
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการจดัศนูยก์ารเรียนรู้และเทศน์มหาชาติชาดก 
 
๒.  ช่ือหน่วยงาน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา  
    รหสัโครงการ.................  
 
๓.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ     นายอมัพร  เจอืจนัทร ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน   
     คณะครศุาสตร ์ วทิยาลยัสงฆน์ครราชสมีา   
 
๔.  ความสอดคล้อง 
  ๔.๑  ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
           ยทุธศาสตรท่ี์ ๒ ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อเพิม่ศกัยภาพการวจิยัทาง
พระพุทธศาสนา 
           กลยทุธ ์ข้อท่ี ๙ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการน าองคค์วามรูจ้ากวจิยัไปใชใ้นการเรยีนการ
สอน พฒันาตน พฒันางาน พฒันาสงัคมและกจิการคณะสงฆ์ 
 

  ๔.๒  ตวับ่งช้ีของ สกอ.   
   ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๒  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ 
 

      ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์
   ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 
   ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
   ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 
๕.  หลกัการและเหตุผล 
      ด้วยสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขต
นครราชสมีา  ไดก้ าหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัการจดัแหล่งเรยีนรูต่้างๆ ทัง้ในและ
นอกสถานศกึษา  ประกอบกบัภาคเรยีนที่ ๒  ปีการศกึษา ๒๕๕๘ นี้  ทางนิสติสาขาวชิาหลกัสูตรและ
การสอนไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัและประโยชน์จากการไดจ้ดักจิกรรมดงักล่าว  จงึไดร้่วมมอืของวดัสระ
พระ  โรงเรยีนสระพระ-ขมาดไพร    และโรงเรยีนพระทองค าวทิยา  จดัท าโครงการจดัศูนยก์ารเรยีนรู้
และเทศน์มหาชาตเิวสสนัดรชาดก  เพื่อให้นิสติของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยา



๒ 
 

เขตนครราชสีมา  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  ได้ฝึกประสบการณ์ในการจดัการเรยีนรู้และสอน
นักเรยีนในฐานต่างๆ ที่จดัท าขึ้น  อีกทัง้เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา ใหอ้งคก์รภายนอกไดรู้จ้กั  จงึไดจ้ดักจิกรรมในครัง้นี้ขึน้ 
 
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
    ๖.๑  เพื่อใหน้ิสติไดม้ปีระสบการณ์ในการจดัศูนยก์ารเรยีนรู ้ มหาชาตเิวสสนัดรชาดก 
    ๖.๒  เพื่อประสานความร่วมมอืในการจดัการศกึษาระหว่างมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีากบัวดัสระพระ  โรงเรยีนสระพระ-ขมาดไพร  โรงเรยีนพระทองค าวทิยา       
    ๖.๓  เพื่อให้นิสิตน าความรู้จากกิจกรรมที่จดัมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในวชิาต่างๆ  ตาม
หลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้
    ๖.๔  เพื่อเสรมิทกัษะทางวชิาการด้านภาษาไทย และวรรณกรรม วรรณคดใีห้นักเรยีนที่ร่วม
โครงการ 
    ๖.๕  เพื่อส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  รกัษาประเพณีวฒันธรรมตามหลกัศาสนา ในการ
น ามาปรบัใชใ้นชวีติอยา่งถูกตอ้ง 
 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมจดัศูนยก์ารเรยีนรู ้ โดยด าเนินการดงันี้ 
   ๗.๑  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผนโครงการ 
   ๗.๒  เสนอโครงการต่อมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
   ๗.๓  ประสานงานกบัสถานทีท่ีจ่ะไปจดักจิกรรม 
   ๗.๔  ตดิต่อยานพาหนะและประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
   ๗.๕  ประเมนิผลและรายงานผลโครงการต่อทางมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสมีาไดร้บัทราบ 
 
๘.  ผลการด าเนินการ 
           ๘.๑  เชิงปริมาณ   
    จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ ัง้ไว ้  ๒๕๐ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๒๑๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๘๔.๘๐) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - นิสติในสาขาวชิา    ๔๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๖.๘๐) 
  - นกัเรยีนในโรงเรยีน    ๑๗๐ รปู/คน (รอ้ยละ ๖๘.๐๐) 
 

