
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
๒. ชื่อหน่วยงาน   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา รหัสโครงการ.................  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี   รองผู้อ านวยการส านักวิชาการ   
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓  การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมทุกระดับทั้ง

ระดับชาติ และนานาชาติ 
 กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๒  จัดระบบข้อมูลและระบบการจัดการทรัพยากรองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอด

วิชาการท้ังทรัพยากร บุคคล ทักษะช านาญการ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สามารถ 
สนองต่อความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี 

๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ.องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๓  มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการบริการวิชาการ  มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย  

   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัยและ
พัฒนา  การบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     การบริการวิชาการแก่สังคม
เป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยี ในการ
จัดการการเรียนการสอน การลงทะเบียน การจัดการด้านการเงินบัญชี การผลิตสื่อ  การสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ การประกาศผลการเรียน การเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุ ผ่านทางระบบเว็บไซต์ เป็นต้น จึงจะท า
ให้งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นเพ่ือให้งานบริการวิชาการส าเร็จผลตามพันธกิจและตามมาตรฐานการจัดการศึกษา จึงจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตให้รู้ เข้าใจและท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงได้ก าหนดหลักสูตรการ
ล งท ะ เบี ยน ออน ไลน์  แล ะการส่ งผ ลคะแน น ระบ บ ออน ไลน์ ขึ้ น  ใน ระ บ บ ท ะ เบี ยน ออน ไลน์ 
http://regweb.mcu.ac.th  
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑  เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีความรู้และเข้าใจระบบทะเบียนออนไลน์ 
 ๗.๒  เพ่ือพัฒนานิสิตให้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ช าระเงินในระบบ 
 ๗.๓  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถส่งผลคะแนนในระบบทะเบียนออนไลน์ 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมอบรม เชิงปฎิบัติการ  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๘.๑ การบรรยาย   การอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 ๘.๒ ฝีกปฎิบัติลงทะเบียนในระบบทะเบียนออนไลน์ จริง 
๘.๕  ตารางกิจกรรม 

ตารางการอบรมลงทะเบียนออนไลน์และการส่งเกรดออนไลน์ 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อบริการวิชาการ ปี ๒๕๕๙      

โดย  ส านักวิชาการ   วิทยาเขตนครราชสีมา 
วันที่  ๔  -  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๐๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

------------------------------------------ 

 วัน/เดือน/ปี  เวลา ชั้น/ปี/ห้อง/สาขา  อบรม วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร 

๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ปี ๑  พุทธฯ/การจัดการเชิงพุทธ(พิ) 
ปี ๑  พุทธ,คร,ุมนุษย์(พระภิกษุ) 
ปี ๑  สังคม(รัฐศาสตร์) (พระภิกษุ) 

นายกิตติพัฒน-์พม.ถาวร 
นายกิตติพัฒน์-นายค านวณ 
นายกิตติพัฒน-์นายวรนุช 

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ปี ๒  พุทธฯ/การจัดการเชิงพุทธ(พิ) 
ปี ๒  พุทธ,คร,ุมนุษย์(พระภิกษุ) 
ปี ๒  สังคม(รัฐศาสตร์) (พระภิกษุ) 

นายกิตติพัฒน-์พม.ถาวร 

นายกิตติพัฒน-์นายค านวณ 
นายกิตติพัฒน-์นายวรนุช 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ปี ๓  พุทธฯ/การจัดการเชิงพุทธ(พิ) 
ปี ๓  พุทธ,คร,ุมนุษย์(พระภิกษุ) 
ปี ๓  สังคม(รัฐศาสตร์) (พระภิกษุ) 

นายกิตติพัฒน-์พม.ถาวร 

นายกิตติพัฒน-์นายค านวณ 
นายกิตติพัฒน-์นายวรนุช 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ปี ๔  พุทธฯ/การจัดการเชิงพุทธ(พิ) 
ปี ๔  พุทธ,คร,ุมนุษย์(พระภิกษุ) 
ปี ๔  สังคม(รัฐศาสตร์) (พระภิกษุ) 

นายกิตติพัฒน-์พม.ถาวร 

นายกิตติพัฒน-์นายค านวณ 
นายกิตติพัฒน-์นายวรนุช 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ อาจารย์,อาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าที่ 
-ระบบส่งเกรดออนไลน์ 

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธ ี

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ปี ๑  พุทธ,มนุษย์,รัฐศาสตร์(คฤหัสถ์) 
ปี ๒  พุทธ,มนุษย์,รัฐศาสตร์(คฤหัสถ์) 
ปี ๓  พุทธ,มนุษย์,รัฐศาสตร์(คฤหัสถ์) 

นายกิตติพัฒน-์พม.ถาวร 

นายกิตติพัฒน-์นายค านวณ 
นายกิตติพัฒน-์นายวรนุช 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ปี ๑  กลุ่มเดอะมอลล์/กลุ่มตกค้าง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธ ี

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ปี ๒  กลุ่มเดอะมอลล์/กลุ่มตกค้าง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธ ี

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ปี ๓  กลุ่มเดอะมอลล์/กลุ่มตกค้าง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธ ี
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๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ปี ๓  กลุ่มเดอะมอลล์/กลุ่มตกค้าง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสริิเมธ ี

 
หมายเหตุ...ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

 จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๖๘๓ รูป/คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๖๓๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ 

