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บทสรุป 
ชื่อโครงการ  : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่” ปีการศึกษา ๒๕๖2  
   :    โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
   :    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 
วัตถุประสงค ์  :    1. เพ่ือแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปี  
    การศึกษา ๒๕๖2 ได้รับทราบ 
   :    2. เพ่ือแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะสังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตาม 
          กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
   :    3. เพ่ือให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้ว 
    มหาวิทยาลัย  
   :    4. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

:   5. เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำ 
  สามีจิกรรมไหว้ครู    

   :   6. เพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาใน 
    ระดับอุดมศึกษา 

:   7. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตใน
 รั้วมหาวิทยาลัย 

:   8. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

   :   9. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ 
คณะสังคมศาสตร์ 

เป้าหมายผลผลิต  :   1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตใหม่ให้มีคุณภาพและ
คุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 - นิสิต ได้ทราบหลักการวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย ทราบข้อบังคับ และ
ระเบียบต่าง ๆ 
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

    - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำสามีจิกรรมไหว้ครู มีจิตเคารพอาจารย์ 
    - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง 

- น ิส ิตท ี ่ เข ้าศ ึกษาใหม ่ ได ้ เตร ียมความพร ้อมก ่อนเข ้าร ับการศ ึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
- นิสิตได้ปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย 

 - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑ 
   :   ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 400 รูป/คน 
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   :   ๓ เป้าหมายเชิงเวลา   
- ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑9 – 21 มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๓ 
วัน โดยมี สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่นี้จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม 

ชั ้น ๑ โซน B ในวันพุธที ่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีขั ้นตอนดำเนินการที ่สำคัญคือ ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จึงเริ่มดำเนินการติดต่อประสานงาน
สถานที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ ภาคเช้า มี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ต่อจากนั้น นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกภาควิชา 
ทุกชั้นปี ร่วมใจกันประกอบพิธีสามีจิกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากนั้น ได้รับความกรุณาจาก รศ.
ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
และปิดท้ายกิจกรรมในภาคเช้าด้วยการชี้แจงหลักสูตรโดยหัวหน้าภาควิชาของแต่ละสาขา แล้วพร้อมกันฉัน
ภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง ณ อาคารหอฉันชั้น ๒ ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร 
MCU Facilitator พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 
อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์ 
สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ ปิดกิจกรรมด้วยการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม และสรุป
โครงการ 

การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรีนี้ จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารหอพระไตรปิฎก   วัน
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญคือ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในเดือน
พฤษภาคม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จึงเริ่มดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่ ประชาสัมพันธ์
โครงการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่างคือ ภาคเช้า มี พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา นำไหว้พระสวดมนต์สักการะพระบรมสารีริกธาตุ มี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นำนิสิตถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช 
(ร.๕) กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ต่อด้วยกิจกรรม MCU Rally โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำเยี่ยมชมในจุดสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภาคบ่าย ต่อด้วย 
กิจกรรม “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” โดย ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ 
อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ปิดกิจกรรมด้วยการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 
และสรุปโครงการ 

การดำเนินโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยนี้จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ 
อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ในวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีขั้นตอนดำเนินการที่สำคัญคือ  ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในเดือนพฤษภาคม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จึงเริ ่มดำเนินการติดต่อ
ประสานงานสถานที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ ภาคเช้า กิจกรรม “Social 
Media สื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑” หลังจากนั้นก็ร่วมกันฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมกัน 
ณ ลานกิจกรรมชั้น G โซน B ต่อด้วยกิจกรรมภาคบ่าย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B คือ กิจกรรม 
“อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : พิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับน้องใหม่” โดย รศ.ดร.เกียติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ต่อด้วยกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ – ๔ หลังจากนั้นได้รับ
ความเมตตาจาก พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวปิด
โครงการ 
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 สรุปผลดังนี้มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ทั้งหมด 181 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (บรรลุเป้าหมาย) ผลการประเมิน
ความสำเร็จของการจัดโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทุก
ชั้นปี มีความตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้คงอยู่เป็นประจำทุกชั้นปี (บรรลุ
เป้าหมาย) 

ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ที่
มีต่อโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๓๓) 
 สรุปผลดังนี้มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย ทั้งหมด 381 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙1.๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (บรรลุเป้าหมาย) ผลการ
ประเมินความสำเร็จของการจัดโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ผู ้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แล ะนิสิตคณะ
สังคมศาสตร์ทุกชั้นปี มีความตระหนักต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับน้องใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่น
พ่ีสู่รุ่นน้องให้คงอยู่เป็นประจำทุกปี (บรรลุเป้าหมาย) 
 ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปีที่มี
ต่อโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.00) 
 สรุปผลดังนี้มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี ทั้งหมด 181 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙0.๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (บรรลุเป้าหมาย) ผลการประเมินความสำเร็จของการจัด
โครงการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี มีความตระหนักต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรีให้คงอยู่เป็นประจำทุกปี (บรรลุเป้าหมาย) 
 ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี ที่
มีต่อโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.18) 

 
 
