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รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

๑. ช่ือโครงการ    โครงการสมัมนาก่อนเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
๒. ช่ือหน่วยงาน   วิทยาเขตนครราชสีมา   รหัสโครงการ    
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายกิตตพิฒัน์  สวุรรณสิริเมธี   ส านกัวิชาการวิทยาเขตนครราชสีมา  
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยั 

 ยทุธศาสตร์ ข้อท่ี  ๑  การผลิตบัณฑิต และ กา ร พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มี คุณภาพ
และมาตรฐาน 

  กลยทุธ์ ข้อท่ี  ๓  พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการ ศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ 

๔.๒ ตวับ่งชี้ของ สกอ. ระดบัหลกัสูตร องค์ประกอบที ่๓ นิสิต ๓.๑ การรับนิสิต ๓.๒ การส่งเสริมและ
พฒันานิสิต    และองค์ประกอบที ่๕  การบริการวิชาการแก่สงัคม 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์  
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดการศึกษาตามปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย คือ  จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม  เปิด

สอนระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เรื่อยมา  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๕  

สาขาวิชา มีสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  การสอนภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  รัฐศาสตร์ และการจัดการเชิงพุทธ  ใน

ระดับประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร  ประกาศนียบัตรบริการหารกิจการคณะสงฆ์ และประกาศนียบัตรพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขาพระพุทธศาสนาและ สาขา

ปรัชญา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีนิสิตสมัครเข้าเรียนจ านวน ๒๙๑  รูป/คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  

๑๒๑  รูป/คน  ได้ท าตามพันธกิจหลักคือ ผลิตบัณฑิต  ให้เป็นศาสนทายาท   สร้างคนเก่งและคนดีมีสมรรถภาพสู่

สังคม  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงจัดโครงการสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้น  เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาต่อ

ได้เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร  รายวิชาที่เรียน  ตลอดจนระบบกลไกจัดการศึกษาสืบไป    
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๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือให้นิสิตได้รู้ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร การศึกษาระดับปริญญาตรี   

๗.๒ เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร อาจารย์ประจ า  อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ 
๗.๓ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้ในรายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 
๗.๔ เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักสถาบัน  สร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างกัน 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
  เป็นกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดวิทยากรให้ความรู้พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
และแนะแนวการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตลอดทั้งจัดเข้าค่ายกิจกรรมสัมพันธ์  ละล ายพฤติกรรม 
เสริมสร้างความสามัคคี  มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๘.๑ ขออนุมัติโครงการ ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  จัดหาวิทยากร 
 ๘.๒ จัดหาสถานที่  จัดตารางอบรม  ประสานงานผู้อบรมและวิทยากร 
 ๘.๓ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประกอบอบรม  
 ๘.๔ ด าเนินการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรและจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
 ๘.๕ ประเมินผล และสอบวัดผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนผู้สมัครเข้าเรียน  ๒๑๔  รูป/คน   
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
-  มีผู้สอบถามขอค าแนะน าในการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ระดับปริญญาตรี  โท และเอก จากแบบสอบถาม ที่เก็บได้
จ านวน ๑๐๕ ชุด มีผลการประเมิน  ดังนี้ 
 สรุปแบบประเมินโครงการสัมมนาก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป 

๑.เพศ 
 

 
    ๒.  อายุ 
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ตอนที่ ๒  แบบส ารวจการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  รู้จักมหาวิทยาลัยจากที่ใด 

 
 ตอนที่ ๓ แบบส ารวจการจัดกิจกรรม 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน x̄   S.D. แปลผล 

 ด้านสถานที่  ระยะเวลา  อาคาร 
๑ สถานที่สะอาด มีความเหมาะสม ๑๐๕ ๔.๒๒ ๐.๘๔ มาก 
๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๑๐๕ ๔.๑๗ ๐.๗๙ มาก 
๓ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ๑๐๕ ๔.๑๗ ๐.๗๘ มาก 
๔ อาหาร  เครื่องดื่ม อาหารว่างมีความเหมาะสม ๑๐๕ ๔.๒๗ ๐.๘๙ มาก 
 ด้านวิทยากร 

๕ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๑๐๕ ๔.๓๒ ๐.๘๓ มาก 
๖ บุคลิกภาพของวิทยากร ๑๐๕ ๔.๒๗ ๐.๗๔ มาก 
๗ มีการเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อม ๑๐๕ ๔.๒๔ ๐.๗๘ มาก 
๘ การน าเสนอตรงประเด็นและมีสื่อประกอบการบรรยาย ๑๐๕ ๔.๑๑ ๐.๘๗ มาก 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ     

