
 
สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

โครงการอบรมสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
และพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และพิธีปฐมนิเทศเปิด

เรียนภาคการศึกษาท่ี ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. ชื่อหน่วยงาน  บัณฑิตศึกษา  วิทยาเขตนครราชสีมา    รหัสโครงการ   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ  พระครูสังวราภิรักษ์, ดร. รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
๔. ความสอดคล้องกับ  

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑, ๓, ๕ /กลยุทธ์ ข้อที่ ๑๖  

๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๒ ผลิตบัณฑิต 
      องค์ประกอบที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนานิสิต     

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

การพัฒนาการศึกษาให้ส าเร็จได้ด้วยดี  และบรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริงนั้น  
จะต้องพัฒนาแบบองค์รวมไม่ใช่แบบแยกส่วน   เพราะการพัฒนาแบบแยกส่วนนั้น  เป็นการเน้นพัฒนา
ทฤษฎีมากเกินไป  ซึ่งไม่สมดุลกับการพัฒนาการศึกษา     เพราะการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพทั้งภาคทฤษฏีและภาควิชาการ   การพัฒนาการศึกษาคุณภาพท้ังสองด้านควบคู่กันไปด้วย 
  เนื่องด้วยบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา  ได้ท าการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
จ านวน ๒ สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา  ซึ่งมีความแตกต่างจาก
ระดับอุดมศึกษา  ทั้งทางด้านระบบการศึกษา  ระเบียบข้อบังคับ  และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เพ่ือที่จะท าให้
นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขตลอดระยะเวลาที่รับการศึกษา  การ
ปฐมนิเทศจะช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี  ด้วย
เหตุผลดังกล่าว  บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงจัด
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือเป็นการแนะน าแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม  
และได้รับข้อมูลพ้ืนฐานของการศึกษาในมหาวิทยาลัย  เป็นการช่วยให้นิสิตเกิดความพร้อมอันเป็น
รากฐานส าคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่  
นอกจากนั้นยังเป็นการแนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ในศูนย์บัณฑิตศึกษา  ให้นิสิตใหม่ได้รู้จักและเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 



๒ 

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต  ที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย จึงเสนอขออนุมัติโครงการพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมาต่อไป 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทราบเกี่ยวกับปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 ๗.๒ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต 
 ๗.๓ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๗.๔ เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง  เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้
นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  และคณาจารย์ของบัณฑิตศึกษา 
๘. ลักษณะกิจกรรม 

เป็นกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดวิทยากรให้ความรู้ พ้ืนฐานทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา 
ภาษาอังกฤษ  ความรู้ทั่วไป และแนะแนวการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย  
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ 
 จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้    ๘๐ รูป/คน 

-  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสติ   ๗๕  รูป/คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด   ๗๕  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘ 
แบ่งเป็น (แบ่งตามระบไุว้ในโครงการ) เช่น 
-  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสติ  ๖๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗ 
-  บุคคลทั่วไป     ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ 
 

  ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
      -  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๐ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 
 

๘๐ %

๒๐ %

ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม



๓ 

 

 
 

- สถานภาพทั่วไป 

๑. เพศ 

 
 

๒. อายุ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

๖๗ %

๓๓ %

บรรพชิต คฤหัสถ์ (ชาย/หญิง)

๑๔ %

๔๓ %

๔๓ %

ต ่ำกว่ำ ๒๕ ปี ๒๕ - ๔๕ ปี ๔๕ ปีขึ้นไป



๔ 

 

   ๓.   สถานะภาพ 

 
 

  
- ผลการประเมินโครงการ  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

จ านวน x̄  S.D. แปลผล 

 ด้านความรู้  เนื้อหาการจัดการโครงการ 
๑ สถานที่อบรมและสิ่งแวดล้อม ๖๐ ๔.๐๐ ๐.๘๒ ด ี
๒ การจัดภัตตาหาร/น้ าปานะ ๖๐ ๔.๓๓ ๐.๗๕ ด ี
๓ การจัดห้องประชุม ๖๐ ๔.๘๓ ๐.๓๗ ดมีาก 
๔ ห้องสุขา มีความสะอาดและพอเพียง ๖๐ ๔.๑๗ ๐.๖๙ ด ี
๕ ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม ๖๐ ๔.๖๗ ๐.๔๗ ดีมาก 
 ด้านวิทยากรบรรยาย 

๑ การสร้างบรรยายการเรียนรู ้ ๖๐ ๔.๕๐ ๐.๗๖ ด ี
๒ ความรอบรู้ ความเช่ียวชาญ ในเนือ้หาการบรรยาย ๖๐ ๔.๘๓ ๐.๓๗ ดีมาก 
๓ เทคนิควิธีการบรรยาย ๖๐ ๔.๗๕ ๐.๖๐ ดีมาก 
๔ การอธิบายและการยกตัวอย่างประกอบ ชัดเจน ๖๐ ๔.๕๐ ๐.๗๖ ด ี
๕ เปิดโอกาสให้ชักถาม และการตอบค าถามตรง