 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ทำการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมี
การพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถในทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานใน
หน้าที ่ต่าง ๆ และหน้าที ่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึง
ได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพราะนิสิตที่เข้ามาสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ เป็นผู้มีภาวะและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการ
ได้เข้ามาร่วมศึกษาในสถาบันการศึกษาเดียวกัน ควรได้รับคำแนะนำระบบการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อม และ
ระเบียบวิธีการปฏิบัติในองค์กรของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่จึงมีความจำเป็นเพราะ
นิสิตใหม่จะได้รับการแนะนำบุคลากรลักษณะและวิธีการปฏิบัติในองค์กรทำให้สามารถพัฒนา ปรั บปรุงตัวเองให้มี
ส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย และศึกษาได้จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
อันเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยหลักต่อการต้อนรับนิสิตใหม่ให้มีความคุ้นเคยกับผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิตรุ่นพี่อันบอกถึงความเป็นเลือดสีชมพูที่อยู่ในรั่วมหาวิทยาลัยเดียวกันได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยัง
ได้รับความร่วมมือจากนิสิตรุ่นพี่ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 ถึงปีท่ี 4 ซึ่งเห็นความสำคัญของกิจกรรม “สามีจกิรรม ไหว้ครู 
เตรียมความพร้อม บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” นี้ พร้อมทั้งยังได้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรม 
“MCU Rally” คอยแนะนำสถานที่ที ่สำคัญต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย นิสิตใหม่ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับกิจกรรม 
“ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรง พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต้อนรับ
นิสิตใหม่โดย “พิธีบายศรีสู่ขวัญ” อย่างศักดิ์สิทธิ์และเป็นเกียรติกับรุ่นน้องที่เข้ารับการศึกษาใหม่นี้ ซึ่ง ปิดท้ายด้วย
กิจกรรมรับน้อง “สานสัมพันธ์พี่สู่รุ่นน้อง” อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ เพ่ือความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับหมู่คณะสังคมศาสตร์ให้
เป็นครอบครัวเดียวกัน และพร้อมใจประคับประครองกันศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรเป็นลำดับสืบไป.  
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 2.1 เพ่ือแนะนำบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปี การศึกษา ๒๕๖2 ได้รับทราบ 
 2.2 เพ่ือแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะสังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ       
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 2.3 เพ่ือให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  
 2.4 เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 2.5 เพ่ือให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู  
 2.6 เพ่ือให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 2.7 เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 2.8 เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2.9 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
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3. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ 
 3.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม ่
  3.1.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใหม่ คณะสังคมศาสตร์ได้มีความสัมพันธ์ที่ดี 
    ต่อกัน นิสิตใหม่คุณภาพพร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีคุณลักษณะ  
   นิสิตทีพึ่งประสงค์ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   - นิสิต ได้ทราบหลักการวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และ 
    ประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  3.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 181 รูป/คน 
  3.1.3 เป้าหมายเชิงระยะเวลา 
   - ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑9 มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 

  3.1.4 กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             
๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ดำเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             

 

 3.2 โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  3.2.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำสามีจิกรรมไหว้ครู มีจิตเคารพอาจารย์ 
   - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง 
  3.๒.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จำนวน 381 รูป/คน 

 3.2.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
   - ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
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  3.2.4 กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย.
๖2 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             

๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ดำเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             

 

 3.3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 
  3.3.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
   - นิสิตได้ปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม ่พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้ว 
    มหาวิทยาลัย 
   - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑  
  3.3.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จำนวน 181 รูป/คน 

 3.3.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
   - ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา ๓ วัน 
  3.3.4 กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย.
๖2 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             
๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ดำเนินการตามโครงการ             

๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             
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๔. ผลการประเมินโครงการ 
 4.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
  ๔.๑.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open Ended 
Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
โครงการ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการดำเนินการ  ๔.๓๒ .๕๑๖ ดี 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี ๔.๓๖ .๔๓๐ ดี 
๓ ด้านเนื้อหาของพิธี ๔.๓๑ .๔๕๘ ดี 
๔ ด้านกิจกรรมของโครงการ ๔.๓๖ .๔๗๑ ดี 
๕ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี  ๔.๒๘ .๕๒๖ ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔.๓๓ .๓๒๔ ด ี

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๓๓ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี       
มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ รองลงมา คือ ด้านการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ ตามด้วยเนื้อหาของพิธี มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๑ และ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี มีค่าเฉลี่ย ๔.๒8 
  ๔.1.๒ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้
นิสิตที ่เข้ามาศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕61 
ได้รับทราบ 

๑. นิสิตเข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ได้
ทราบถึงบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ได้อย่าง
ทั่วถึง 

๒. เพ ื ่อแนะนำประว ัต ิความเป ็นมาของคณะ
สังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๒. นิสิตเข้าศึกษาใหม่ มีความเข้าใจในประวัติความ
เป็นมาของคณะ และพร้อมปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศ ของมหาวิทยาลัย  

3. เพื ่อให้ได้ร ับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้าน
การศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

3. นิสิตเข้าศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งขึ้น 

4. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

4 . ร อ ง ร ั บปร ะก ั น ค ุณภาพกา รศ ึ กษ าของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ได้ 
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4.2 โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  ๔.2.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open Ended 
Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
โครงการ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการดำเนินการ  4.06 .639 ดี 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี 4.22 .647 ดี 
๓ ด้านเนื้อหาของพิธี 3.83 .514 ดี 
๔ ด้านกิจกรรมของโครงการ 4.17 .618 ดี 
๕ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี  4.00 .594 ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.00 .519 ด ี

