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บทสรปุ 
ชื่อโครงการ  :         โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”   
วัตถุประสงค์              :          ๑. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดภาค                    

การศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของ
คณะสังคมศาสตร์ 

   : ๒. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  
:          ๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ                          

คณะสังคมศาสตร์ 
  
เป้าหมายผลผลิต  :   1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     - คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน 
     - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
                                           - นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์   

เจ้าหน้าท่ี 
   :   ๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย  จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 

   :   ๓ เป้าหมายเชิงเวลา   
- ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา 
๑ วัน โดยมี ส านักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การด าเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียน

รวม ช้ัน ๑ โซน B ในวันอังคารท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีขั้นตอนด าเนินการท่ีส าคัญคือ ขออนุมัติโครงการ
ต้ังแต่เดือนมกราคม ได้รับการอนุมัติโครงการ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562  ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการใน
เดือนกุมภาพันธ์ พร้อมท้ังประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จึงเริ่มด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ ภาคเช้า มี พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.      
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี  รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์         
ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ต่อจากนั้น  ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.      
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ หลังจากนั้น นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ทุกภาควิชา ทุกช้ันปี ร่วมใจกันจัดกิจกรรม รุ่นน้องส่งรุ่นพี่ จันขึ้น ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม โซน 
B และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรุ่นน้องเล้ียงส่งรุ่นพี่ โดยฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเท่ียง พร้อมกัน ณ ลาน
กิจกรรม อาคารเรียนรวม โซน B  

การด าเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” ในภาคบ่าย โดยได้รับความกรุณาจาก 
คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกต้ังพรรคเพื่อไทย  บรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตจิต
อาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” ต่อจากนั้น ได้รับความเมตตาจาก พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวสรุปและปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” และปิด
กิจกรรมด้วยการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม และสรุปโครงการ 
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 การด าเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” นี้ จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร
เรียนรวม ช้ัน ๑ โซน B ในวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีข้ันตอนด าเนินการท่ีส าคัญคือ ขออนุมัติโครงการต้ังแต่
เดือนมกราคม ได้รับการอนุมัติโครงการ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563 ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการในเดือน
กุมภาพันธ์ พร้อมท้ังประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จึงเริ่มด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี ประชาสัมพันธ์
โครงการต้ังแต่เดือนธันวาคม ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ ภาคเช้า กิจกรรม “รุ่นน้องส่งรุ่นพี่” หลังจากนั้น
ก็ร่วมกันจัด “กิจกรรมรุ่นน้องเล้ียงส่งรุ่นพี่” โดยฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเท่ียง พร้อมกัน ณ ลาน
กิจกรรมช้ัน G โซน B ต่อด้วยกิจกรรมภาคบ่าย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ช้ัน ๑ โซน B คือ กิจกรรม 
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” โดย คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย หลังจากนั้นได้รับความเมตตาจาก พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดี
คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ 
 สรุปผลดังนี้มีนิสิตและเจ้าหน้าท่ีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการท้ังหมด ๔๐๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๑.๙๒ ของจ านวนนิสิตท้ังหมด (บรรลุเป้าหมาย) ผลการประเมินความส าเร็จของการจัดโครงการ โดยภาพรวม 
พบว่า นิสิตทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ พัฒนาบุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของ
งาน เกิดความรู้สึกผูกพันท่ีดีต่อสถาบัน และเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและได้ข้อคิดและ
ประสบการณ์แก่นิสิตจะมีส่วนท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ท่ีได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (บรรลุเป้าหมาย) 

ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกช้ันปี 
ท่ีมีต่อโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี ( = 4.05) 
  

 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตท้ังเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์ รับ
การศึกษาจ านวนมาก ในการเริ่มต้นภาคการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้ให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจกฎระเบียบในการศึกษาแก่นิสิตใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา จึงสมควร
ด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการทบทวนและแลกเปล่ียนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษา
ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ 
อีกท้ังยังเป็นการรับทราบปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์  และใน
การนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จาก
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายให้ข้อคิดและ
ประสบการณ์แก่นิสิตจะมีส่วนท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น อันเป็น
การเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
2.1 เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อ

น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
 2.2 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
 2.3 เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์  
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ 
 3.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 
  3.1.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน 
   - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
   - นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

3.1.2 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย  จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 

