
 
  



 

 

 
 
 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณแีละวฒันธรรมไทย 

(เทศน์มหาชาติ) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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บทสรปุ 
  

 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ ) จัดโดย คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ให้คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความ
ผูกพันและเกื้อกูลต่อกันและกันสืบไป เพ่ือให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
โครงการมาบูรณาการในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ เป้าหมายของโครงการ เชิงคุณภาพ คือ 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงานได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ร่วมกัน
ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ รูป/คน 
 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ การเทศน์มหาชาติ ผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ว่า มีผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจ
ระดับคะแนน ๓.๘๗ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต 
คณะสังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) และมีการนำไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ผลการประเมินโครงการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความ
พึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๗  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๘๗  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย (  ) = ๔.๖๔ ด้านรูปแบบและ
ขั้นตอนของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๓ ด้านกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๘ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = 
๓.๖๕ และ ด้านความสามัคคี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๗ มีปัญหาอุปสรรค คือ ระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมน้อยเกินไป ส่งผลให้การจัดกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ ในพิธี เร็วเกินไป ซึ่งในครั้งต่อไปควรเพ่ิม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้เพ่ิมมากข้ึน  
 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินนโยบายตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กำหนดให้
นิสิตได้เรียนรู้ทั้งภาควิชาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการแก่สังคม การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้หลักสูตรมี
นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมตามพันธกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นิสิตได้เล็งเห็นและให้
ความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ โดยอาศัยมติของที่ประชุมคณาจารย์  ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ที่เห็นชอบให้ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการที่นิสิตควรจะได้ปฏิบัติในส่วนนี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อัน
จะมีผลต่อการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ และช่วยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยของ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อีกทั้งจะทำให้นิสิตได้รับทักษะและประสบการณ์ตรงอัน
จะนำไปสู่กระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 ๑. เพ่ือประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ 
ในเรื่องต่อไปนี้............................................................................................................................. .....................                                                                                                                  
   ๑.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

 ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
 ๑.๓ เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพัน

และเก้ือกูลต่อกันและกันสืบไป 
 ๑.๔ เพ่ือให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการมาบูรณา

การในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๑.๕ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์  

  ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
 

 
 
 
 



 

 
๓. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 

 ๓.๑ เป้าหมายของโครงการ (เป้าหมายผลผลิต เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ). .............................. 
    ๓.๑.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้ร่วมงาน ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
    - ได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
    - นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
   ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ รูป/คน                                                                            ............................  
    ๓.๒ สถานที่ และวัน เวลา ดำเนินงาน                                                     ................. 
    ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน ณ วัดต้นสน 
ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
             ๓.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่สำคัญ……………………………………… 
   ๓.๓.๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

ต.ค. 
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการติดต่อประสานงาน

สถานที่ 
            

๕ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖ ดำเนินการตามโครงการ             
๗ ประเมินผล/สรุปโครงการ             

  
              ๓.๓.๒ กิจกรรมที่สำคัญ                                                               ......... 

     ๓.๓.๒.๑ การเทศน์มหาชาติ 
   ๓.๓.๒.๒ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับ : ระดับหลักสูตร : องค์ประกอบที่ ๓   ระดับคณะ : องค์ประกอบที่ ๑ และ 
องค์ประกอบที ่๔ 
 
 
 



 

 
๔. ผลการประเมินโครงการ 
 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย มีกระบวนการดำเนินงาน โดยเริ่มจากการขอ
อนุมัติโครงการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการติดต่อ
ประสานงานสถานที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการตามโครงการในวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๕๖๓ โครงการดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนน ๓.๘๗ การดำเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการทำกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และมีการ
นำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
        ๔.๑ ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย ผลการประเมินสรุปภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปรากฏผล ดังนี้.- 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการดำเนินการ  ๔.๖๔ .๕๐ ดีมาก 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๓.๖๓ .๖๑ ดี 
๓ ด้านกิจกรรมของโครงการ ๓.๘๘ .๕๒ ดี 
๔ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ๓.๖๕ .๔๓ ดี 
๕ ด้านความสามัคคี ๓.๕๗ .๖๙ ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓.๘๗ .๘๗ ดี 

 
        จากตาราง ดังกล่าว พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๗  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๘๗  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๔.๖๔ ด้านรูปแบบ
และขั้นตอนของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๓ ด้านกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๘ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = 
๓.๖๕ และ ด้านความสามัคคี อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๗  
. 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................  



