
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่อโครงการ   โครงการซ้อมรับปริญญาบัตร 
๒. ชื่อหน่วยงาน     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   รหัสโครงการ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๓.๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต   นครราชสีมา 
๓.๒  ศูนย์บณัฑติ,หัวหน้าสาขาวิชาทุกคณะ  
๓.๓  พุทธศาสตรบณัฑิต  รุ่นท่ี  ๖๑  และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นท่ี   ๒๖    

 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๔.๑.๑. ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑  การผลิตบัณฑิต   
๔.๑.๒. ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

          ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ.  องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑิต    
                                      องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ ⁄ 
 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้เปิดด าเนินการศึกษาเป็น
ครั้งแรก  เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยเปดิสอนในคณะพทุธศาสตรเ์ป็นคณะแรก  และต่อมาไดด้ าเนินการ
ขอเปิดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ในปี พ.ศ.๒๕๓๒  คณะครุศาสตร์ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  และคณะสังคมศาสตร ์        
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  นับเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของประเทศไทยทีเ่ปิดสอนครบทั้ง  ๔  คณะ  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๙       
ได้เปดิการศึกษาในระดับปริญญาโท(ภาคบรรพชิต)สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, พ.ศ.๒๕๕๒  ได้เปดิการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท(ภาคคฤหัสถ์)  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,พ.ศ.๒๕๕๓  ได้เปดิการศึกษาในระดับปรญิญาโท  (ภาค
บรรพชิต) สาขาวิชาปรัชญา   

ก่อนที่พุทธศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตจะเข้ารับประสาทปริญญาในวันที่ ๑๒-๑๕  เดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาดังกล่าวนั้น  ทางวิทยาเขตนครราชสีมา  เห็นสมควรจัดซ้อมรับปริญญาบัตรแก่บัณฑิต/
มหาบัณฑิต ที่วิทยาเขตนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมและการเสริมก าลังใจให้พุทธศาสตรบัณฑิต  มหาบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา   พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้พุทธศาสตรบัณฑิต  มหาบัณฑิต  ญาติ และคณาจารย์ได้พบปะพูดคุยและ
แสดงความยินดีในการส าเร็จการศึกษา อีกทั้งจะได้เป็นแบบอย่างในการจัดซ้อมรับปริญญาบัตรส าหรับรุ่นต่อไป  ณ  
อาคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) ช้ันที่  ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
นครราชสีมา   ในวันอาทิตย์ที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  และวันที่  ๑๒-๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   ณ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๒ 
 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๗.๑เพื่อสร้างความสัมพันธ์  ความรัก  และความสามัคคีระหว่างพทุธศาสตรบณัฑติและมหาบณัฑติ 
       คณาจารย์และมหาวิทยาลัย 
๗.๒ เพื่อเสรมิก าลังใจ ให้พุทธศาสตรบณัฑติและมหาบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษาทุกคน 
๗.๓ เพื่อความพร้อมเพยีงและเปน็แบบอย่างในการจัดซ้อมรับประสาทปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป  

๘. ลักษณะกิจกรรม 
๘.๑ จดัการซ้อมรับประสาทปริญญาเสมือนรับจริง 
๘.๒ จดักิจกรรมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างพุทธศาสตรบัณฑติและมหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา  
       คณาจารย์ผู้เข้าร่วมงาน 
๘.๓ จดักิจกรรมท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต ์
๘.๔ กิจกรรมแสดงบนเวทีของนิสติปี  ๑,  ปี ๒ 

๙. ผลการด าเนินการ 
        ๙.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑) พุทธศาสตรบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา รุ่นที่   ๖๑ จากวิทยาเขตนครราชสมีา   
  -บัณฑิตบรรพชิต   จ านวน    ๘๙ รูป  
  -บัณฑิตคฤหสัถ์     จ านวน     ๖๒ คน 

  ๒) พุทธศาสตรมหาบณัฑิตทีส่ าเรจ็การศึกษา  รุ่นที่  ๒๖   
-มหาบัณฑติบรรพชิต  จ านวน   ๓๕ รูป   
-มหาบัณฑติคฤหสัถ์    จ านวน      ๕ คน 

 ๓) คณาจารย์ประจ า/พิเศษและเจา้หน้าท่ี  จ านวน   ๒๐ คน 
 ๔) ประชาชนท่ัวไป      จ านวน    ๘๐ คน 
     รวม  จ านวน  ๒๙๑ คน     

         ๙.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เสรมิก าลังใจให้พุทธศาสตรบณัฑติ  มหาบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๕๙      และ
เปิดโอกาสใหพุ้ทธศาสตรบัณฑิต  ญาติ  และคณาจารย์  ได้พบปะพดูคุยและแสดงความยินด ีในการส าเร็จการศึกษา 
อีกทั้งจะได้เป็นแบบอยา่งในการจดัซ้อมรับประสาทปรญิญาส าหรับรุ่นต่อไป 
 ๙.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  ระยะเวลาด าเนินการในวันอาทิตยท์ี่  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  
๑๖.๐๐  น.  และในระหวา่งวันท่ี  ๑๒-๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

