
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการสมัมนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 
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 
   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสีมา  ได้จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  (หลกัสูตร ๕ ปี)  ซึ่งในหลกัสูตรก าหนดให้ผู้เรยีนในชัน้ปีที ่๕  ต้องฝึกประสบการณ์วชิาชพี
ในสถานศกึษาเป็นระยะเวลา ๑ ปี (๒ ภาคเรยีน) ตามเกณฑท์ีคุ่รสุภาก าหนด 
    ดงันัน้ทางสาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน  คณะครศุาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา  จงึจดัท าโครงการสมัมนาโรงเรยีนเครอืขา่ยฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ขึน้  เพื่อพฒันาโรงเรยีนเครอืขา่ยฝึกประสบการณ์วชิาชพี  ประสานความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน



๒ 
 

เครอืขา่ยฝึกประสบการณ์วชิาชพีกบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา  
และหาแนวทางพฒันาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครใูหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป  
 
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
 ๖.๑  เพื่อพฒันาโรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชพีของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
 ๖.๒  เพื่อประสานความร่วมมอืระหว่างโรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชพีกบัทางคณะ 
ครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
 ๖.๓  เพื่อหาแนวทางพฒันาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครขูองคณะครศุาสตร์  มหาวทิยาลยั
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา  ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมประชุมสมัมนา  โดยด าเนินการดงันี้ 
    ๗.๑  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผนโครงการ 
    ๗.๒  เสนอโครงการต่อมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
    ๗.๓  ประสานงานกบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและจดัเตรยีมสถานที ่
    ๗.๔  ด าเนินการจดักจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 
    ๗.๕  ประเมนิผลและรายงานผลโครงการใหท้างมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสมีาไดร้บัทราบ 
 

๘.  ผลการด าเนินการ 
          ๘.๑  เชิงปริมาณ   
    จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ ัง้ไว ้  ๔๕ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๔๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๙๓.๓๓) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - อาจารยใ์นสาขาวชิา    ๕ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๑.๑๑) 
  - ตวัแทนโรงเรยีนเครอืข่าย    ๙ รปู/คน (รอ้ยละ ๒๐.๐๐) 
   - นิสติในสาขาวชิา     ๒๘ รปู/คน (รอ้ยละ (๖๒.๒๒) 
 

   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๒๒  รปู/คน (รอ้ยละ ๕๒.๓๘  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 
 
 
 



๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ ระยะเวลาในการใชจ้ดักจิกรรม ๓.๘๑ ๐.๖๘ มาก 
๒ รปูแบบของกจิกรรม ๓.๗๘ ๐.๖๖ มาก 
๓ วทิยากรทีใ่หค้วามรู ้ ๓.๖๕ ๐.๔๙ มาก 
๔ เอกสารประกอบการสมัมนา ๓.๖๙ ๐.๖๗ มาก 
๕ อาหารว่างและเครือ่งดื่ม ๓.๘๒ ๐.๕๓ มาก 
๖ การน าเสนอขอ้มลูการจดัการศกึษา ๓.๙๑ ๐.๖๑ มาก 
๗ สถานทีป่ระกอบการสมัมนา ๓.๗๗ ๐.๗๑ มาก 
๘ การมสี่วนรว่มของผูเ้ขา้สมัมนา ๓.๗๔ ๐.๘๐ มาก 
๙ จ านวนผูเ้ขา้รว่มสมัมนา ๓.๘๐ ๐.๖๖ มาก 
๑๐ ประโยชน์ทีไ่ดรบัจากกจิกรรมนี้ ๓.๗๑ ๐.๕๙ มาก 

รวมทัง้ส้ิน ๓.๗๗ .๖๔ 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 ่๑๒  เดอืนกุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   ๑๐.๒  สถานท่ีด าเนินการ  
     โรงเรยีนปรยิตัสิามญันครราชสมีา  ต าบลในเมอืง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา 
 

๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
 ๕.๑  โรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชพีของคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา  ไดร้บัการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐาน 
 ๕.๒  โรงเรยีนเครอืข่ายฝึกประสบการณ์วชิาชพีกบัทางคณะ ครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา ไดป้ระสานความรว่มมอืในการฝึกประสบการณ์วชิาชพี 



๔ 
 

 ๕.๓  ไดแ้นวทางพฒันาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครขูองคณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหา
จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา  ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรใหน้ิสติไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม ๑. นิสติชัน้ปี 4-5 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
๒. ควรมเีอกสารประกอบกจิกรรม ๒. มเีอกสารประกอบกจิกรรมครบถว้นสมบรูณ์ 
 
๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  ควรประชาสมัพนัธโ์ครงการใหท้ัว่ถงึ 
  ๑๓.๒  ควรใหน้ิสติทีก่ าลงัศกึษาไดม้สี่วนรว่มมากขึน้ 
 
๑๔.  การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุและบรูณาการเข้ากบัภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 
    หน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบโครงการจะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุและบรูณาการเขา้กบัภารกจิ
อื่นๆ ของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
  ๑๔.๑  น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการท าโครงการครัง้ต่อไป 
   ๑๔.๒  น าผลการประเมนิไปปรบัใหเ้ขา้กบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 
 
 
  

(นายอมัพร  เจอืจนัทร)์ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
 


