
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการศึกษาดงูานการศึกษาจงัหวดัอดุรธานี 
 
๒.  ช่ือหน่วยงาน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา  
    รหสัโครงการ.................  
 
๓.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ     นายอมัพร  เจอืจนัทร ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน   
     คณะครศุาสตร ์ วทิยาลยัสงฆน์ครราชสมีา   
 
๔.  ความสอดคล้อง 
  ๔.๑  ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
           ยทุธศาสตรท่ี์ ๑  การผลติบณัฑติและการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนทีม่คีุณภาพ
และมาตรฐาน 
           กลยทุธ ์ข้อท่ี ๓  พฒันานิสติและขยายโอกาสการศกึษาทางดา้นพระพุทธศาสนา 
บรูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่ 
 

  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  และภาคเรยีนที ่๒  ปีการศกึษา ๒๕๕๘ นี้  ทางนิสติสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอนได้
เลง็เหน็ถงึความส าคญัและประโยชน์จากการการศกึษาดงูานการศกึษา   
    ดงันัน้สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขต
นครราชสมีา  จงึไดจ้ดัท าโครงการศกึษาดูงานการศกึษาจงัหวดัอุดรธานี  เพื่อใหน้ิสติไดศ้กึษาดูงานการ



๒ 
 

จดัการศกึษาของสถานศกึษาในจงัหวดัอุดรธานี  เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาและประกอบวชิาชพี
ครู  เพื่อให้นิสติได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้การศึกษาดูงานเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนประกอบ
วชิาชพี  เพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนรูแ้หล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีน่่าสนใจในจงัหวดัอุดรธานี 
  
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
   ๖.๑  เพื่อใหน้ิสติไดศ้กึษาดงูานการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในจงัหวดัอุดรธานี  เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและประกอบวชิาชพีครู 
   ๖.๒  เพื่อใหน้ิสติไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารศกึษาดงูานเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน
ประกอบวชิาชพี 
   ๖.๓  เพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนรูแ้หล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีน่่าสนใจในจงัหวดัอุดรธานี 
 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมศกึษาดงูานทางการศกึษา  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 ้  ๖๘ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๕๕ รปู/คน (รอ้ยละ ๘๐.๘๘) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - อาจารยใ์นสาขาวชิา    ๕ รปู/คน (รอ้ยละ ๗.๓๕) 
  - นิสติในสาขาวชิา    ๕๐ รปู/คน (รอ้ยละ ๗๓.๕๓) 
 

   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๓๕  รปู/คน (รอ้ยละ ๖๓.๖๔  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  
 ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ การจดัยานพาหนะในการไปศกึษาดงูาน ๓.๘๕ .๕๕ มาก 
๒ วนัเวลาในการเดนิทางไปศกึษาดงูาน ๓.๗๗ .๖๔ มาก 
๓ ความเหมาะสมของสถานทีศ่กึษาดงูาน ๓.๘๑ .๔๖ มาก 
๔ ความเหมาะสมในการเตรยีมงาน ๓.๖๖ .๗๒ มาก 
๕ การบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ๓.๘๗ .๕๑ มาก 
๖ ความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาดงูานในครัง้นี้ ๓.๙๖ .๖๙ มาก 
๗ การน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช ้ ๔.๗๗ .๗๗ มาก 
๘ การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ๓.๗๙ .๘๓ มาก 
๙ จ านวนสถานทีด่งูานและเทีย่วชม ๓.๘๘ .๖๑ มาก 
๑๐ จ านวนผูร้ว่มกจิกรรมศกึษาดงูานในครัง้นี้ ๓.๖๙ .๕๗ มาก 

รวมทัง้ส้ิน ๓.๙๔ .๕๒ มาก 
 

    ๘.๓  เชิงเวลา   
               โครงการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
 

๙.  งบประมาณด าเนินการ   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   งปม.เงนิแผ่นดนิ            งปม.เงนิรายได ้      งปม.อื่นๆ......................(ระบุ)    
  งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
 
๑๐.  ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ   
    ๑๐.๑  ระยะเวลาด าเนินการ   
    วนัที ่๘-๙  เดอืนธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   ๑๐.๒  สถานท่ีด าเนินการ  
     จงัหวดัอุดรธานี 
 
๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
   ๑๑.๑  เพื่อใหน้ิสติไดศ้กึษาดงูานการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในจงัหวดัอุดรธานี  เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและประกอบวชิาชพีครู 
   ๑๑.๒  เพื่อใหน้ิสติไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารศกึษาดงูานเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวางแผน
ประกอบวชิาชพี 



๔ 
 

   ๑๑.๓  เพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนรูแ้หล่งเรยีนรูต่้างๆ ทีน่่าสนใจในจงัหวดัอุดรธานี 
 
๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรใหน้ิสติเขา้รว่มกจิกรรมครบทุกชัน้ ๑. นิสติเขา้เขา้รว่มกจิกรรมทุกคณะ 
๒. ควรปรบัปรงุเรือ่งยานพาหนะ ๒. เดนิทางดว้ยรถปรบัอากาศ ๒ ชัน้ (VIP) 
 
๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  ควรเพิม่สถานทีด่งูานใหม้ากขึน้ 
  ๑๓.๒  ควรปรบัปรงุพฤตกิรรมนิสติในระหว่างศกึษาดงูาน 
  ๑๓.๓  ควรมกีจิกรรมเพิม่เตมิในระหว่างศกึษาดงูาน 
 
๑๔.  การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุและบรูณาการเข้ากบัภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 
    หน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบโครงการจะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุและบรูณาการเขา้กบัภารกจิ
อื่นๆ ของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
  ๑) น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการท าโครงการครัง้ต่อไป 
   ๒) น าผลการประเมนิไปปรบัใหเ้ขา้กบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 
 
 
  

(นายอมัพร  เจอืจนัทร)์ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
 