๙ สามารถน าความรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑๐๕ ๔.๓๕ ๐.๘๑ มาก 

๑๐ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษา ๑๐๕ ๔.๓๐ ๐.๘๓ มาก 
๑๑ ภาพรวมของความพึงพอใจต่อโครงการสัมมนาก่อนเข้า

ศึกษา 
๑๐๕ ๔.๓๘ ๐.๗๙ 

มาก 

ผลรวมเฉลี่ย ๑๐๕ ๔.๒๖ ๐.๘๑ มาก 
      
หมายเหตุ ค่าคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยแปลผลใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
        ช่วงคะแนนเฉลี่ย  ผลการประเมิน 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐  ระดับมากท่ีสุด 
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 ๓.๕๑ – ๔.๕๐  ระดับมาก 
 ๒.๕๑ – ๓.๕๐  ระดับปานกลาง 
 ๑.๕๑ – ๒.๕๐  ระดับน้อย 
 ๑.๕๑ - ๐.๕๐  ระดับน้อยมาก 
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 - ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   จัดให้กระชับ  กิจจกรรมสัมพันธ์ท าได้ดีมาก 

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

  งปม.เงินแผน่ดนิ                งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบ)ุ    
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิ  จ านวน  ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  
 ๑๑.๑  จดัสถานท่ี ส าหรับอบรมวิชาการ และกิจกรรมสมัพนัธ์      
 ๑๑.๒  จดัอาหารกลางวนั  และอาหารวา่ง  น า้ด่ืม 
 ๑๑.๓  จดัอบรมให้ความรู้วิชาการพืน้ฐาน และแนะแนวการศกึษา 
 ๑๑.๔  จดักิจกรรมสมัพนัธ์  
 ๑๑.๕  จดัการสอบวดัผลคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่   
 ๑๑.๖  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

 คณะกรรมการทีป่รึกษา  มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า  การด าเนินโครงการใหไ้ปดว้ยความเรียบดว้ย 
ประกอบดว้ย 

 ๑.  พระราชสีมาภรณ์    รองอธิการบดี วทิยาเขตนครราชสีมา 
 ๒.  พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสงฆ ์
 ๓.  ดร.ยทุธนา  พนูเกิดมะเริง   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป 

 คณะกรรมการด าเนินงาน มีหนา้ท่ี  ด าเนินงาน เตรียมการ จดัหาวทิยากร  จดัสถานท่ี จดัอาหาร  
ประสานงาน อ านวยความสะดวก เตรียมเอกสาร  และอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย 

 ๑.  พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.   ประธาน 
 ๒.  ดร.วนิยั  ภูมิสุข    กรรมการ 
 ๓.  พระครูสังวราภิรักษ,์ดร.   กรรมการ 
 ๔.  พระปัญญาวรวฒัน์  สิริภทฺโท,ผศ.ดร.  กรรมการ 
 ๕.  พระใบฎีกาหสัดี  กิตฺตินนฺโท,ดร.  กรรมการ 
 ๖.  ดร.พรเศรษฐี  วฒิุปัญญาอิสกุล  กรรมการ 

๗. ดร.ประพนัธ์  นึกกระโทก   กรรมการ 
 ๘.  นายอมัพร  เจือจนัทร์   กรรมการ 
 ๙.  พระปลดัวนิยั  วชิรญาโณ   กรรมการ 
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 ๑๐. พระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี   กรรมการ 
 ๑๑. นางมุกดา  ป้อมหิน    กรรมการ 
 ๑๒. นายค านวน  ไทยอฐัวถีิ   กรรมการ 
 ๑๓. นายวรนุช  แบบนา    กรรมการ 
 ๑๔. นายกิตติพฒัน์  สุวรรณสิริเมธี  กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๕. นางวาสนา  เถาพุดซา   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวเบญจวรรณ  เทียนขนุทด  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวนนัทพร  ดิษก่ิง   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการฯ 

 คณะกรรมการวทิยากร  มีหนา้ท่ี  เป็นวทิยากร  ด าเนินการอบรม  ล าดบัพิธีการ  ใหค้วามรู้ ประกอบดว้ย 
  ๑. พระเมธีสุตาภรณ์,ดร.    ผูอ้  านวยการวทิยาลยัสงฆ ์    
  ๒. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.   ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการ 
  ๓. ดร.วนิยั  ภูมิสุข    รก.ผูอ้  านวยการส านกังาน 
  ๔. พระใบฎีกาหสัดี  กิตฺตินนฺโท,ดร.  หวัหนา้สาขาวชิาพระพุทธศาสนา 
  ๕. ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล  หวัหนา้สาขาวชิารัฐศาสตร์ 