ประเด็น 
๖๐ ๔.๘๓ ๐.๓๗ ดีมาก 

 ด้านการบริหารโครงการ 
๑ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม ๖๐ ๔.๓๓ ๐.๗๕ ดี 

๒ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖๐ ๔.๖๗ ๐.๔๗ ดีมาก 
๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ๖๐ ๔.๔๒ ๐.๘๖ ด ี
๔ สิ่งอ านวยความสะดวก ๖๐ ๔.๓๓ ๐.๗๕ ด ี
๕ ภาพรวมในการจัดกิจกรรม ๖๐ ๔.๖๗ ๐.๔๗ ดีมาก 

ผลรวมเฉลี่ย ๖๐ ๔.๕๒ ๐.๖๒ ดี 
 

     
 

๑๗ %

๗๕ %

8%

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต บุคคลทั่วไป



๕ 

 

 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 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและพิธีปฐมนิเทศเปิด
เรียนภาคการศึกษาที่ ๑  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบุว่ามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ “ดี” 
ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒  คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘ โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนน
เฉลี่ย ๔.๘๓      คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖ คือ ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาการบรรยายและ มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในระดับ “ดี” ที่คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘ คือ สถานที่อบรมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ซึ่งสามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้ 
 

 
 

๔.๐๐
๔.๓๓

๔.๘๓

๔.๑๗
๔.๖๗ ๔.๕๐

๔.๘๓ ๔.๗๕
๔.๕๐

๔.๘๓
๔.๓๓

๔.๖๗
๔.๔๒ ๔.๓๓

๔.๖๗

๐.๘๒ ๐.๗๕
๐.๓๗

๐.๖๙
๐.๔๗

๐.๗๖
๐.๓๗

๐.๖๐ ๐.๗๖
๐.๓๗

๐.๗๕
๐.๔๗

๐.๘๖ ๐.๗๕
๐.๔๗

๐.๐๐

๑.๐๐

๒.๐๐

๓.๐๐

๔.๐๐

๕.๐๐

๖.๐๐

ค่ำเฉลี ย ค่ำเบี ยงเบนมำตรฐำน



๖ 

 

  - ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

 
 
 
 - ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในโครงการครั้งนี้ 
  ๑. เป็นโครงการที่ดีเพ่ือพัฒนาบุคคลากรเเละนิสิตมีความรู้เข้าใจในสาขาวิชามากข้ึน 

๒. วิทยากรบรรยายดีมาก 
๓. อยากให้มีอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกเยอะกว่านี้  

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

 งปม.เงินแผ่นดิน                งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ  
งบประมาณมหาวิทยาลัย   จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท 
- งบประมาณรายจ่าย 
จ านวนงบประมาณและแหล่งท่ีมาของงบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.๑  ค่าถวายประธานในพิธี       จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
๑๐.๒  ค่าของที่ระลึกประธาน +คณาจารย์ +เจ้าหน้าท่ี  จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 
๑๐.๓  ค่าถวายวิทยากรบรรยาย       จ านวน ๔,๕๐๐ บาท 
๑๐.๔   ค่ายานพาหนะพิธีกร     จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
๑๐.๕  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี    จ านวน ๑,๕๐๐ บาท  
๑๐.๖  ค่าอาหารและเครื่องดืม่ตลอดโครงการ   จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๑๐.๗  ค่าตดิต่อประสานงาน + เอกสาร   จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
                        
                                 รวมเป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท   
                                                                               (สามหมื่นบาทถ้วน) 
                                                                       (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 

๙๐ %

๑๐ %

ความต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีก

ตอ้งการ ไม่ตอ้งการ



๗ 

 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน   

กิจกรรม 

ปี พ. ศ ๒๕๕๘ 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             
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

ด าเนินการตามโครงการ             
ประเมินผล             
สรุปโครงการ             

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   
 -  วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  รวม   ๑    วัน    
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ  ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑๔.๑ นิสิตใหม่ได้รับทราบแนวทางการศึกษาของบัณฑิตศึกษา 
 ๑๔.๒  นิสิตใหม่สามารถเตรียมความพร้อมก่อนที่จะท าการศึกษาและสามารถประยุกต์ความรู้
เพ่ือน าไปบูรณาการในการศึกษาในวิชาสาขาของตนเองได้ 

๑๔.๓  นิสิตใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่  เรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
และใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
          ไม่มี 
 ๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

ไม่มี 
๑๗. ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่น ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑) น าผลการประเมินไปปรับปรุงรูปแบบการจัดโครงการในปีต่อไป 

๒) สามารถน าเข้าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 

 
 
 

 
                (พระครูสังวราภิรักษ์, ดร.)                                         (พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 
                                     ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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รูปกิจกรรม 
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