 

 
          ๔.๒ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์
ให้คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ ได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
การจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 

๒. เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผู้ บ ริห าร  คณ าจารย์  เจ้ าหน้ าที่  นิ สิ ต  คณ ะ
สังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) และเล็งเห็น
คุณค่าในการสืบสานประเพณีของคนไทย  

๓. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพันและ
เกื้อกูลต่อกันและกันสืบไป 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพันและเกื้อกูลต่อกัน
และกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือเป็น
อันหนึ่ งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

๔. เพ่ือให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากโครงการมาบูรณาการในการ
เรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

นิสิตสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
โครงการมาบูรณาการในการเรียนการสอนและ
ประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๕. เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
          ๔.๓ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา  

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
๑. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
ส่งผลให้การจัดกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆ ในพิธี
เร็วเกินไป 

ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากข้ึน 

 
 
 



 

 
๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  ข้อปรับปรุงจากผลการดำเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ควรมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และ
ผู้ร่วมงาน มาร่วมงานมากกว่านี้ 

มีผู้ บ ริห าร คณ าจารย์  เจ้ าหน้ าที่  นิ สิ ต  และ
ผู้ร่วมงาน มาร่วมงานมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี้ 

- ระยะเวลาในการจัดน้อยและขั้นตอนต่างๆ ในพิธีเร็วเกินไป 
- ควรดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

 
รับรองตามนี้ 

 

           ลงนาม   หัวหน้าโครงการ 
                                                 (พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 
                                 ตำแหน่ง         คณบดีคณะสังคมศาสตร์   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :   หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร ์       
                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : ระดับหลักสูตร :  องค์ประกอบที่ ๓ 
             : ระดับคณะ   :  องค์ประกอบที่ ๑ 
                                                                    :  องค์ประกอบที่ ๔ 
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินนโยบายตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กำหนดให้นิสิตได้
เรียนรู้ทั้งภาควิชาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดถึงการปฏิบัติงานบริการแก่สังคม การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้หลักสูตรมี
นโยบาย ส่งเสริมสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย และสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมตามพันธกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นิสิตได้เล็งเห็นและให้
ความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ  
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร์ โดยอาศัยมติของที่ประชุมคณาจารย์  ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ที่เห็นชอบให้ดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของการที่นิสิตควรจะได้ปฏิบัติในส่วนนี้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย อัน
จะมีผลต่อการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ และช่วยสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยของ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ อีกทั้งจะทำให้นิสิตได้รับทักษะและประสบการณ์ตรงอัน
จะนำไปสู่กระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการต่อไป 

 

 

 



 

 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้คณะนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๖.๒ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
๖.๓ เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพันและ

เกื้อกูลต่อกันและกันสืบไป 
๖.๔ เพ่ือให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการมาบูรณาการใน

การเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๖.๕ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

๗. ลักษณะโครงการ 
๑. จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ  
๒. จัดให้มีการสรุปการดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง

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

๘. เป้าหมายผลผลิต 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและ

วัฒนธรรมไทย 
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จำนวน 

๗๕ รูป พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการ ในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด ๒ เดือน 

๙. งบประมาณ :  
๙.๑ จำนวนงบประมาณ : งบประมาณของนิสิตและผู้สนับสนุน 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ 
๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารประกอบโครงการ   
  ๒) ค่าอาหารเช้าหรือและกลางวัน และน้ำปานะ 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าบำรุงสถานที ่
  ๕) ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๖) ค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย  
 
 



 

 
๑๐. กิจกรรมดำเนินงาน 
  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรมดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ต.ค
. 

๖๒ 

พ.ย
. 

๖๒ 

ธ.ค.
๖๒ 

ม.ค
. 

๖๓ 

ก.พ
. 

๖๓ 

มี.ค
. 

๖๓ 

เม.
ย. 
๖๓ 

พ.ค
. 

๖๓ 

มิ.ย
. 

๖๓ 

ก.ค
. 

๖๓ 

ส.ค
. 

๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการติดต่อประสานงาน

สถานที่ 
            

๕ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖ ดำเนินการตามโครงการ             
๗ ประเมินผล/สรุปโครงการ             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๙๐ ของนิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าโครงการ 
๒) นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และมีการนำไปปรับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓) มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ทำให้นิสิตผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้เพ่ือเป็นการสร้างเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๑๒.๒ ได้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 
๑๒.๓ ทำให้นิสิตทั้งได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ส่งเสริมการศึกษาตามหลักสูตรนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๒.๔ มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 
กำหนดการ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 

ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จงัหวดัอ่างทอง 
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

**************** 
เวลา ๐๘.๓๐ น.       ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ  
         ศาลาการเปรียญวัดต้นสน 
เวลา ๐๙.๐๐ น.       พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว 
         เปิดโครงการ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.       เทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน์  
    - กัณฑ์ท่ี ๑ กัณฑ์ทศพร 
    - กัณฑ์ท่ี ๒ กัณฑ์หิมพานต์ 
    - กัณฑ์ท่ี ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ 
เวลา ๑๑.๐๐ น.       ถวายภตัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ / ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะ 
                          สังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน ฝ่ายบรรพชิต รับประทานอาหารร่วมกัน 
เวลา ๑๒.๒๐ น.       ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน ณ  
         ศาลาการเปรียญวัดต้นสน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.       เทศน์มหาชาติ ๓ ธรรมาสน ์
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๔ กัณฑ์วนประเวศน์ 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๕ กัณฑ์ชูชก 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๖ กัณฑ์จุลพน 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๗ กัณฑ์มหาพน 
     - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๘ กัณฑ์กุมาร 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๙ กัณฑ์มัทรี 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ 
     - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๑๑ กัณฑ์มหาราช 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ 
    - เทศน์กัณฑ์ท่ี ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ 
เวลา ๑๖.๑๐ น.        ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระนักเทศน์ 
เวลา ๑๖.๑๕ น.        พิธีปิดโครงการ 

 
************************ 

 



 

 
 

 
 
 

คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่        /๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพ่ือให้การจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย:- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี      ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ   กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่  กรรมการที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    กรรมการที่ปรึกษา 
 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     กรรมการที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล    กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชโินกุล     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี     กรรมการที่ปรึกษา 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์     กรรมการที่ปรึกษา 

 



 

 
คณะกรรมการดำเนินงาน 

 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       กรรมการ 

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.     กรรมการ 
รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      กรรมการ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท      กรรมการ 
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร      กรรมการ 
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี      กรรมการ 

 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ 
 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง       ประธานกรรมการ 
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 

รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     กรรมการ 
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการ 

 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการ 
 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว      กรรมการ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.    กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 



 

 
ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย      กรรมการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต        ประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น      รองประธานกรรมการ 

นายกรกต ชาบัณฑิต      กรรมการ 
นายสุภัทรชัย  สีสะใบ      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     กรรมการ 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง      กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์วินัย  มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายปฏิคม 

 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      ประธานกรรมการ 
รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข        รองประธานกรรมการ 
พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร.     กรรมการ 

 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.     กรรมการ 
รศ.อนุภูมิ โซวเกษม      กรรมการ 

 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา      รองประธานกรรมการ 
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง      กรรมการ 
นางสาวเรวดี จรรยา      กรรมการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 



 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสถานที่ 

 รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     ประธานกรรมการ 
 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.     รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์      กรรมการ 

ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์      กรรมการ 
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      กรรมการและเลขานุการ  
อาจารย์ วินัย มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายของท่ีระลึก 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง      ประธานกรรมการ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     กรรมการ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโญ      กรรมการ 

ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการและเลขานุการ 
 พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร.     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
  พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี       กรรมการ 

นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการ 
 นางสาวสุมาลี บุญเรือง      กรรมการ 

นางสาวกาญจนา บุญเรือง     กรรมการ  
นางสาวพัชรี หาลาง      กรรมการ 
นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการ 
นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา     กรรมการ  
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่          ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 

วันที ่๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------- 

กรรมการที่มาประชุม  

  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง          
 พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร.      

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร        
รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์      
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น       

 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด       
 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง       
 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว      

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.     
ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี      

 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา     
 พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.      

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา       
ผศ.สถิตย์ ศิลปะชัย         
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์      
ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต         

นายกรกต ชาบัณฑิต       
นายสุภัทรชัย  สีสะใบ       
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์      
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง       
อาจารย์วินัย  มีมาก     

  รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข         
พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร.      