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ   ๔.00 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อโครงการปลูกฝัง
ค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
รูปแบบและขั้นตอนของพิธี มีค่าเฉลี่ย ๔.22 รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.17 ตามด้วยด้าน
การดำเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๔.06 และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาของพิธี มีค่าเฉลี่ย 3.83 
  ๔.2.๒ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพื ่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนิสิตได้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๑. นิสิตได้ซึมซับพระคุณครูอาจารย์ และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อคณาจารย์ 

๒. เพื ่อให้น ิส ิตเร ียนรู ้การอนุร ักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู 

๒. นิสิตให้ความสำคัญต่อกิจกรรมไหว้ครู และ
พร้อมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
ต่อไป  

3. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

3 . ร อ ง ร ั บปร ะก ั น ค ุณภาพกา รศ ึ กษ าของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ได้ 

 

 4.3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 
  ๔.3.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อคำถามปลายเปิด (Open Ended 
Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
โครงการ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการเตรียมความ
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พร้อมนิสิตปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการดำเนินการ  4.19 0.35 ดี 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี 4.19 0.35 ดี 
๓ ด้านเนื้อหาของพิธี 4.20 0.36 ดี 
๔ ด้านกิจกรรมของโครงการ 4.13 0.41 ดี 
๕ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี  4.18 0.39 ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.18 0.19 ด ี

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิตปริญญาตรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.18 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความคิดเห็นต่อโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี อยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเนื้อหาของพิธี มีค่าเฉลี่ย ๔.20 รองลงมา คือ ด้านการดำเนินการ 
และด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี มีค่าเฉลี่ย ๔.19 ตามด้วยด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี มีค่าเฉลี่ย 
๔.18 และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 
 

  ๔.3.๒ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 
วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๑. นิสิตเข้าศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการเข้ารับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้ง
แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

๒. นิสิตเข้าศึกษาใหม่ มีพื้นฐานด้านความรู้และ
วิชาการใกล้เคียงกัน และพร้อมเข้าใจการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3.กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 

๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
  - เพ่ือแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖2 
   ได้รับทราบ 

 - เพ่ือแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะสังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
   ข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัย 
  - เพ่ือให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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ข้อปรับปรุงจากผลการดำเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๑. เพื่อแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้
นิสิตที ่เข้ามาศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖1 
ได้รับทราบ 

๑. น ิส ิตม ีความคุ ้นเคยก ับบุคลากรของคณะ
สังคมศาสตร์มากขึ้น และพร้อมเข้าหาเพื่อปรึกษา
ปัญหาในทุกด้าน 

๒. เพ ื ่อแนะนำประว ัต ิความเป ็นมาของคณะ
สังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 

๒. นิสิตเห็นความสำคัญของคณะสังคมศาสตร์มาก
ขึ้น และพร้อมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

๓. เพื ่อให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้าน
การศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 

๓. น ิส ิตให ้ความสำค ัญก ับการใช ้ช ีว ิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี้ 

- ระยะเวลาในการจัดน้อยและเร็วเกินไป 
- ควรดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้นิสิตเข้าศึกษาใหม่ได้ทำความคุ้นเคยกับบุคลากร

คณะสังคมศาสตร์ 
 5.2 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินงานตามโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
  - เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  - นิสิตควรมีความรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู 
ข้อปรับปรุงจากผลการดำเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๑. เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน พร้อมรับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาซึ่ง
กันและกัน 

๒. นิสิตควนมีความรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู 

๒. นิสิตมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ และสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม และซาบซึ ้งถึงพระคุณครู
อาจารย์ยิ่งขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี้ 

- นิสิตควรมีส่วนร่วมได้มากกว่านี้ 
- เป็นกิจกรรมที่ดี และควรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

 5.3 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญา
ตรี 
  - เพ่ือให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  - เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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  - เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ข้อปรับปรุงจากผลการดำเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๑. เพ่ือให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

๑.  น ิส ิ ตม ีความพร ้อมในการใช ้ช ี ว ิ ต ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างด ี

๒. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้ง
แนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

๒. นิสิตมีพื ้นฐานและความรู ้เบื ้องต้นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

๓. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

๓. อาจารย ์ผ ู ้ เข ้ าบรรยายจ ัดการสอนได ้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี้ 
  - อยากให้ปูพ้ืนฐานภาษาต่างประเทศที่มากกว่านี้ 
  - ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วย  
 
 
 
  
                       รับรองตามนี้ 
 
 
                             ลงนาม                หวัหน้าโครงการ 
                                             (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 
          ตำแหน่ง         คณบดีคณะสังคมศาสตร์    
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โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสติใหม่” ปกีารศึกษา ๒๕๖2 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่” ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. ชื่อหน่วยงาน :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๒  
๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจำเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ทำการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชา    การ
จัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถในทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง 
ๆ และหน้าที่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงได้เล็งเห็นประโยชน์
ของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพราะนิสิตที่เข้ามาสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๓ เป็นผู้มีภาวะและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการได้เข้ามาร่วมศึกษาใน
สถาบันการศึกษาเดียวกัน ควรได้รับคำแนะนำระบบการศึกษาลักษณะสิ่งแวดล้อม และระเบียบวิธีการปฏิบัติใน
องค์กรของมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่จึงมีความจำเป็นเพราะนิสิตใหม่จะได้รับการ
แนะนำบุคลากรลักษณะและวิธ ีการปฏิบัติในองค์กรทำให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงตัวเองให้ มีส่วนร่วมใน
มหาวิทยาลัย และศึกษาได้จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา อันเป็นการ
เพ่ิมความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ได้รับทราบ 