  3.1.3 เป้าหมายเชิงระยะเวลา 
   - ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
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3.1.4 กิจกรรมการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

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. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

๔ ด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี             

๕. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ด าเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             

   

๔. ผลการประเมินโครงการ 
 4.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 
  ๔.๑.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดง ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต โครงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ท่ี รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้านการด าเนินการ  ๔.11 0.64 ดี 
๒ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของพิธี ๔.00 0.76 ดี 
๓ ด้านเนื้อหาของพิธี 3.82 0.85 ดี 
๔ ด้านกิจกรรมของโครงการ 4.17 0.77 ดี 
๕ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับโดยภาพรวมของพิธี  ๔.16 0.70 ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔.05 0.74 ดี 

 
 จากตาราง ๑ พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของนิสิต ท่ีมีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิต มี
ความคิดเห็นต่อโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ 
อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมของโครงการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๗ รองลงมา คือ ด้าน
การน าเสนอของวิทยากร มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๖ ตามด้วยด้านการด าเนินการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๑๑ และส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุด คือ ด้านเนื้อหาวิชาการ มีค่าเฉล่ีย ๓.๘๒ 
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๔.1.๒ ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 
วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน
ของคณะสังคมศาสตร์ 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีการน าไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

๒. การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ท้ังคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตมีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ท ากิจกรรม  

๓. เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

๓. มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้าน
การประกัน คุณภาพการศึกษา ภายในคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 
  

๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  - ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย 
  - นิสิตควรแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  - ควรจัดกิจกรรมทุกปี 
 
ข้อปรับปรุงจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖3 

๑. ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย 
๑. ระยะเวลาในการด าเนินงานเป็นไปตาม
ความเหมาะสม 

  ๒. นิสิตควรแต่งกายให้เหมาะสมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

 
๒. นิสิตแต่งกายเหมาะสมในการเข้า
ร่วมงาน 

๓ . ควรจัดกิจกรรมทุกป ี ๓. ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในคร้ังต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี ้

๑. ควรมีรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ส าหรับสถาบันเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของ
โครงการท่ีชัดเจนมากขึ้น 
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 ๒. ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น 
 ๓. ควรแจ้งก าหนดการท่ีแน่นอนและแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้ผู้เข้าร่วมได้ทราบ 
 
 
 
                       รับรองตามนี้ 
 
 
                             ลงนาม                หัวหน้าโครงการ 
                                             (พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 
          ต าแหน่ง         คณบดีคณะสังคมศาสตร์    
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ภาคผนวก 
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โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. :  องค์ประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต 

  องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
       องค์ประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 
 

๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตส่งเสริม

พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตท้ังเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์ รับ
การศึกษาจ านวนมาก ในการเริ่มต้นภาคการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้ให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อช้ีแจงท า
ความเข้าใจกฎระเบียบในการศึกษาแก่นิสิตใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา จึงสมควร
ด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการทบทวนและแลกเปล่ียนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษา
ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ 
อีกท้ังยังเป็นการรับทราบปัญหาเพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์  และใน
การนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จาก
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายให้ข้อคิดและ
ประสบการณ์แก่นิสิตจะมีส่วนท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น อันเป็น
การเพิ่มความรู้และประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาท่ีผ่านมา เพื่อน าไป
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

๓. เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
๗. ลักษณะของกิจกรรม 

๗.๑ จัดให้มีการสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสียในการเรียนการสอนจากนิสิต เพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี รับทราบ และน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป   

๗.๒ จัดให้มีการแนะน าการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
๗.๓ จัดให้มีการสรุปการด าเนินการท่ีจัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้อง

กับ องค์ประกอบท่ี ๒, ๓, ๗  
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๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน 
  - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
  - นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนสิิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  

  ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 
๙. งบประมาณ 

๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
๙.๒ งบประมาณรายได้  จ านวน       ---      บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

ส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  :   โดยประมาณการเบ้ืองต้น ดังนี ้
ท่ี รายการ จ านวน (บาท) หมายเหตุ 

