
 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา 

๒. ชื่อหน่วยงาน  บัณฑิตศึกษา  วิทยาเขตนครราชสีมา    รหัสโครงการ   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  พระครูสังวราภิรักษ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔. ความสอดคล้องกับ  

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนานิสิตและขยายโอกาสการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาวิทยาเขตให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ.  
องค์ประกอบที่ ๒ ผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิด
ด าเนินการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา เพ่ือตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคม” ครอบคลุมถึงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างคนเก่งและดี



๒ 

 

อย่างมีสมรรถภาพจัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพันธกิจ ๔ อย่างคือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัย  บริการวิชาและ และ
สอดคล้องกับรายวิชาสุนทรียศาสตร์, พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย, ศึกษางานส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา  
 เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่ก าลังศึกษาอย่างเต็มที่ จึงเปิดโอกาสให้นิสิตได้
ค้นคว้าศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมองค์ความรู้ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของการหลั่งไหล
ประชาคมอาเซียนด้านการศึกษา  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ตลอดถึงการหาเวทีสัมมนาให้นิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาแสดงศักยภาพวิสัยทัศน์และประสานความร่วมมืออันดีระหว่างนิสิตพุทธศาสตร์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา สาขาพระพุทธศาสนา และ
สาขาปรัชญา ในการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรี 
แลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนะคติ น าหลักธรรมและวิชาการทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณี อันดีงาม เกิดความร่วมมือทั้งพระสงฆ์ และคณะสงฆ์ ตลอดถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย น ามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งสองประเทศ จึงเห็นควรจัดสัมมนาครั้งนี้ ณ 
ประเทศกัมพูชา 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการท าวิทยานิพนธ์พระพุทธศาสนาและเชิงปรัชญา 
 ๗.๒ เพ่ือเป็นการฝึกวิธีคิดและสามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสัมมนาในเวทีของตนเองทางด้าน
วิชาการ   
 ๗.๔ เพ่ือสร้างแนวคิดและมโนทัศน์ด้านการวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ๗.๕ เพ่ือให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรู้บูรณาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทางพุทธและปรัชญา 
และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ๗.๖ เพ่ือท าให้การศึกษาในรายวิชา การสัมมนาพระพุทธศาสนา และ การสัมมนาปรัชญา 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ซึ่งนิสิตจะต้องลงฝึกภาคปฏิบัติตามหลักการและทฤษฎีของการศึกษา 
นอกจากนั้น เพ่ือสร้างประสบการณ์ของการศึกษาพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางปรัชญาในอาเซียน 
๘. ลักษณะกิจกรรม 

จัดสัมมนาในวันที่ ๒ ของการศึกษาดูงานในประเด็นพระพุทธศาสนาและแนวทางปรัชญา  อาทิเช่น 
เรื่อง “พระพุทธศาสนาและแนวคิดเชิงปรัชญาในประเทศกัมพูชา เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา” 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้    ๔๑ รูป/คน 

-  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสติ   ๔๑  รูป/คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด   ๔๑  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 



๓ 

 

แบ่งเป็น (แบ่งตามระบไุว้ในโครงการ) เช่น 
-  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสติ  ๓๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕ 
-  บุคคลทั่วไป     ๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕ 

  ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
      -  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๑ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 

 
 

- สถานภาพทั่วไป 

๑. เพศ 

 
  
 
 
 

100 %

0 %

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม

63 %

37 %

บรรพชิต คฤหัสถ์ (ชาย/หญิง)



๔ 

 

 
 
 
 

   ๒)  สถานะภาพ 

  
 

   ๓)  อายุ 

  
 
 
 
 

20 %

10 %

63%

7%

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ป.โท อ่ืนๆ

37 %

63%

ต่ ากว่า 25 ปี 25 - 45 ปี 45 ปีขึ้นไป



๕ 

 

   ๔)  หลักสูตร 

 
 

- ผลการประเมินโครงการ  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน x̄  S.D. แปลผล 

 ด้านวิทยากร 
๑ ด้านรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ /

กิจกรรม 
๔๑ ๔.๒๒ ๐.๖๘ 

ด ี

๒ ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของ
วิทยากร 

๔๑ ๔.๘๕ ๐.๓๕ ดีมาก 

๓ ด้านความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน ๔๑ ๔.๙๓ ๐.๒๖ ดมีาก 
๔ ด้านความเหมาะสมของสถานที่ พักและ

อาหาร 
๔๑ ๔.๙๘ ๐.๑๕ ดมีาก 

๕ ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการ
เดินทาง 

๔๑ ๓.๘๕ ๐.๗๘ ด ี

๖  ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

๔๑ ๓.๓๗ ๐.๖๙ ปาน
กลาง 

๗ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและ
คณาจารย์ 

๔๑ ๔.๙๓ ๐.๓๔ ดีมาก 

๘ ความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ๔๑ ๔.๒๒ ๐.๔๗ ด ี

๙ ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ๔๑ ๔.๙๘ ๐.๑๕ ดีมาก 
๑๐ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ ๔๑ ๔.๙๓ ๐.๓๔ ดีมาก 