 ๖. ดร.ประพนัธ์  นึกกระโทก   หวัหนา้สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
  ๗. นายอมัพร  เจือจนัทร์    หวัหนา้สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
  ๘. นายกิตติพฒัน์  สุวรรณสิริเมธี   รองผูอ้  านวยการส านกัวชิาการ     
  ๙. พระมหาอภิวฒัน์  ภทฺทรเมธี   อาจารยพ์ิเศษ      
  ๑๐. พระมหาอาทิตย ์ อภิวจฺจโน   กรรมการสภานิสิต 
  ๑๑. พระบุญส่ง  ปุญฺญาคโม   นายกองคก์รนิสิต     
  ๑๒. พระธงชยั  สุนฺทราจาโร   กรรมการสภานิสิต    
  ๑๓. ผศ.ดร.สุรพงษ ์ คงสัตย ์   พิธีกร 

 ๑๔. นายธนเดช  เอ้ือศรี    ผูช่้วยพิธีกร 
 คณะกรรมการสอบนิสิตเข้าใหม่  มีหนา้ท่ี จดัท าบญัชีสอบ  จดัท าขอ้สอบ  จดัห้องสอบ  ก ากบัหอ้งสอบ  

สอบสัมภาษณ์ ตรวจขอ้สอบ  รวมคะแนนสอบและประกาศผลสอบ ประกอบดว้ย 
  ๑. พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม,ดร.   ประธาน 
  ๒. พระใบฎีกาหสัดี  กิตฺตินนฺโท,ดร.  กรรมการ 
  ๓. ดร.พรเศรษฐี  วฒิุปัญญาอิสกุล  กรรมการ 

 ๔. ดร.ประพนัธ์  นึกกระโทก   กรรมการ 
  ๕. นายอมัพร  เจือจนัทร์    กรรมการ 

 ๖. ผศ.ดร.สุรพงษ ์ คงสัตย ์   กรรมการ 
 ๗. พระปลดัวนิยั  วชิรญาโณ   กรรมการ 
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 ๘. พระมหาถาวร  อภิธมฺมสุธี   กรรมการ 
 ๙. นางมุกดา  ป้อมหิน    กรรมการ 
 ๑๐. นายค านวน  ไทยอฐัวถีิ   กรรมการ 
 ๑๑. นายวรนุช  แบบนา    กรรมการ 
 ๑๒. นายกิตติพฒัน์  สุวรรณสิริเมธี  กรรมการ/เลขานุการฯ 
 ๑๓. นางวาสนา  เถาพุดซา   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวเบญจวรรณ  เทียนขนุทด  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

 ๑๕. นางสาวนนัทพร  ดิษก่ิง   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
 ตารางกจิกรรม 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   เร่ิมตัง้แต ่ ๒๕ –  ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชมุ ๒๐๓   และห้องประชมุใหญ่ชัน้ ๓ อาคารพระเทพวิทยาคม (หลวงพอ่
คณู ปริสทฺุโธ) 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 ๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความศรัทธาในการเป็นนักศึกษา และด าเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจในความเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและนโยบายบริหารงานกิจการนักศึกษาและเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๓ วิทยาเขตนครราชสีมาจัดการศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์  สกอ. 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
๑. ขาดงบประมาณในการออกนิเทศ ๑. เพิ่มงบประมาณ 

     ๒.  ขาดการประสานงาน      ๒. มอบงานให้ผู้ด าเนินการโครงการรับผิดชอบ 
     ๓.  ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย       ๓. เพิ่มกิจกรรมสมัพนัธ์ รวมกลุม่ 
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๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) บคุลากรท่ีเสียสละอทุิศตนท างานมีจ านวนน้อย 

๒) มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มมากขึน้ ตามคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ 
๓) การท างานท่ีเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยต้องอาศยักฎระเบียบ  ขาดผู้ เช่ียวชาญคอยแนะน า 

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับ
ภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ปรับปรุงรูปแบบในการจดักิจกรรมสมัมนาเข้าศกึษาต่อ 

๒) ปรับปรุงการกิจกรรมการอบรมแนะแนวการศกึษา 
๓) ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานให้กระชบั 
๔) ปรับใช้ในรายวิชา  เทคนิคการศกึษาอดุมศกึษา 
๕) ปรับใช้ในรายวิชา  การแนะแนวการศกึษา 
๖) ปรับใช้ในแผนการรับนกัศกึษาปี ๒๕๖๐ 
 
                                                                                                

  
      (นายกิตตพิฒัน์   สวุรรณสิริเมธี) (พระมหาสพุร   รกฺขิตธมฺโม,ดร.) 
 ผู้ รับผิดชอบโครงการ  ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ 
   ๒๐  มิถนุายน  ๒๕๕๙ 

 