๒. เพือ่แนะนำประวัติความเป็นมาของคณะสังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
              ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 ๔. เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 

๗. ลักษณะของกิจกรรม 
๗.๑ เป็นการประชุมแนะแนวหลักสูตรที่ทำการเปิดสอนในปัจจุบัน แนะนำวิธีการปฏิบัติตนตามกฏข้อบังคับ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย และเสวนากับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัด  คณะสังคมศาสตร์ รวมถึงการ
ซักถามระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงในการเข้ามาสู่ระบบการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 
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๗.๒ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื ่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ ๒ 

 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตใหม่ให้มีคุณภาพและคุณลักษณะนิสิต
ที่พึงประสงค์ตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  - นิสิต ได้ทราบหลักการวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย ทราบข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 

๙. งบประมาณ 
๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน   จำนวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  
๙.๒ งบประมาณรายได้  จำนวน     -----   บาท 

           รวมทั้งสิ้น                  จำนวน   ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  :   โดยประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหาร ๒,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทน  ๒,๐๐๐  
๓ ค่าเอกสาร ๑,๐๐๐  
๔ ค่าจัดสถานที่, พิธีการ และอ่ืน ๆ ๑,๐๐๐  
๕ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑,๐๐๐  
๖ ค่าของที่ระลึก ๑,๐๐๐  
๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ๑,๐๐๐  
๘ ค่าดำเนินการ อุปกรณ์สำนักงาน ๑,๐๐๐  
ทั้งนี้เป็นการใช้ระบบแบบถั่วเฉลี่ย / รวม ๑๐,๐๐๐ หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             
๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ดำเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             
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๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถได้ทราบหลักการวิธีการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย ทราบข้อบังคับ และ
ระเบียบตา่ง ๆ และเกิดความเข้าใจในการศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 

- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นิสิตรับทราบและทำความรู้จักกับบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ และช่องทางการให้คำปรึกษา  
๑๒.๒ นิสิตรับทราบประวัติความเป็นมาของคณะสังคมศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒.๓  มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภมูิปัญญาไทย  
“กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไหว้ครู และต้อนรับนิสิตใหม่” ปีการศึกษา ๒๕๖2 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
งบประมาณปี ๒๕๖2 

 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
    “กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ไหว้ครู และต้อนรับนิสิตใหม่” 
        ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.  : ระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ ๓  
     : ระดับคณะ  : องค์ประกอบที่ ๑  
       : องค์ประกอบที่ ๔ 
๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจำเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่ง เสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ทำการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินตามนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถ
ในทางวิชาการ การวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และหน้าที่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การทำสามีจิกรรมไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมประเพณี ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องมา
ยาวนาน การที่คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตทั้งเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์ จึงสมควรดำเนินกิจกรรมการทำสามีจิกรรมไหว้
ครู และถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเพื่อความ
สามัคคีในหมู่คณะ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งได้
ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๒. เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู 
 ๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

 

๗. ลกัษณะของกิจกรรม 
๗.๑ จัดให้มีการทำสามีจิกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ   
๗.๒ จัดให้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าห้องเรียนชั้นปีที่ ๒-๔ 
๗.๓ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื ่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง

สอดคล้องกับ : ระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ ๓   ระดับคณะ : องค์ประกอบที่ ๑ และ องค์ประกอบที่ ๔ 



19 
 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เปา้หมายเชิงคุณภาพ 
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำสามีจิกรรมไหว้ครู มีจิตเคารพอาจารย์ 
  - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง 
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย จำนวน ๔๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
  - ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 20 มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 

๙. งบประมาณ 
๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน   จำนวน  ๕๐,๐๐๐ บาท  
๙.๒ งบประมาณรายได้  จำนวน     -----   บาท 

           รวมทั้งสิ้น                    จำนวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  :   โดยประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหาร ๒๐,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะ ๕,๐๐๐  
๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๓,๐๐๐  
๔ ค่าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืน ๆ ๗,๐๐๐  
๕ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕,๐๐๐  
๖ ค่าของที่ระลึก ๓,๐๐๐  
๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ๒,๐๐๐  
๘ ค่าดำเนินการ อุปกรณ์สำนักงาน ๕,๐๐๐  
ทั้งนี้เป็นการใช้ระบบแบบถั่วเฉลี่ย / รวม ๕๐,๐๐๐ ห้าหม่ืนบาทถ้วน 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖1 

พ.ย. 
๖1 

ธ.ค. 
๖1 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย.
๖2 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             
๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             

๖. ดำเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             
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๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสามีจิกรรมไว้ครู มีจิตอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมของไทย และมีการนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
๑๒.๒ นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู 

 ๑๒.๓  มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการเตรียมความพร้อมนิสติปริญญาตรี ปกีารศึกษา ๒๕๖2 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

งบประมาณปี ๒๕๖2 
 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย          
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.  : ระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ ๓  
     : ระดับคณะ  : องค์ประกอบที่ ๑  
๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจำเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ทำการจัดการเรียนการสอน ๖ สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินตาม
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน หน้าที่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
 ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับ
นักศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของนิสิตที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร โดยมี
กระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖2 คณะสังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักทะเบียน
และวัดผล ได้ดำเนินการรับนิสิตใหม่ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามมติที ่ประชุมของ
คณะกรรมการประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตร และจะมีการเปิดภาคการศึกษาในเดือน มิถุนายน ๒๕๖2  

