
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการวิชาการ ๒๕ ปี ครศุาสตร ์มจร.โคราช 
     (ครภูาษาไทยในประชาคมอาเซียน) 
 
๒.  ช่ือหน่วยงาน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา  
    รหสัโครงการ.................  
 
๓.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ     นายอมัพร  เจอืจนัทร ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน   
     คณะครศุาสตร ์ วทิยาลยัสงฆน์ครราชสมีา   
 
๔.  ความสอดคล้อง 
  ๔.๑  ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
            ยทุธศาสตรท่ี์ ๑  การผลติบณัฑติและการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ
และมาตรฐาน 
            กลยทุธ ์ข้อท่ี ๕  ส่งเสรมิและพฒันาวทิยาเขตใหเ้ป็นทีย่อมรบัในการเป็นศูนยก์ลาง
การศกึษาพระพุทธศาสนา 
  ๔.๒  ตวับ่งช้ีของ สกอ.   
   ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๒  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ 
 
      ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์
   ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 
   ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
   ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 

๕.  หลกัการและเหตุผล 
    สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตนครราชสมีา  ไดจ้ดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรพุทธศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาการสอน
ภาษาไทย  (หลกัสตูร  ๕  ปี)  เพื่อใหน้ิสติไดป้รบัตวัเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน  จงึตอ้งจดักจิกรรมเกีย่วกบั
ภาษาไทยและอาเซยีนขึน้ 
   ดงันัน้ทางสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา  จงึได้จดัท าโครงการวิชาการ ๒๕ ปี ครุศาสตร์ มจร.โคราช  (ครู



๒ 
 

ภาษาไทยในประชาคมอาเซยีน) ขึน้  อนัเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการดา้นพระพุทธศาสนาและ
วฒันธรรมในกลุ่มอาเซยีน  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการดา้นภาษา
และวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน  เพื่อจดักิจกรรมแข่งขนัทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรยีน
เครอืข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชพี  และเพื่อจดันิทรรศการให้ความรูเ้กี่ยวกบัการศกึษา ภาษาไทย และ
ประชาคมอาเซยีน 
 
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
   ๖.๑  เพื่อจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการดา้นภาษาและวฒันธรรมในกลุ่มอาเซยีน 
   ๖.๒  เพื่อจดักจิกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการแก่นักเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์
วชิาชพี 
   ๖.๓  เพื่อจดันิทรรศการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการศกึษา ภาษาไทย และประชาคมอาเซยีน   
 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมสมัมนาทางวชิาการ  แขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ  บ าเพญ็กุศลทกัษณิานุปาทาน  
และทอดผา้ป่าการศกึษา  โดยด าเนินการดงันี้ 
    ๗.๑  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผนโครงการ 
    ๗.๒  เสนอโครงการต่อมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
    ๗.๓  ประสานงานกบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและจดัเตรยีมสถานที่ 
    ๗.๔  ด าเนินการจดักจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 
    ๗.๕  ประเมนิผลและรายงานผลโครงการใหท้างมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสมีาไดร้บัทราบ 
 
๘.  ผลการด าเนินการ 
          ๘.๑  เชิงปริมาณ   
    จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ ัง้ไว ้  ๑๕๐ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๓๒๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๒๑๖.๖๗) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - อาจารย ์เจา้หน้าที ่วข.นครราชสมีา  ๒๐ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๓.๓๓) 
  - นิสติในสาขาวชิา  ปี ๑-๕   ๖๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๔๑.๓๓) 
  - คร ู นกัเรยีน  โรงเรยีนเครอืขา่ย   ๑๘๐ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๒๐.๐๐) 
   - พุทธศาสนิกชน     ๖๐ คน (รอ้ยละ ๔๐.๐๐) 
 

   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๗๐  รปู/คน (รอ้ยละ ๒๑.๗๔  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 



๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ ระยะเวลาทีใ่ชจ้ดักจิกรรม ๔.๐๒ .๘๔ มาก 
๒ รปูแบบของกจิกรรมทีจ่ดัในครัง้นี้ ๔.๐๑ .๗๑ มาก 
๓ สถานทีใ่นการจดักจิกรรม ๓.๙๘ .๕๔ มาก 
๔ การจดัเตรยีมสถานทีใ่นการจดักจิกรรม ๓.๘๔ .๖๙ มาก 
๕ อาหารและเครือ่งดื่มในกจิกรรม ๓.๘๙ .๗๔ มาก 
๖ วทิยากรรว่มเสวนาใหค้วามรู ้ ๓.๙๒ .๘๓ มาก 
๗ ความสนใจในกจิกรรมของบุคคลภายนอก ๓.๙๘ .๗๒ มาก 
๘ ความรูท้ีไ่ดร้บัจากกจิกรรม ๔.๐๓ .๗๕ มาก 
๙ ความสอดคลอ้งกบัวชิาทีเ่รยีนในหอ้งเรยีน ๓.๙๗ .๗๔ มาก 
๑๐ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมน้ี ๓.๘๖ .๖๘ 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  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๐.  ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ   
    ๑๐.๑  ระยะเวลาด าเนินการ   
    วนัที ่๒๓  เดอืนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๑๐.๒  สถานทีด่ าเนินการ  
     หอ้งประชุมชัน้ ๓  อาคารพระเทพวทิยาคม  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสมีา 
 
๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
   ๑๑.๑  ไดจ้ดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการดา้นภาษาและวฒันธรรมในกลุ่มอาเซยีน 
   ๑๑.๒  ไดจ้ดักจิกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการแก่นกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืขา่ยฝึกประสบการณ์
วชิาชพี 



๔ 
 

   ๑๑.๓  ไดจ้ดันิทรรศการใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการศกึษา ภาษาไทย และประชาคมอาเซยีน   
 
๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรใหน้ิสติเขา้รว่มทุกชัน้ปี ๑. ก าหนดใหน้ิสติ ปี ๑-๕ เขา้รว่มกจิกรรม 
๒. มกีจิกรรมทีห่ลากหลาย ๒. เพิม่กจิกรรมแขง่ขนัมากขึน้ 
๓. ควรจดักจิกรรมวนัปกต ิ ๓. จดักจิกรรมในวนัศุกร ์
 
๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  บุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งควรมสี่วนรว่มใหม้ากขึน้ 
  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 
 
 


