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สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภายในประเทศ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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บทสรุป 

 สรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดขึ้นในวันที่  ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอก
ห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการศึกษาดู
งานในครั้งนี ้ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ในครั้งนี้ 
ประกอบด้วยสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับความ
กรุณาจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกรูป/คน รวมถึงคณะกรรมการด าเนินงานทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมโครงการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ จัดท ารายงานผลการสรุปโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการน าไปใช้และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะ เพ่ือที่จะได้น าไป
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
 ในโอกาสนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ภายในประเทศให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดยีิ่ง    

  

  
(รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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สารบัญ 

 
เร่ือง หน้า 
บทสรุป  
สารบัญ  
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                     
          ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
บทที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน 
          ๓.๑ ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 
บทที่ ๔ สรุปผลแบบประเมิน 
         ๔.๑ การด าเนินงาน 
         ๔.๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) 
         ๔.๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ 
บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 
        ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ 
        ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 
        ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 
        ๕.๔ สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการด าเนินการครั้งต่อไป 
 
ภาคผนวก 
       ภาคผนวก ก   ก าหนดการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ภายในประเทศ 
     ภาคผนวก ข   แบบประเมินผลโครงการ 
     ภาคผนวก ค   รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
     ภาคผนวก ง   รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
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โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-   
                          ลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์   
   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
     องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน  
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
จากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่
เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือ
พัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ดังกล่าวและเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ นี้ เพ่ือให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ตรงในการศึกษา
มากยิ่งขึ้นหลังจากศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้  เป็นโครงการประกอบรายวิชา    
“การจัดการในพระไตรปิฎก” โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดสอนหลักสูตรฯได้พิจารณาให้จัด
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา การ



๕ 
 
จัดการในพระไตรปิฎก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) 
และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา ซึ่งให้ความรู้การจัดการศึกษา การด าเนินโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา และการพัฒนาหลักคุณธรรมในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นบูรณราการการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้กับการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีประสบการณ์ตรงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ซึ่งเป็นพันธกิจที่
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัก
ได้ด าเนินการต่อไป   
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ ความ
เข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๖.๒ เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา
พระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่   

๖.๓ เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี ้

๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้  

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง

พุทธประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๘. เป้าหมายผลผลิต  
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการโดยใช้เทคนิคการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหารกิจการใน
พระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ซึ่งจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ เพ่ือ
การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการตามหลักสูตรต่อไป 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ : นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
จ านวน ๓๐ รูป/คน พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ นี้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหารกิจการใน
พระพุทธศาสนา  

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑ 
วัน  

๙. งบประมาณ :  
   ๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     ๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากนิสิต  
     ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  เป็นการคิดแบบระบบถัวเฉลี่ย  
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       โดยการประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 

รายการ จ านวน (บาท) 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าของช าร่วย 
- ค่าพาหนะ 
- น้ าดื่ม และผ้าเย็น 

๒๐,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

กระบวนดารด าเนินการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิต 

เพ่ือจัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ตลอดถึงท า
หนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 

ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ก.ย. ๒๕๖๓) 

สัปดาห์  
๑ 

สัปดาห์  
๒ 

สัปดาห์  
๓ 

สัปดาห์  
๔ 

สัปดาห์  
๕ 

สัปดาห์ 
๖ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรที่เก่ียวข้อง       
P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลยั       
P จัดท าหนังสือไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
D ด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด       
C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มขึ้นและมี

ผสานเชิงประจักษ์ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
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๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหาร 
กิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์เขียนบทความวิชาการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่

เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความ
รับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหารกิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ได้เรียนเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ในส่วนของการบริหารสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๒.๒ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบ

ขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา    
๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษาตามหลักสูตร

นี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๒.๔ นิสิตได้เรียนรู้ และเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในความร่วมมือของนิสิต การบริหารจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัด การถอดบทเรียนการบริหารการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
๑๒.๕ ท าให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ. ที่หลักสูตรฯ 

นี้ก าหนดให้มีขึ้นและได้น าเสนอ สกอ. เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 

____________________________________________ 
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บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้อนุมัติให้จัดสรุปโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ เพ่ือให้
นิสิตได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ต่อไป   
 เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะสังคมศาสตร์ 
และเพ่ือการรองรับการรับประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ 
๓ และ ๔ กล่าวคือ การเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในระดับมหาบัณฑิต และโครงการที่ส่งเสริมให้การผลิต
มหาบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและการสนับสนุนให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการสร้าง
เสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จาก
ทักษะ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม ทางหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้ท าแบบ
ประเมินโครงการปฐมนิเทศการศึกษา ดังกล่าว  

ทั้งนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้ง
ต่อไปกับคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ รปู/คน  

 ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๕ ก.ย. ๒๕๖๓  อธิการบดี  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 

ค าสั่งออกวันท่ี 
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๓ 

หลักสตูรบณัฑิตศึกษาเสนอ 
อธิการบดีออกค าสั่ง  

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ๖ ก.ย. ๒๕๖๓ ห้อง ๕๐๖ อาคารเรียนรวม มจร 
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ห้อง ๕๐๖ อาคารเรียนรวม มจร 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร ี
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ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

สรุปผลด าเนินงาน ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๓ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อท่ีประชุม
หลักสตูรบณัฑิตศึกษา 

๕ ต.ค. ๒๕๖๒   ห้อง ๕๐๖ อาคารเรียนรวม มจร 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางพัฒนาในการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ หลักสตูรบณัฑิตศึกษาฯ 

น าเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๗ ส.ค. ๒๕๖๒  ประธานทั้ง ๒ หลักสูตรรายงาน
ใ ห้ ผู้ อ า น ว ย ก า ร ห ลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ ทราบ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ผู้อ านวยการหลักสูตรฯ น าเข้า
พิ จ า รณา ในประ ชุมผู้ บริ ห าร
หลักสูตร และคณาจารณ์ประจ า
หลักสูตร เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ เน้นเพ่ิมพูนการปรองดอง 
รักใคร่ และสมัครสมานสามัคคีกันนิสิต ผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เจ้าหน้าที่และนิสิต โดยการน า
ความรู้ทางวิชาการมาเพ่ิมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือใช้ในศึกษาการเรียนรู้ตนเอง และการท างานร่ วมกัน ซึ่ง
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
ที่ผ่านมาสามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ คือ 
 ๓.๑ ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ  
๓.๑ ตารางแบ่งภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบโครงการ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ พระมหาบรรณ์ ปญฺญาวชิโร   
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับดูแล ประสานงาน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการแล้ว 

   
  ๓.๑.๑.๒ พระมหากฤษฎา สุรปญฺโญ 
 
๑ วิทยากรด าเนินรายการโครงการ 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดใหญช่ัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ด าเนินการแล้ว 

 
 ๓.๑.๒ ฝ่ายด าเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ พระสมชาย ขนฺติสรโณ  
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ - บันทึกภาพนิ่ง 

- เตรียมอุปกรณ์โน้ตบุ๊คส าหรับวิทยากร 
- เครื่องเสียง 
- โปสเตอร์/ป้ายไวนิล/ป้ายแบนเนอร์ 

ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ด าเนินการแล้ว 

                    
                    ๓.๑.๒.๒ พระณพฤทธ คุณวีโร 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการแล้ว 

 
  ๓.๑.๒.๓ พระเอกกวี ญาณวโร 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ของที่ระลึกโครงการ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ด าเนินการแล้ว 

๒ อาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ด าเนินการแล้ว 

๓ ดูแลงบประมาณโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 



๑๑ 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลแบบประเมิน 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้ง
ต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐ 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 

 
สรุปผลกิจกรรมโครงการโครงการโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปรากฏผลดังนี้ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ  ๔.๑๕ ๐.๖๘ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
๔ การบรรยายของวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๗ ๐.๑๘ ดี 
 
จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุก
ด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๐ และเนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการรองลงมาคือ การบรรยายของวิทยากรในการด าเนินกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และน้อยที่สุดคือ การด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕    

 
 
 
 



๑๒ 
 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 
๔.๑ การด าเนินงาน 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วม/ประชาสัมพันธ์ ๔.๑๑ ๐.๗๗ ดี 
๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๐๔ ๐.๘๑ ดี 
๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ 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  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิต

ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรวมด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๕ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ร่วมสัมมนา/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑  รองลงมา คือ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาของการโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ 

 
๔.๒ รูปแบบและขั้นตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 

๒ การกล่าวเปิดโครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการกล่าวเปิด
โครงการ 

๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ความชัดเจนในการชี้แจงกฎระเบียบ/กติกาต่างๆ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 
๔ ความชัดเจนในการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม  ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 
๕ การด าเนินการตามข้ันตอนของวิทยากร ๔.๒๐ ๐.๕๐ ดี 
๖ เนื้อหาการกล่าวปิดโครงการ ๔.๒๒ ๐.๕๑ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิต
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยรวมรูปแบบและข้ันตอนของการจัดโครงการ(P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔  รองลงมา คือการกล่าวเปิด



๑๓ 
 
โครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการกล่าวเปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ 
ความชัดเจนในการชี้แจงกฎระเบียบ/กติกาต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔     
 