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖2 ปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ 
พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตได้มีความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 

๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 ๒. เพื่อปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
๗. ลักษณะของกิจกรรม 

๗.๑ จัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ดังนี้.- 
 ๑) การตอบแบบสำรวจทดสอบความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Pre-test) 
 ๒) การเรียนปรับพื้นฐาน (วิชาการ และการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย)  
 ๓) การตอบแบบสำรวจทดสอบความรู้พ้ืนฐานหลังเข้าเรียนปรับพื้นฐาน (Post-Test) 
๗.๒ จัดให้มีการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าห้องเรียนชั้นปีที่ ๒-๔ 
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๗.๓ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื ่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
สอดคล้องกับ : ระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ ๓   ระดับคณะ : องค์ประกอบที่ ๑  

 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  - นิสิตไดป้รับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
  - นิสิตได้สร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑  
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ       
ราชวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
 ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 19-21 มิถุนายน ๒๕๖2 รวมเป็นระยะเวลา ๓ วัน 
 

๙. งบประมาณ 
๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน   จำนวน  ๖๐,๐๐๐ บาท  
๙.๒ งบประมาณรายได้  จำนวน     -----   บาท 

           รวมทั้งสิ้น                  จำนวน   ๖๐,๐๐๐ บาท 
สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  :   โดยประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหาร ๒๐,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะ ๕,๐๐๐  
๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๑๓,๐๐๐  
๔ ค่าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืน ๆ ๗,๐๐๐  
๕ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕,๐๐๐  
๖ ค่าของที่ระลึก ๓,๐๐๐  
๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  ๒,๐๐๐  
๘ ค่าดำเนินการ อุปกรณ์สำนักงาน ๕,๐๐๐  
ทั้งนี้เป็นการใช้ระบบแบบถั่วเฉลี่ย / รวม ๖๐,๐๐๐ หกหม่ืนบาทถ้วน 

 

๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖2) 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖2 

ก.พ. 
๖2 

มี.ค. 
๖2 

เม.ย. 
๖2 

พ.ค. 
๖2 

มิ.ย. 
๖2 

ก.ค. 
๖2 

ส.ค. 
๖2 

ก.ย.
๖2 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

๔ ดำเนินการติดต่อประสานงานสถานที่             
๕. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ดำเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             
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๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 นิสิตชั้นปีที่ ๑ (ตามจำนวนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา) ได้ตอบแบบสำรวจทดสอบความรู้พื้นฐาน 
และได้เรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม ่พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนว
ทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

     

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
๑๒.๒ นิสิตได้ปรับพ้ืนฐานความรู้ของนิสิตใหม่ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 ๑๒.๓  มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กำหนดการ 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตร ี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่ ๑9 - 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
------------------------ 

 

 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2   
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ลงทะเบียน 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.  -  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
   เป็นประธาน จุดธูปเทียน และนำสวดมนต์ทำวัตรเช้า 
  -  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีรคณะสังคมศาสตร ์ฝ่ายวิชาการ 
   กล่าวถวายรายงาน 
  -  พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและ 
   กล่าวเปิดโครงการ 

 เวลา ๐๙.๓๐ น. - พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2 
 เวลา ๑๐.๐๐ น. - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
   ให้ข้อคิด เรื่อง “เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
 เวลา ๑๐.๓๐ น. -  ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย 
    ๑. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร ์
    ๒. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
    ๓. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
    ๔. อาจารย ์พิทวัฒน์ มโนรัตน์  รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
   ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
 เวลา ๑๑.๓๐ น. -  ฉันภัตตาหารเพล (อาคารหอฉัน ชั้น ๒) / รับประทานอาหาร   
 เวลา ๑๒.๓๐ น.  -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน  
   ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B ลงทะเบียน 

 เวลา ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร MCU Facilitator 
    ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
    ๒. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
    ๓. อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๔. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ 
    เวลา ๑๖.๓๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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วันพฤหัสบดีที ่20 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2   
 เวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน  

   ณ บริเวณหน้าอาคารหอพระไตรปิฎก และลงทะเบียน 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

  นำไหว้พระสวดมนต์ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ 
  -  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีรคณะสังคมศาสตร ์ฝ่ายวิชาการ นำนิสิต  

ถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) 
- กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
- กิจกรรม MCU Rally โดย พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา   
สถานที่ ประกอบด้วย.- 
 ๑. สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒. สำนักทะเบียนและวัดผล 
 ๓. กองกิจการนิสิต 
 ๔. พระอุโบสถกลางน้ำ (นั่งรถบัสจากหน้าคณะมนุษยศาสตร์) 
 ๕. อาคารหอฉัน 

อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม 
   ๑. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
   ๒. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
   ๓. อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
   ๔. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ 