   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๘๕  รปู/คน (รอ้ยละ ๔๐.๐๙  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 



๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ ระยะเวลาทีใ่ชจ้ดักจิกรรม ๓.๘๕ .๕๕ มาก 
๒ รปูแบบของกจิกรรมทีจ่ดัในครัง้นี้ ๓.๗๗ .๖๔ มาก 
๓ วทิยากรประจ าฐานการเรยีนรูใ้นภาคเชา้ ๓.๘๐ .๔๖ มาก 
๔ พระวทิยากรทีแ่สดงธรรมภาคบ่าย ๓.๖๖ .๗๒ มาก 
๕ ความรว่มมอืของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ๓.๘๗ .๕๑ มาก 
๖ ความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัเรยีน ๓.๙๖ .๖๙ มาก 
๗ การจดัฐานการเรยีนรูใ้นแต่ละฐาน ๓.๗๗ .๗๗ มาก 
๘ การจดัเตรยีมสถานทีเ่ทศน์มหาชาต ิ ๓.๗๙ .๘๓ มาก 
๙ ความสอดคลอ้งกบัวชิาทีเ่รยีนในหอ้งเรยีน ๓.๘๘ .๖๑ มาก 
๑๐ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมน้ี ๓.๖๙ .๕๗ มาก 

รวมทัง้ส้ิน ๓.๗๙ .๖๒ มาก 
 

    ๘.๓  เชิงเวลา   
               โครงการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
 

๙.  งบประมาณด าเนินการ   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   งปม.เงนิแผ่นดนิ            งปม.เงนิรายได ้      งปม.อื่นๆ......................(ระบุ)    
  งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๐.  ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ   
    ๑๐.๑  ระยะเวลาด าเนินการ   
    วนัที ่ ๒๐  เดอืนพฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๑๐.๒  สถานท่ีด าเนินการ  
     วดัสระพระ  ต าบลสระพระ  อ าเภอพระทองค า  จงัหวดันครราชสมีา 
 
๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
    ๑๑.๑  นิสติไดม้ปีระสบการณ์ในการจดัศูนยก์ารเรยีนรู ้ มหาชาตเิวสสนัดรชาดก 
    ๑๑.๒  ได้ประสานความร่วมมอืในการจดัการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีากบัวดัสระพระ  โรงเรยีนสระพระ-ขมาดไพร  โรงเรยีนพระทองค าวทิยา       



๔ 
 

    ๑๑.๓  นิสิตได้น าความรู้จากกิจกรรมที่จดัมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาในวิชาต่างๆ  ตาม
หลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้
    ๑๑.๔  นิสิตมทีักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย และวรรณกรรม วรรณคดีให้นักเรยีนที่ร่วม
โครงการ 
    ๑๑.๕  ไดม้กีารเผยแผ่พระพุทธศาสนา  รกัษาประเพณีวฒันธรรมตามหลกัศาสนา ในการน ามา
ปรบัใชใ้นชวีติอยา่งถูกตอ้ง 
 
๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรใหน้ิสติเขา้รว่มครบทุกชัน้ปี ๑. ก าหนดใหน้ิสติทุกชัน้เขา้รว่ม 
๒. ควรมกีารประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ๒. ไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมากขึน้ 
 
๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  ควรบรหิารจดัการเวลาใหก้ระชบัมากขึน้ 
  ๑๓.๒  ควรมกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการใหม้ากขึน้ 
 
๑๔.  การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุและบรูณาการเข้ากบัภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 
    หน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบโครงการจะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุและบรูณาการเขา้กบัภารกจิ
อื่นๆของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
 ๑๔.๑  น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการท าโครงการครัง้ต่อไป 
   ๑๔.๒  น าผลการประเมนิไปปรบัใหเ้ขา้กบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 
 
 
  

(นายอมัพร  เจอืจนัทร)์ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
 
 


