4.17 0.53 ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.20 0.36 ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมด้าน
เนื้อหาวิชาการของพิธีปฐมนิเทศอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  รองลงมา คือเกิดแรงจูงใจในศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.๒๕ และน้อยที่สุด คือ ได้รับความรู้และเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเพ่ิมข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ 
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๔.๓ ด้านการบรรยาย/เสวนาของวิทยากร  
      

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชี้แจงบันได 15 ขั้น แห่งความส าเร็จ

การศึกษา”โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 
4.35 0.68 ดี 

๒  กิจกรรมเสวนารุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 4.13 0.54 ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.20 0.36 ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมด้าน
การบรรยาย/เสวนาของวิทยากรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“ชี้แจงบันได 15 ขั้น แห่งความส าเร็จการศึกษา”โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  และน้อยที่สุด คือ กิจกรรมเสวนารุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 

 
๔.๔ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธีปฐมนิเทศ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และ

ระบบกลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 
4.42 0.63 ดี 

๒ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
4.23 

 
0.54 

 

ดี 

๓ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มากข้ึน  4.10 0.56 ดี 

๔ วิทยากรมีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญ ในประเด็นที่บรรยาย/สัมมนา 4.03 0.51 ดี 

๕ ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร
เพ่ิมข้ึน 

4.10 0.65 ดี 

๖ มีความพร้อมที่อยากจะเข้าศึกษาเพ่ิมข้ึน 4.13 0.48 ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.18 0.39 ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธีปฐมนิเทศอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และระบบกลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็น
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒  รองลงมา คือ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ และน้อยที่สุด 
คือ วิทยากรมีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญ ในประเด็นที่บรรยาย/สัมมนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓  

 



21 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
 

 ตามท่ีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ โดยจัดขึ้นวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง 
ๆ และระบบกลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและได้รับความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาก รศ.ดร.สุรพล  
สุยะพรหม วิทยากร ผู้บริหารทุกรูป/คน รวมถึงคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่าน ที่ เมตตาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ดังนั้น คณะกรรมการการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศครั้งนี้  เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไป ปรับปรุง พัฒนาข้อที่ด้อย โดยได้แจก
แบบสอบถาม จ านวน ๑00 ชุด โดยได้รับการตอบกลับมา เป็น จ านวน ๘๗ ชุด คิดเป็น ร้อยละ ๘๗.0 % ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด โดยสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการประเมินโครงการ 
  ส่วนงานที่ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนมากส่วนงานที่ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นนิสิต โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๖๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรองลงมาอันดับที่ 2 เป็น คณาจารย์ 
โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 1๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘ อันดับที่ 3 เจ้าหน้าที ่โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๖ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๖.๘๙ สรุปส่วนงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากที่สุดคือนิสิต 
 
5.2 สรุปผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 
 จากการสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 4.18 และ แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 
  
5.3 ความส าเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด 
 5.3.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - นิสิต ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย 4.18 
 5.3.2 ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการที่ใช้แบบสอบถามในการประเมินความคิดเห็น มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ รูป/คน และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย 4.18 จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 5.3.3 เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ก าหนดไว้ภายในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยจัดวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕.๔ สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
   จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้  
 1. สถานที่พักควรมีความสะอาดกว่านี้ 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 3. ควรจัดรูปแบบการเสวนาให้กระชับและมีความชัดเจนของการด าเนินรายการ 
 4. ควรมีกิจกรรมรับน้องในรูปแบบท ากิจกรรมรวมกัน  
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ภาคผนวก ก 
โครงการปฐมนิเทศการศกึษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
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โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   : โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชงิพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
       
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ซึ่งทาง
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับ
คุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม 
มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการปฐมนิเทศ
การศึกษา โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้ระบบ
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร และ
ให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา ในการจัดโครงการครั้งนี้ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับ
บริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งใน
ชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑  เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้เรียนรู้ เรียนระบบการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา  
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร  
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