 เวลา ๑๑.๓๐ น. -  ฉันภัตตาหารเพล (อาคารหอฉัน ชั้น ๒) / รับประทานอาหาร   
 เวลา ๑๒.๓๐ น.  -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน 
   ณ ห้อง B๑๐๗-๑๐๙ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B ลงทะเบียน 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. -  กิจกรรม “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” โดย   
    ๑. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  หวัหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
                         ๒. ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ 
 เวลา ๑๖.๓๐ น. - เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2  
 เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ลงทะเบียน 
 เวลา ๐๙.๐๐ น.   - กิจกรรม “Social Media สื่อการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑”  
   โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ      
 เวลา ๑๑.๓๐ น. -  ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร  ณ ลานกิจกรรมชั้น G โซน B 
   (โดยนิสิตรุ่นพี่ ปี ๒ - ๔ เป็นเจ้าภาพ) 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ ๑-๔ ทุกสาขาวิชา พร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B ลงทะเบียน 
 เวลา ๑๓.๐๐ น.   - กิจกรรม “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : พิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับน้องใหม่” โดย  
   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีรคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
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  - กิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ - ๔ 
 เวลา ๑๖.๓๐ น.  - พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร 
   กล่าวปิดโครงการ 
   - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ      

  

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

พิธีกรประจำวัน    
   ๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ผศ.ดร.   
 ๒. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. 
 ๓. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 
 ๔. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 
 

การแต่งกาย 
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน ๒๕๖2 
๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต บรรพชิต ห่มดองรัดอก ติดบัตร 
๒. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คฤหัสถ์ แต่งชุดสูท มจร  
๓. นิสิตคฤหัสถ์ แต่งชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

เฉพาะวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. (พิธีไหว้ครู) 
๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต บรรพชิต ห่มดองรัดอก ติดบัตร 
๒. คณาจารย์ คฤหัสถ์ แต่งชุดครุยคณาจารย์ มจร / เจ้าหน้าที่ คฤหัสถ์ แต่งชุดสูท มจร  
๓. นิสิตคฤหัสถ์ แต่งชุดนิสิตตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                          
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คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่..../๒๕๖2 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย 
พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย:- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี       ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่   กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป     กรรมการที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.สมนึก แตงเจริญ      กรรมการที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
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 พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.     กรรมการ 
 พระสิทธินิติธารา,รศ.ดร.      กรรมการ 

พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.     กรรมการ 
รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      กรรมการ 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท      กรรมการ 
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร      กรรมการ 
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี      กรรมการ 
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี     กรรมการ 

 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยวิชาการ 
 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       ประธานกรรมการ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต, ผศ.     รองประธานกรรมการ 
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ผศ.ดร.     กรรมการ 

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     กรรมการ 

 ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต      กรรมการ 
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการ 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการ 
 ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
 ผศ.เดช ชูจันอัด       กรรมการ 
 ผศ.ผดุง วรรณทอง      กรรมการ 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว     กรรมการ 
 อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์     กรรมการ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยพิธีการ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     ประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต      รองประธานกรรมการ 
 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย      กรรมการ 
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ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล     กรรมการ 
อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ      กรรมการ 
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา     กรรมการ  
อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง      กรรมการ 
อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี     กรรมการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น      รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     กรรมการ 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
 ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา      กรรมการ 

นายกรกต ชาบัณฑิต      กรรมการ 
นายสุภัทรชัย  สีสะใบ      กรรมการ 
นายพลวัฒน์ สีทา      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง     กรรมการและเลขานุการ 

 ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์วินัย  มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยปฏิคม 
 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      ประธานกรรมการ 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข        รองประธานกรรมการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     กรรมการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     กรรมการ 

 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.     กรรมการ 
 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ  

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม      กรรมการ 

 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสวสัดิการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.      รองประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช      รองประธานกรรมการ 
พระนุชิต นาคเสโน      กรรมการ 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 



30 
 

นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช     กรรมการ 
นายอานนท์ นรมาตร      กรรมการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสถานที ่
 รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     ประธานกรรมการ 
 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.    กรรมการ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์     กรรมการ 
รศ.อนุภูม โซวเกษม      กรรมการ 
อาจารย์วินัย มีมาก      กรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      กรรมการและเลขานุการ  
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยของที่ระลึก 
 รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช      ประธานกรรมการ 

อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      รองประธานกรรมการ 

 ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล    กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ     กรรมการ 

รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง      กรรมการ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโญ      กรรมการ 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง      กรรมการ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง     กรรมการ  
นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการ 
นายประดิสิษฐ์ ประคองสาย     กรรมการ  
พระวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป  
 

        สั่ง ณ วันที ่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 

 
(พระครปูริยัตกิิตตธิำรง, รศ.ดร.) 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่...../๒๕๖2 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย:- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี       ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่   กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป     กรรมการที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.สมนึก แตงเจริญ      กรรมการที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
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 พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.     กรรมการ 
 พระสิทธินิติธารา,รศ.ดร.      กรรมการ 

พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.     กรรมการ 
รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      กรรมการ 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท      กรรมการ 
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร      กรรมการ 
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี      กรรมการ 
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี     กรรมการ 

 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยวิชาการ 
 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       ประธานกรรมการ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต, ผศ.     รองประธานกรรมการ 
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ผศ.ดร.     กรรมการ 

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     กรรมการ 

 ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต      กรรมการ 
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการ 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการ 
 ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
 ผศ.เดช ชูจันอัด       กรรมการ 
 ผศ.ผดุง วรรณทอง      กรรมการ 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว     กรรมการ 
 อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์     กรรมการ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยพิธีการ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     ประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต      รองประธานกรรมการ 
 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย      กรรมการ 
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ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล     กรรมการ 
อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ      กรรมการ 
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา     กรรมการ  
อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง      กรรมการ 
อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี     กรรมการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น      รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     กรรมการ 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
 ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา      กรรมการ 