๑๑ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ เข้ า ร่ วม
กิจกรรม 

๔๑ ๔.๔๖ ๐.๕๕ ด ี

ผลรวมเฉลี่ย ๔๑ ๔.๗๗ ๐.๔๓ ดี 
 

61 %15 %

10%

15%

พระพุทธศาสนา (ปกต)ิ พระพุทธศาสนา (เสาร์-อาทิตย)์ ปรัชญา อ่ืนๆ



๖ 

 

     หมายเหตุ ค่าคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ โดยแปลผลใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
        ช่วงคะแนนเฉลี่ย  ผลการประเมิน 
 ๔.๕๑-๕.๐๐  ระดับดีมาก 
 ๓.๕๑-๔.๕๐  ระดับดี 
 ๒.๕๑-๓.๕๐  ระดับปานกลาง 
 ๑.๕๑-๒.๕๐  ระดับน้อย 
 ๑.๕๑-๑๕๐  ระดับน้อยมาก 
 ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา  ระบุว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ “ดีมาก” ที่
คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘ โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในระดับ “ดี” ที่คะแนนเฉลี่ย 
๔.๔๖      คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖ คือ ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง และ มีความพึง
พอใจน้อยที่สุดในระดับ “ปานกลาง” ที่คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘ คือ ด้านความ
เหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
 

ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 

๔.๒๒

๔.๘๕ ๔.๙๓ ๔.๙๘

๓.๘๕
๓.๓๗

๔.๙๓

๔.๒๒

๔.๙๘ ๔.๙๓ ๔.๗๗

๐.๖๘
๐.๓๕ ๐.๒๖ ๐.๑๕

๐.๗๘ ๐.๖๙
๐.๓๔ ๐.๔๗

๐.๑๕ ๐.๓๔ ๐.๔๓

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน



๗ 

 

 - ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในโครงการคร้ังนี้ 
  ๑. เป็นโครงการที่ดเีพื่อพัฒนาบุคคลากรเเละนิสติมีความรู้ในทางด้านวัฒนธรรมเเละการเผยเเผ่
พระพุทธศาสนาดีมาก 

๒. ขอบคุณส าหรับโครงการแบบนี ้ประทับใจวิทยากร รวมถึงคณะผูด้ าเนินการทุกๆ ท่าน 
๓. วิทยากร  บรรยายดีมาก 
๔. ท าให้เข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
๕. โครงการดีมาก อยากให้มีบ่อย ๆ 

         ๙.๓ เชิงเวลา  
            โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ  
งบประมาณมหาวิทยาลัย   จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐   บาท 
- งบประมาณรายจ่าย 
จ านวนงบประมาณและแหล่งท่ีมาของงบประมาณ  ๒๘๗,๐๐๐ บาท 
๑๐.๑  บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตนครราชสีมา  

      จ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.๓  คณาจารย์ทั้งสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา         จ านวน  ๓๑,๕๐๐ บาท 
๑๐.๔   เจ้าหน้าท่ีและนสิิตปรญิญาโทสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาปรัชญา 
                        จ านวน  ๑๑๕,๕๐๐ บาท 
                                                  รวมเป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    จ านวน ๒๘๗,๐๐๐ บาท   
                                                                               (สองแสนแปดหมื่นแจ็ดพันบาทถ้วน) 
                                                                                  (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน   

กิจกรรม 

ปี พ. ศ ๒๕๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

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

ขออนุมัติโครงการ             

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน             

ด าเนินการตามโครงการ             

ประเมินผล             

สรุปโครงการ             

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 -  วันที่ ๑๘-๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  รวม ๓ วัน ๒ คืน  จัดสัมมนา ณ ประเทศกัมพูชา 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ ประเทศกัมพูชา 
 
 



๘ 

 

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
๑๔.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางปรัชญาในกลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
 ๑๔.๒ เพ่ือเป็นการฝึกวิธีคิดและสามารถน าไปใช้ในอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๔.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสัมมนาในเวทีของ
ตนเองทางวิชาการ 
 ๑๔.๔ เพ่ือสร้างแนวคิดและมโนทัศน์ด้าน การวิจัยในด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ๑๔.๕ เพ่ือให้นิสิตได้แสดงออกถึงความรู้และมาบูรณาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทาง
พระพุทธศาสนาและปรัชญา 
 ๑๔.๖ เพ่ือท าให้การศึกษาในรายวิชา การสัมมนาพระพุทธศาสนา และ การสัมมนาปรัชญา 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ซึ่งนิสิตจะต้องลงฝึกภาคปฏิบัติตามหลักการและทฤษฎีของการศึกษา 
นอกจากนั้น เพ่ือสร้างประสบการณ์ของการศึกษาพระพุทธศาสนาและแนวคิดทางปรัชญาในอาเซียน 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
          - 
 ๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

๑)  นิสิตไม่มีหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

๒)  งบประมาณไม่เพียงพอ 

๑๗. ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑) น าผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบการจัดโครงการในปีต่อไป 

๒) สามารถน าเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 
 
 
 
 

 
                (พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.)                                         (พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
                                     ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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รูปภาพกิจกรรม 
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