 

 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร                                                                                . 

  รศ.อนุภูมิ โซวเกษม       
 พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.       

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       
ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา         
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง       
นางสาวเรวดี จรรยา       
นางสาวจิราพร อรรถารส       
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต     
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      

  รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์      
ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์       
นายนเรศ ฤทธิเดช      
พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี         

 พระสมนึก ธีรปญฺโญ       
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      

 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง    
 นางสาวสุมาลี บุญเรือง       

นางสาวกาญจนา บุญเรือง       
นางสาวพัชรี หาลาง       
นางสาวณกาณฑ์ หิรัญวัชรปภา      
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์    

 

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลา)   

-   
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธาน
กรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.-  
 

 
 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑ เรื่อง การจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 
แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้คณะนิสิต
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เกิดความผูกพันและเก้ือกูลต่อกันและกัน
สืบไป เพ่ือให้นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการมาบูรณาการในการเรียน
การสอนและประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหา 
วิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เสนอว่า 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) จะจัดขึ้น ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง 
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยจะจัดสถานที่สำหรับเทศน์มหาชาติ และสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร 
บริเวณพิธีจะจัดธรรมาสน์สำหรับพระเทศน์ จัดโต๊ะสำหรับวางขนมไทยและผลไม้ที่ใช้ในพิธี ตกแต่งพิธีด้วยต้น
กล้วย และจัดเก้าอ้ีสำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต คณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมงาน  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 
   
 



 

 
  ๔.๒ การเตรียมความพร้อมด้านอาหาร 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  เสนอว่า 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  (เทศน์มหาชาติ) จะจัดอาหารแบบโต๊ะจีน ซึ่ง
ประกอบด้วย อาหารจำนวน ๕ อย่าง ผลไม้รวม และน้ำ พร้อมกันนี้ ยังมีอาหารเสริมเป็นผลไม้และขนมไทย 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 
 
  ๔.๓ การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและของท่ีระลึก 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เสนอว่า 
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ)  ควรมีพิธีกรรม คือการเทศน์มหาชาติ 
และถวายเครื่องไทยธรรม  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มา
ประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 

    

            (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)     (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
          รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    รก.เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
(เทศน์มหาชาติ) 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

วันท่ี ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 
 

 
 
 
 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ หน้า 
 ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ                                                                  ๑ 
 ๑.๒  เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ                                                                ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม       ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเนื่อง     ๒ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา    ๒ 
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่                                                         ๒                                                              
  ๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านอาหาร                                                          ๓                                                                                                                              
          ๔.๓ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและของที่ระลึก                                        ๔      
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)      ๕ 
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรือ่งประธานแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑.๑ เรื่อง         
            
            
            
            
             

๑.๑.๒ เรื่อง          
            
            
            
            
             
   ๑.๑.๓ เรื่อง         
            
            
            
            
             

๑.๑.๔ เรื่อง         
            
            
            
            
             

 
๑.๒ เรือ่งเลขานุการแจ้งเพือ่ทราบ 
                   -  ไม่มี – 
 

 
 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาด
หลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
 ๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย  
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดโครงการ 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                               
            
            
            
            
            
            
             
             

 
 



 

 
๔.๒  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านอาหาร 

สาระสำคัญ 
ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม

อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาด
หลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวดำเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย  จึงนำเรื่องเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
 ๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย  
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านอาหาร 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
             



 

 
 

  ๔.๑  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและของท่ีระลึก 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาด
หลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและของที่ระลึก เพ่ือให้เรื่อง
ดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำ
เรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
 ๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย  
 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านพิธีการและของที่ระลึก 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 



 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

๕.๑ เรื่อง                                                         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

๕.๒ เรื่อง                                                 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 



 

 
  
 
 
 

แบบประเมินผลโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย (เทศน์มหาชาติ) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที ่๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

 

 
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      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
- ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่างๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
- กิจกรรมมีความเหมาะสม      
- ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม      



 

 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๔.  ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

     

- การมีส่วนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 

     

- สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้      
๕.  ด้านความสามัคคี      
- ได้รับความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร      
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน      
 
ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

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

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพประกอบ “โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
(เทศน์มหาชาติ)” 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

 

 
 



 

 
 
   
 
 