แบ่งเป็น(แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 
- บุคลากร    จ านวน ๕๓  รูป/คน เข้าอบรม ๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๓๘ 
- นิสิตชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๑๖๘ รูป/คน  เข้าอบรม ๑๖๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
- นิสิตชั้นปีที่ ๒ จ านวน  ๒๑๕ รูป/คน เข้าอบรม ๒๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- นิสิตชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๖๔  รูป/คน  เข้าอบรม ๑๕๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๙ 
- นิสิตชั้นปีที่ ๔  จ านวน ๘๓  รปู/คน  เข้าอบรม ๖๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๓ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๑๗๐  รูป/คน   คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙  ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด  

- ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
  ผลการประเมินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพื่อบริการวิชาการ 

สรุป 
แบบสอบถามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตเพ่ือบริการวิชาการ ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป 
๑. เพศ 

  บรรพชิต = ๙๐  
  คฤหัสถ์  = ๗๐ 
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๒. อาย ุ

  ต่ ากว่า ๒๕ ปี = ๗๑ 
  ๒๖ – ๔๕  ปี = ๘๙ 
  ๔๖  ปีขึ้นไป = ๑๐ 

 
 
ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 
 

 หัวข้อ ค่าเฉลี่ย SD 

ด้านสถานที่และระยะเวลา   

1. สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม 4.32 0.81 
2. ความพร้อมของอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์ 4.16 0.92 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.16 0.89 

4. อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างมีความเหมาะสม 3.63 1.29 
ด้านวิทยากร   

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.35 0.84 
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2. บุคลิกภาพของวิทยากร 4.29 0.85 
3. มีการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อม 4.24 0.84 

4. การน าเสนอตรงประเด็นและมีสื่อประกอบการบรรยาย 4.30 0.86 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ   
1. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท าวิจัย 4.14 0.89 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้การเรียนการสอน 4.24 0.86 

3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อโครงการ 4.23 0.84 
 
ระดับความคิดเห็นแจกแจงรายข้อ 
ด้านสถานที่และระยะเวลา 

1. สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม 

 
 
 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
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3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 

 
4. อาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างมีความเหมาะสม 

 
ด้านวิทยากร 
 1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
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2. บุคลิกภาพของวิทยากร 

 
 3. มีการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อม 

 
 4. การน าเสนอตรงประเด็นและมีสื่อประกอบการบรรยาย 
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ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
 1. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท าวิจัย 

 
 2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้การเรียนการสอน 

 
 3. ภาพรวมของความพึงพอใจต่อโครงการ 

 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
1 .ดีมาก 
2. มีประโยชน์มาก 
 ่3. ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้กับการทะเบียนและการเรียนการสอน 
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4. ให้เพ่ิมความเร็วอินเตอร์เน็ตมากกว่านี้ เพ่ือความสะดวก 
5. อินเตอร์เน็ตช้าๆ ต้องปรับปรุงให้เร็วกว่าเดิม 
6. ท าต่อไปๆดีมาก เพราะจะท าให้นิสิตมีความเข้าใจมากขึ้น 
7. ดีทุกอย่างครับ 
8. เข้าใจดี 
9. แอร์เย็นดีครับ 
10. เวลาอบรมตรงกับเวลาเรียนครับ อยากให้แจ้งอาจารย์สอนให่้ด้วยนะครับ เพราะอาจารย์เข้าสอนก็ไม่กล้า
ออกมาอบรมครับผม ขอบคุณครับ 
11. เปิดแอร์หนาวไปหน่อย แต่ก็ดีที่มีแอร์ให้เปิด 
12. แอร์ไม่เย็นเปิดพัดลมดีกว่า 
13. มีความพร้อมมากในการจัดการสอน นักศึกษาได้ความรู้และเข้าใจในการเรียน โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมในการสอนตามวิชาการต่างๆนักศึกษาทุกท่านมีความรู้ความ
เข้าใจกับการศึกษาตลอด 2 ปี ขอให้มหาวิทยาลัยจงมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
14. ดีแล้ว 
15. ดี 
16.ขอให้ปรับปรุงในเรื่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมเนื่องจากสัญญาณช้ามาก ท าให้ไม่
สะดวกในการฝึกอบรมค่ะ ขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเล็งเห็นถึงข้อนี้ด้วยนะค่ะ มีปัญหาจุดนี้มานานแล้วและไม่
มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
17. ให้มีอุปกรณ์พร้อมกว่านี้ 
18. คอมพิวเตอร์ค้างบ่อย ระบบแยม่าก ยุ่งยาก 

 
            ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 งปม.เงินแผ่นดิน            งปม.เงินรายได้      งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๕๕,๐๐๐  บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ล าดับ 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 



๑๐ 
 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ๑๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ  ห้องประชุม  ๒๐๓  อาคารเรียนชั้น  ๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๗.๑ มหาวิทยาลัยมีระบบทะเบียนได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. 
 ๗.๒ บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ระบบทะเบียนในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
ให้เร่งการใช้งานระบบทะเบียนให้ครบทุกรายการ ไดจ้ัดท าระบบทะเบียนเกือบครบทุกรายการ 
เผยแผ่วิธีการใช้งานแก่บุคลากรและนิสิต ฝึกอบรมการใช้งานแก่บุคลาการนิสิตและเผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ต 
ควรเอกสารประกอบ จัดท าเอกสารวิธีการใช้งานระบบทะเบียน 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการอบรม 

๒) ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตอ่อน 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ฝ่ายเทคโนโลยีปรับปรุงระบบอินเตอร์ให้เสถียรภาพขึ้น 

๒) ฝ่ายบริการน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนบริการ การเงิน  
๓) ฝ่ายวิชาการน าข้อมูลไปใช้การจัดการเรียนการสอน 
  
 

                                                      
         (นายกิตติพัฒน์  สุวรรณสิริเมธี)                                                   (พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  หัวหน้างาน/ผอ.ส านักวิชาการ 
   วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