นายกรกต ชาบัณฑิต      กรรมการ 
นายสุภัทรชัย  สีสะใบ      กรรมการ 
นายพลวัฒน์ สีทา      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง     กรรมการและเลขานุการ 

 ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์วินัย  มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยปฏิคม 
 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      ประธานกรรมการ 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข        รองประธานกรรมการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     กรรมการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     กรรมการ 

 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.     กรรมการ 
 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ  

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม      กรรมการ 

 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสวสัดิการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.      รองประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช      รองประธานกรรมการ 
พระนุชิต นาคเสโน      กรรมการ 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
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นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช     กรรมการ 
นายอานนท์ นรมาตร      กรรมการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสถานที ่
 รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     ประธานกรรมการ 
 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.    กรรมการ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์     กรรมการ 
รศ.อนุภูม โซวเกษม      กรรมการ 
อาจารย์วินัย มีมาก      กรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      กรรมการและเลขานุการ  
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยของที่ระลึก 
 รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช      ประธานกรรมการ 

อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      รองประธานกรรมการ 

 ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล    กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ     กรรมการ 

รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง      กรรมการ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโญ      กรรมการ 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง      กรรมการ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง     กรรมการ  
นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการ 
นายประดิสิษฐ์ ประคองสาย     กรรมการ  
พระวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป  
 

        สั่ง ณ วันที ่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

 
(พระครปูริยัตกิิตตธิำรง, รศ.ดร.) 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่..../๒๕๖2 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย:- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี       ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ    กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่   กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป     กรรมการที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร      กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.สมนึก แตงเจริญ      กรรมการที่ปรึกษา 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร ์    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
 พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.     กรรมการ 
 พระสิทธินิติธารา,รศ.ดร.      กรรมการ 
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พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.ดร.     กรรมการ 
รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      กรรมการ 
ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท      กรรมการ 
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร      กรรมการ 
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี      กรรมการ 
รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี     กรรมการ 

 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยวิชาการ 
 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       ประธานกรรมการ 

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต, ผศ.     รองประธานกรรมการ 
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ผศ.ดร.     กรรมการ 

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     กรรมการ 

 ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต      กรรมการ 
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการ 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการ 
 ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
 ผศ.เดช ชูจันอัด       กรรมการ 
 ผศ.ผดุง วรรณทอง      กรรมการ 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว     กรรมการ 
 อาจารย์ ปิยวรรณ หอมจันทร์     กรรมการ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยพิธีการ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     ประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต      รองประธานกรรมการ 
 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 

รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย      กรรมการ 
ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ้มรัตนภัทรกุล     กรรมการ 
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อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ      กรรมการ 
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา     กรรมการ  
อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง      กรรมการ 
อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี     กรรมการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 

คณะกรรมการฝา่ยประชาสัมพันธ์ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น      รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     กรรมการ 
 ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
 ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา      กรรมการ 

นายกรกต ชาบัณฑิต      กรรมการ 
นายสุภัทรชัย  สีสะใบ      กรรมการ 
นายพลวัฒน์ สีทา      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง     กรรมการและเลขานุการ 

 ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์วินัย  มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยปฏิคม 
 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      ประธานกรรมการ 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข        รองประธานกรรมการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     กรรมการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     กรรมการ 

 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร.     กรรมการ 
 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ  

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
ผศ.สถิตย์ ศิลปชัย      กรรมการ 
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม      กรรมการ 

 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสวสัดิการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.      รองประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช      รองประธานกรรมการ 
พระนุชิต นาคเสโน      กรรมการ 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ อิศรเดช     กรรมการ 
นายอานนท์ นรมาตร      กรรมการ 
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นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสถานที ่
 รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     ประธานกรรมการ 
 พระครูวนิัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ,ผศ.ดร.    กรรมการ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์     กรรมการ 
รศ.อนุภูม โซวเกษม      กรรมการ 
อาจารย์วินัย มีมาก      กรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      กรรมการและเลขานุการ  
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยของที่ระลึก 
 รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช      ประธานกรรมการ 

อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      รองประธานกรรมการ 

 ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล    กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ     กรรมการ 

รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง      กรรมการ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโญ      กรรมการ 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง      กรรมการ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง     กรรมการ  
นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการ 
นายประดิสิษฐ์ ประคองสาย     กรรมการ  
พระวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป  
 

        สั่ง ณ วันที ่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 

 
(พระครปูริยัตกิิตตธิำรง, รศ.ดร.) 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันจันทร์ ที่ ๒8 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

