
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการศึกษาดงูานและสมัมนาการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
 
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  และนิสติในชัน้ปีที ่๕  จ าเป็นตอ้งสมัมนาก่อนส าเรจ็การศกึษา     
    ดงันัน้สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขต
นครราชสมีา  จงึไดจ้ดัท าโครงการศกึษาดงูานและสมัมนาการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา  เพื่อใหน้ิสติ
ทีฝึ่กประสบการณ์ไดน้ าเสนอผลการฝึกประสบการณ์และเพื่อน ามาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัคณาจารย์



๒ 
 

และนิสติดว้ยกนั  เพื่อให้คณาจารยไ์ดรู้ถ้งึการฝึกประสบการณ์วชิาชพีจากนิสติ  เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนฝึกประสบการณ์วชิาชพี  และเพื่อใหน้ิสติไดศ้กึษาดงูานการจดัการศกึษาและแหล่งเรยีนรู้
ในชุมชน  เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและประกอบวชิาชพีครู 
  
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
   ๖.๑  เพื่อใหน้ิสติทีฝึ่กประสบการณ์ไดน้ าเสนอผลการฝึกประสบการณ์และเพื่อน ามาแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กบัคณาจารยแ์ละนิสติดว้ยกนั 
   ๖.๒  เพื่อให้คณาจารยไ์ด้รูถ้งึการฝึกประสบการณ์วชิาชพีจากนิสติ  เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การวางแผนฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
   ๖.๓  เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและประกอบวชิาชพีคร ู
 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมศกึษาดงูานการศกึษา  และสมัมนาการฝึกประสบการณ์วชิาชพี  โดยด าเนินการ
ดงันี้ 
    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 ้  ๒๕ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๒๐ รปู/คน (รอ้ยละ ๘๐.๐๐) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - อาจารยใ์นสาขาวชิา    ๓ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๒.๐๐) 
  - นิสติฝึกประสบการณ์วชิาชพี   ๑๗ รปู/คน (รอ้ยละ ๖๘.๐๐) 
   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๑๐  รปู/คน (รอ้ยละ ๕๐.๐๐  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 
 
 



๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ ระยะเวลาทีใ่ชจ้ดักจิกรรม ๓.๘๐ ๐.๕๙ มาก 
๒ รปูแบบของกจิกรรมในการจดัครัง้นี้ ๓.๘๕ ๐.๖๕ มาก 
๓ อาหารและเครือ่งดื่ม ๓.๙๑ ๐.๕๒ มาก 
๔ สถานทีใ่นการศกึษาดงูาน ๓.๗๗ ๐.๗๑ มาก 
๕ การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของผูร้ว่มกจิกรรม ๓.๘๖ ๐.๖๘ มาก 
๖ สถานทีใ่นการจดัสมัมนา ๓.๗๙ ๐.๗๗ มาก 
๗ ความรูท้ีไ่ดจ้ากกจิกรรมในครัง้นี้ ๓.๗๒ ๐.๘๒ มาก 
๘ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมน้ี ๓.๖๙ ๐.๕๕ มาก 

รวมทัง้ส้ิน ๓.๘๐ ๐.๖๖ 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 ่๑๘-๑๙  เดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   ๑๐.๒   สถานท่ีด าเนินการ  
     จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 
๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
   ๑๑.๑  นิสติทีฝึ่กประสบการณ์ไดน้ าเสนอผลการฝึกประสบการณ์และเพื่อน ามาแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็กบัคณาจารยแ์ละนิสติดว้ยกนั 
   ๑๑.๒  คณาจารย์ได้รู้ถึงการฝึกประสบการณ์วชิาชพีจากนิสติ  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
วางแผนฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
   ๑๑.๓  นิสติได้ศกึษาดูงานการจดัการศกึษาและแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน  เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้น
การศกึษาและประกอบวชิาชพีคร ู
 



๔ 
 

๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรจดันอกพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ๑. จดัทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ 
๒. ควรมกีจิกรรมศกึษาดงูานดว้ย ๒. มกีารศกึษาดงูาน  ๓  แห่ง 
 
๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  ควรเพิม่สถานทีด่งูานใหม้ากขึน้ 
  ๑๓.๒  ควรเพิม่ระยะเวลาการจดัสมัมนามากขึน้ 
  ๑๓.๓  อาจารยน์ิเทศและผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งควรมสี่วนรว่มมากขึน้ 
 
๑๔.  การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุและบรูณาการเข้ากบัภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 
    หน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบโครงการจะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุและบรูณาการเขา้กบัภารกจิ
อื่นๆของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
 ๑๔.๑  น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการท าโครงการครัง้ต่อไป 
   ๑๔.๒  น าผลการประเมนิไปปรบัใหเ้ขา้กบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 
 
 
  

(นายอมัพร  เจอืจนัทร)์ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
 