พ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา 
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๗. ลักษณะโครงการ 

เป็นโครงการปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเน้นท ากิจกรรมและเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบ
ความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร และให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
พ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบความส าเร็จในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร  
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑๐๐ รูปหรือคน  
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในเดือน ตุลาคม รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด ๑ เดือน 

๙. งบประมาณ :  
๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป 
๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารประกอบโครงการ   
  ๒) ค่าอาหารเช้าหรือและกลางวัน และน้ าปานะ 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าบ ารุงสถานที ่
  ๕) ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๖) ค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย  
๑๐. กิจกรรมด าเนินงาน 

ล าดับ
ที ่ กิจกรรมด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (๑ เดือน) 
สัปดาห์ 

๑ 
สัปดาห์ 

๒ 
สัปดาห์ 

๓ 
สัปดาห์ 

๔ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง     
๒ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย     
๓ จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร     
๔ ด าเนินตามแผนที่ก าหนด     
๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ และเสนอมหาวิทยาลัย     

 

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอน และ

วัฒนธรรมองค์กร 
๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตได้เรียนรู้เรียนระบบการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธ์ต่างๆ ในการเข้ารับการศึกษา 
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ และพ่ีน้องเพ่ือนร่วมศึกษา 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการ
สอน  

๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือการประสบความส าเร็จ
ในการเข้ารับการศึกษา วัฒนธรรมองค์กร 

๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
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ภาคผนวก ข 
ก าหนดการ 

“โครงการปฐมนิเทศการศึกษาหลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ” 
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ก าหนดการ 

โครงการปฐมนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๙ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------ 
วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. – พระราชวัลภาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองหอย เจ้าคณะอ าเภอเมืองราชบุรี  
     กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ  
   - อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
     กล่าวรายงาน  

 - รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ 
  ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ “เตรียมความพร้อม   
  ส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา” 

เวลา ๐๙.๐๐ น.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  

   -  ทักษะด้านการวิจัย 
        โดยพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร./ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 

-  ทักษะด้านการจัดการ 
        โดยพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร./ ดร.ประเสริฐ ธิลาว    

-  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
        โดยพระสุธีวีรบัณฑิต, ดร./ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร.     
 เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร  
 เวลา ๑๒.๐๐ น.  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์  
 เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

- พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ 
     ประธานในพิธีเดินทางมาถึงศาลาอเนกประสงค์ 
   - ประธานในพิธีกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

- พระราชวัลภาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองหอย 
     ถวายสักการะประธานในพิธี 

- พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร/  
  ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     ถวายสักการะประธานในพิธี 
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   - รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ 
     ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวถวายรายงานแก่ประธานในพิธี 
   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 
   - ผู้แทนหลักสูตร/ผู้แทนนิสิตถวายของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี 
   - ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน 

เวลา ๑๓.๓๐ น. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร/ ผอ.หลักสูตร  
    พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กล่าวให้ข้อคิดเห็นในการศึกษา 
    แก่นิสิตใหม่ 
 เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ 
   ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ แนะน าบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
   และแนะน ากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรฯพร้อมให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - ผู้แทนหลักสูตร/ผู้แทนนิสิตมอบของที่ระลึกแก่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
 เวลา ๑๗.๐๐ น. ฉันน้ าปานะ/พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 เวลา ๑๘.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
   - ท าวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  
   โดย : พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะ 
    ภาค ๒ 
 เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๕.๐๐ น. ท าวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหาร พร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
 เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตพร้อมกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
   กิจกรรมคณาจารย์-นิสิตสัมพันธ์  
   โดย : คณาจารย์ประจ าหลักสูตร/นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตรุ่นน้อง 
 เวลา ๑๑.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคี 
 เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร  
 เวลา ๑๓.๐๐ น.  - พิธีปิดโครงการฯ 
   - พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร  
   - ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ 
   - ผู้แทนนิสิตมอบของที่ระลึก 
   - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