     ๙.๔  ผลการประเมินโครงการ  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๑๐๐ รูป/คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
     ๙.๕. ผลการประเมินโครงการซ้อมรับปริญญา  

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อโครงการซ้อมรับปริญญา  
จ านวน  ๑๐๐  คน   

มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
- คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐- ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
- ผลการประเมินพอใจดังตารางที่  ๑ 
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ตารางที่  ๑   
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๔.๓๓ ๐.๗๖ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๕๑ ๐.๙๘ มากที่สุด 
๓. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ๔.๙๘ ๐.๖๔ มากที่สุด 
๔. อาหาร เครื่องดื่ม/อาหารว่าง  มีความเหมาะสม ๔.๕๙ ๐.๖๙ มากที่สุด 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
๑. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเข้ารับปริญญา ๓.๙๖ ๐.๙๕ มาก 
๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับปริญญาในวันจริง ๔.๙๗ ๐.๖๘ มากที่สุด 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อโครงการ ๔.๖๖ ๐.๙๕ มากที่สุด 
๒. สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้รุ่นน้อง ๔.๒๑ ๐.๘๗ มาก 

รวม ๔.๕๑ ๐.๘๒ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๑  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการช้อมรับปริญญา  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๘๒)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด  ๕  ข้อ  ระดับมาก  ๓  ข้อ    โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม   ( X = ๔.๙๘, S.D. = ๐.๖๔)  รองลงมา  คือ  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้ารับปริญญาในวันจริง  ( X = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๖๘)  และอันดับสุดท้าย  คือ  มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเข้ารับปริญญา  ( X = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๙๕) 
 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐   ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

นครราชสีมา  
 ๙.๖ เชิงวลา   
            ร้อยละ  ๑๐๐  ของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 งปม.เงินแผ่นดิน            งปม.เงินรายได้    งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
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๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ศ.๒๕๕๙ 

เมษายน พฤษภาคม 
๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
๒ แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานโครงการ   
๓ ประชุมคณาจารย์  บัณฑิต   
๔ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ   
๕ จัดประชุมเพ่ือมอบหมายงาน   
๖ จัดท าเอกสาร/สถานที่ท ากิจกรรม   
๗ จัดการซ้อมรับปริญญาบัตร   
๘ จัดซุ้มรับปริญญาที่  มจร.  อ าเภอวังน้อย   
๙ ประเมินผล/สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัย

ตามล าดับ 
  

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 ระยะเวลาด าเนินการในวันอาทิตยท์ี่  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๖.๐๐  
น.  และในระหว่างวันท่ี  ๑๒-๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑๔.๑ ได้เสริมสร้างก าลังใจต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 
 ๑๔.๒ ได้สร้างความสัมพันธ์  ความรัก  ความสามัคคีในหมูค่ณะ 
 ๑๔.๓ ได้บ าเพ็ญกศุลร่วมกัน 
 ๑๔.๔ ได้เป็นแบบอย่างการซ้อมรบัปริญญาส าหรับรุ่นต่อไป 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมซ้อมรับประสาทปริญญาได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใน
ครั้งต่อไป  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดักิจกรรม จึงได้เสนอแนะดังต่อไปนี ้

๑๕.๑ ข้อเสนอแนะเพ่ือการจัดกจิกรรมในคร้ังต่อไป 
 ๑) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้ทั่วถึง 
 ๒) ควรจัดวันเวลาให้ตรงกับวันหยดุราชการ 
 ๓) ควรจัดสถานท่ีให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะซุม้ถ่ายรูปปรญิญา 
 ๔) ควรมอบหมายงานให้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๖) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นมินตค์ณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเปน็ทางการ 
๑๕.๒ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  
 ๑) ก าหนดการควรที่จะมีความชัดเจนให้มากกว่านี ้
 ๒) ควรมอบหมายพุทธศาสตรบณัฑิต/มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมกันทุกคน 
 ๓) ควรมีหนังสือเรียนเชิญ/นมินตค์ณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมใหเ้ป็นทางการ 



๕ 
 

 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑)  มีระยะเวลาในการจ ากัด ท าให้การเตรียมการไม่ทัน 

๒)  ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตมีน้อย เนื่องจากนิสิตที่จบไปแล้วจะขาดการ
ติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยฯ 
 

 

                                               
   
 (……………………………………)   (……………………………………) 
 ดร.วินัย   ภูมิสุข ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
       วันที…่…………………………….. 
 
        
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

๑)    หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
๒) ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
๓)    รายละเอียดการใช้จ่ายตามโครงการ (ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ) 
๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕) ก าหนดการโครงการ 
๖) ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป) 
๑๐)  เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้        
      (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
๑๑)  เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ……………………………………………. 

 