๔.๓ เนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการ    
      

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้เข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 
๒ ได้เข้าใจกระบวนการในการท างานร่วมกัน  ๔.๑๘ ๐.๔๙ ดี 
๓ ได้เข้าใจข้อมูลหลัก/จุดส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ   ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
๔ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรมร่วมกัน  ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 
จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการโครงการปฐมนิเทศส าหรับนิสิตใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยรวมเนื้อหาวิชาการของการจัดโครงการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้เข้าใจ
การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕  รองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการท า
กิจกรรมร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔  และน้อยที่สุด คือ ได้เข้าใจข้อมูลหลัก/จุดส าคัญของการเข้าร่วม
โครงการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ 

 
 ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ จัดขึ้นในวันที่              ๑๘ 
กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอก
ห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ เพ่ือเป็นการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่  เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการศึกษาดู
งานในครั้งนี้ ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 ดังนั้น คณะกรรมการการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไป ปรับปรุง พัฒนาข้อที่ด้อย โดยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 
๑๐๐ ชุด โดยได้รับการตอบกลับมา เป็นจ านวน ๙๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้  
 
๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ 
  ส่วนงานที่ตอบแบบสอบถาม โดยส่วนมากส่วนงานที่ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นนิสิต โดยมีจ านวน
ทั้งสิ้น ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดรองลงมาอันดับที่ ๒ เป็น คณาจารย์ โดย
มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘ อันดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ โดยมีจ านวนทั้งสิ้น ๗ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๘๙ สรุปส่วนงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากที่สุดคือนิสิต 
 
๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 
 จากการสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่ งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมาก 
มีความคิดเห็นต่อการด าเนินการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ และ แต่ละด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ  
๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด 
 ๕.๓.๑ ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - นิสิต ได้เข้าร่วมโครงการ พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อโครงการปฐมนิเทศการศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ 
 ๕.๓.๒ ตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการที่ใช้แบบสอบถามในการประเมินความคิดเห็น มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิต ที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ รูป/คน และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ จาก
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ก าหนดไว้ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓   
 



๑๕ 
 
๕.๔ สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
   จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้  
 ๑. ควรมีการบริหารเวลาให้กระชับมากกว่านี้ 
 ๒. ควรจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กระชับและมีความชัดเจนของการด าเนินรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ก าหนดการโครงการปฐมนิเทศการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

 



๑๙ 
 

 

 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ วัดบางอ้อยช้าง ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 

ส่วนที่ ๑ ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ๑. เพศ  ชาย  หญิง 
 ๒. สถานภาพ  บรรพชิต  คฤหัสถ ์
 ๓. อาย ุ  ๒๐-๓๐ ปี  ๓๑-๔๐ ปี  
   ๔๑-๕๐ ปี  ๕๑ปีขึ้นไป 
 ๔. ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก   อ่ืนๆโปรดระบุ........................ 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความคิดเห็น 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ดังต่อไปน้ี 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
๑. การด าเนินการ      
   ๑.๑ การตดิต่อประสานงานกับผู้ร่วมงาน/ประชาสัมพันธ์      
   ๑.๒ สถานท่ี/อุปกรณ/์สิ่งอ านวยความสะดวก      
   ๑.๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ      
   ๑.๔ เอกสารประกอบกิจกรรม      
   ๑.๕ การให้บริการความสะดวกของกิจกรรม      
   ๑.๖ ระยะเวลาของกิจกรรม      
๒. เนื้อหาวิชาการของกิจกรรม           
   ๒.๑ ไดร้ับความรู้ความเข้าใจเนือ้หาสาระ      
   ๒.๒ เกิดแรงจูงใจในศึกษาในระดับมหาบณัฑิต      
   ๒.๓ ไดร้ับความรู้และเกิดแรงจงูใจท่ีจะศึกษาเพิ่มขึ้น      
๓. การบรรยาย/ของวิทยากร       
   ๓.๑ การบรรยายของวิทยากร      
๔. ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของกิจกรรม      
   ๔.๑ ประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
    

 

   ๔.๒ ได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาและการบริหาร      
พลิกหน้า 2 



๒๒ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 
   ๔.๓ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มากข้ึน       
   ๔.๔ วิทยากรมคีวามรู้ ทักษะ และเช่ียวชาญ ในประเด็นที่บรรยาย       

 

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

 
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ    
  

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
 
 



๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก ง 
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
 

 

 
รูปภาพประกอบกิจกรรม  

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ     

 
นิสิตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เพ่ือการศึกษาและการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๒๗ 
 

 
 

 

 
 

 รูปภาพประกอบกิจกรรม  
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ     
 

คณาจารย์ ฯ ชี้แจงการเข้าร่วมประชุมของนิสิต หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 
 



๒๘ 
 

 
 

 

 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
 

วิทยากรพาแนะน าประวัติความเป็นมาของโบราณสถาน  
ประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคล และการบริหารจัดการภายในวัดใหญ่ชัยมงคล 