------------------------- 
หมายเหตุ : ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  : นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมโครงการ ถ้าไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์ในการศึกษา  
พิธีกร     : พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
  : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผู้ประสานงาน  
  - อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว  
  - นายสุภัทรชัย สีสะใบ  
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินผลพิธีปฐมนเิทศนิสิตปริญญาเอก  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
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แบบประเมินผลพิธีปฐมนเิทศนิสิตปริญญาเอก  

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๒ 
ณ วัดหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1. เพศ  ชาย  หญิง 
 2. สถานภาพ  บรรพชิต  คฤหสัถ ์
 3. อาย ุ  20-30 ปี  31-40 ปี  
   41-50 ปี  51ปีขึ้นไป 
 4. ระดับการศกึษา  ปริญญาตร ี  ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อื่นๆโปรดระบุ........................ 
ส่วนท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็น 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ดังต่อไปนี้ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
1. การด าเนินการ      
   1.1 การตดิต่อประสานงานกับผู้ร่วมพิธีปฐมนเิทศ/ประชาสมัพันธ์      
   1.2 สถานท่ี/อุปกรณ/์สิ่งอ านวยความสะดวก      
   1.3 อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ      
   1.4 เอกสารประกอบพิธีปฐมนเิทศ      
   1.5 การให้บริการความสะดวกของพิธีปฐมนิเทศ      
   1.6 ระยะเวลาของพิธีปฐมนิเทศ      
   1.7 การต้อนรับ จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่       
2. เน้ือหาวิชาการของพิธีปฐมนิเทศ              
   2.1 ไดร้ับความรู้ความเข้าใจเนือ้หาสาระ      
   2.2 เกิดแรงจูงใจในศึกษาในระดับดุษฎีบณัฑิต      
   2.3 ไดร้ับความรู้และเกิดแรงจงูใจท่ีจะศกึษาเพิ่มขึ้น      
   3.4 เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆที่หลักสูตรก าหนด      
3. การบรรยาย/เสวนาของวิทยากร       

3.1 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ”โดย รศ.ดร. 
         สุรพล สุยะพรหม และผู้อ านวยการหลักสูตรฯ 

    
 

4. ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธีปฐมนิเทศ      
   4.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ และระบบ      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
กลไกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต 

   4.2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  
         ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    
 

   4.3 ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มากข้ึน       
   4.4 วิทยากรมคีวามรู้ ทักษะ และเช่ียวชาญ ในประเด็นที่บรรยาย/สมัมนา/       
   4.5 ไดรู้้จักผู้บริหาร คณาจารย ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหนา้ที่ของหลักสูตรเพิ่มขึ้น      
   4.6 มีความพร้อมที่อยากจะเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น      

5. ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเพ่ิมเติม  
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 

 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 

รูปภาพประกอบกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศการศกึษา 
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พระราชวัลภาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองหอย เจ้าคณะอ าเภอเมืองราชบุรี 
กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวต้อนรับ 
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พระราชวัลภาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดหนองหอย 
ถวายสักการะประธานในพิธี 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
ถวายสักการะประธานในพิธี 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
กล่าวถวายรายงานแก่ประธานในพิธี 

 

 
 

พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒ 
ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ 
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ถ่ายรูปหมู่พร้อมกัน 
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พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร/ ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กล่าวให้ข้อคิดเห็นในการศึกษาแก่นิสิตใหม่ 

 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
แนะน าบุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและแนะน ากลยุทธ์การบริหารหลักสูตรฯ 

พร้อมให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒  
น าท าวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
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พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๒  
น าท าวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
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ท าวัตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
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กิจกรรมคณาจารย์-นิสิตสัมพันธ์  
โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร/นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตรุ่นน้อง 
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กิจกรรมคณาจารย์-นิสิตสัมพันธ์  
โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร/นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตรุ่นน้อง 
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กิจกรรมคณาจารย์-นิสิตสัมพันธ์  
โดยคณาจารย์ประจ าหลักสูตร/นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตรุ่นน้อง 
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พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร 

ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ 
 
 