------------------------------- 
กรรมการที่มาประชุม 
 ๑. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ  
 ๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองประธานกรรมการ 
 ๔. หัวหน้าภาควชิารัฐศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
 ๕. หัวหน้าภาควชิาเศรษฐศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
 ๖. หัวหน้าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๗. หัวหน้าภาควชิานิติศาสตร์  รองประธานกรรมการ 
 ๘. พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.  กรรมการ 
 ๙. พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.  กรรมการ 
 ๑๐. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ผศ.ดร.  กรรมการ 
 ๑๑. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการ 
 ๑๒. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  กรรมการ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ 
 ๑๔. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา  กรรมการ 
 ๑๕. ผศ.อนุภูมิ โซวเกษม  กรรมการ 
 ๑๖. พระวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙. นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐. นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นายนเรศ ฤทธิเดช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒. นางสาวเรวดี จรรยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลา)   
1. พระเมธีธรรมาจารย์    กรรมการ 
2. พระสิทธินิติธารา,ดร.    กรรมการ 
3. พระครูปุริมานุรักษ์,รศ.   กรรมการ 
4. รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร   กรรมการ 
5. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง   กรรมการ 
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6. ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์   กรรมการ 
7. รศ.ดร.สมาน งามสนิท   กรรมการ 
8. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร   กรรมการ 
9. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี   กรรมการ 
10. รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี  กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา ๑4.๐๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๑ เรื่องการจัดการโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปลูกฝังค่านิยม
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี แจ้งว่าด้วยคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ในวันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเ สริมให้นิสิตมี
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ได้ดำเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรมี
ความรู้สามารถในทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่จะรองรับนิสิตเข้าศึกษาใหม่ในปี
การศึกษานี้ รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และหน้าที่สำคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมทุกกิจกรรม ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ให้มีความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการ 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า การจัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และโครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตปริญญาตรี ในการเตรียมความพร้อม การดำเนินงานได้มีการแบ่งหน้าที่ในการจัดโครงการเป็นฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น ฝ่ายประสาน จัดซื้อของถวาย จัดหาอุปกรณ์ พร้อมทั้ง เชิญนิสิตมาประชุมแบ่งหน้าที่ให้นิสิตแต่ละชั้นปีปรึกษา
และรับผิดชอบร่วมกัน 
  เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
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 ๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ได้มีการประชุมแบ่งหน้าที่ให้พระมหา
พิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี อำนวยความสะดวกนิสิตในการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
อาคารสถานที่ในการจัดโครงการฯ   
 เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำ
เรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

 ๔.๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมของโครงการ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ได้มอบหมายให้พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี  
จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ และประสานงานกับนางสาวสุกัญญา  แจ้งนคร และนางสาวเรวดี จรรยา 
ในการถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมในโครงการฯ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำ
เรื่องเสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ เพ่ือพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มาประชุมและ
กล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

        (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)     (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์        รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           กรรมการและเลขานุการ 
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แบบประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 19 - 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 

สถานภาพ   ผู้บริหาร  อาจารย์  นิสิต 
อายุ   ๑๘ – ๓๐  ๓๑ – ๔๐  ๔๑ - ๕๐  ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ด้านการดำเนินการ      
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / 
ประชาสัมพันธ์ 

     

- สถานที่ / อุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก      
- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
- ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนพิธี      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่างๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านเนื้อหาของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- ได้ความรู้และข้อคิดจากกิจกรรม      
- ได้ความรู้ความเข้าใจประเด็นของการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้      
๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

     

- มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในงานทำงาน      
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
๕.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในพิธีการของกิจกรรม      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้แรงกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

     

- วิทยากรมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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แบบประเมินผลโครงการปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 19 - 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 

สถานภาพ   ผู้บริหาร  อาจารย์  นิสิต 
อายุ   ๑๘ – ๓๐  ๓๑ – ๔๐  ๔๑ - ๕๐  ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ด้านการดำเนินการ      
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / 
ประชาสัมพันธ์ 

     

- สถานที่ / อุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก      
- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
- ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนพิธี      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขัน้ตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่าง ๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านเนื้อหาของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- ได้ความรู้และข้อคิดจากกิจกรรม      
- ได้ความรู้ความเข้าใจประเด็นของการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้      
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

     

- มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในงานทำงาน      
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
๕.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในพิธีการของกิจกรรม      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้แรงกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

     

- วิทยากรมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 19 - 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 

 

สถานภาพ   ผู้บริหาร  อาจารย์  นิสิต 
อายุ   ๑๘ – ๓๐  ๓๑ – ๔๐  ๔๑ - ๕๐  ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา   ปริญญาตรี    ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๑.ด้านการดำเนินการ      
- การติดตอ่ประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / 
ประชาสัมพันธ์ 

     

- สถานที่ / อุปกรณ์ / สิ่งอำนวยความสะดวก      
- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
- ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนพิธี      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่าง ๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านเนื้อหาของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- ได้ความรู้และข้อคิดจากกิจกรรม      
- ได้ความรู้ความเข้าใจประเด็นของการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้      
๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

- ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

     

- มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในงานทำงาน      
- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
๕.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในพิธีการของกิจกรรม      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

     

- ได้แรงกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

     

- วิทยากรมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ประมวลภาพ 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
บรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” 
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หัวหน้าภาควิชา ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับนิสิตใหม่ 
 

 
กิจกรรมสามีจิกรรม ไหว้ครู 
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คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม “ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานนำนิสิตสวดมนต์ ไหว้พระ 
บริเวณลานด้านหน้าพระบรมสารีริกธาตุ 
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รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นำนิสิตปฏิญาณตนหน้า 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช (ร.๕) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี กล่าวคำปฏิญาณตนหน้า 
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช (ร.๕) 
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พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน บริเวณหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช (ร.๕) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

นิสิตรับฟังการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะวิทยากรจาก 
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 
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