๑ ค่าอาหาร ๑,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะ ๓,๐๐๐  
๓ ค่าเอกสารประกอบการประชุม ๑,๐๐๐  
๔ ค่าจัดสัมมนา, พิธีการ และอื่น ๆ ๑,๐๐๐  
๕ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๑,๐๐๐  
๖ ค่าของท่ีระลึก ๑,๐๐๐  
๗ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  ๑,๐๐๐  
๘ ค่าด าเนินการ/อุปกรณ์ ๑,๐๐๐  
ทั้งนี้เป็นการใช้ระบบแบบถ่ัวเฉลี่ย / รวม ๑๐,๐๐๐   หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 

 
๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

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. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ             
๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
๔ ด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี             
๕. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ด าเนินการตามโครงการ             

๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             
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๑๑. ตัวชี้วัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 - คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ (ระดับดี)  
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตมีความสมัครสมาน
สามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท ากิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีการน าไปปรับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ได้แนวทางแก้ไข สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
๑๒.๒ เกิดพลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจหรือท างานพัฒนาเพื่อสังคมหลังจบการศึกษา 

 ๑๒.๓ ได้สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
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ก าหนดการ 

โครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันอังคารท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B และลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. - พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
  เป็นประธานจุดธูปเทียน และน าบูชาพระรัตนตรัย  

- รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  
 กล่าวถวายรายงาน 
-  พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ 

เวลา ๐๙.๓๐ น. - กิจกรรม โดยนิสิตรุ่นน้อง - รุ่นพี่  
 ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม โซน B 

 เวลา ๑๑.๓๐ น. - ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมของนิสิตรุ่นน้องเล้ียงส่งรุ่นพี่ 

 เวลา ๑๒.๓๐ น. -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B และลงทะเบียน 
 เวลา ๑๓.๐๐ น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 
   โดย  คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  
         ประธานยุทธศาสตร์การเลือกต้ังพรรคเพื่อไทย 
 เวลา ๑๖.๐๐ น. - พิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
บริหาร 
  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

 
พิธีกรประจ าวัน 
 ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  ๒. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 
 ๓. อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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ค าสั่งคณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ 7/๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานโครงการจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย:- 
 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 อธิการบดี       ประธานท่ีปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการท่ีปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการท่ีปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ    กรรมการท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่   กรรมการท่ีปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป     กรรมการท่ีปรึกษา 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะพุทธศาสตร์      กรรมการท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการท่ีปรึกษา 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์      กรรมการท่ีปรึกษา 
ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม      กรรมการท่ีปรึกษา 
ศ.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล     กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล      กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี      กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์      กรรมการท่ีปรึกษา 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      รองประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     รองประธานกรรมการ 

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

พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร     กรรมการ 
รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง      กรรมการ 
ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการ 
รศ.ดร.สมาน งามสนิท      กรรมการ 
รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร      กรรมการ 
รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี      กรรมการ 

 เลขานุการส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าท่ีคณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม       ประธานกรรมการ 

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

พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง      กรรมการ 

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

 รศ.ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง      กรรมการ 
 ผศ.สถิตย์  ศิลปชัย      กรรมการ 
 ผศ.ชวัชชัย ไชยสา      กรรมการ 
 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการ 
 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการ 
 ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
 ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว         กรรมการ 

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการและเลขานุการ   
 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพิธีการ 
 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง      ประธานกรรมการ 
 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 

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

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ผศ.ดร.พิเชฐ  ท่ังโต        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 
อาจารย์ วินัย  มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฏิคม 
 รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      ประธานกรรมการ 

ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข        รองประธานกรรมการ 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     กรรมการ 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร.     กรรมการ 

 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.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 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสวัสดิการ 
 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.      รองประธานกรรมการ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช      รองประธานกรรมการ 
พระนุชิต นาคเสโน      กรรมการ 
ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง      กรรมการ 
นางสาวเรวดี จรรยา      กรรมการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสถานที ่
 รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์     ประธานกรรมการ 
 พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร     รองประธานกรรมการ 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.    กรรมการ 

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์     กรรมการ 
พระสมุห์แสงสุรีย์ ธีรภทฺโท     กรรมการ 
นายเรืองยศ หวังสุขใจ      กรรมการ 

 นายวรวุฒิ ระมั่งทอง      กรรมการ 
 นิสิตหลักสูตรปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑- ๔    กรรมการ  
 พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ  

อาจารย์ วินัย มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายของที่ระลึก 
 รศ.ดร.ธัชชนันท์  อิศรเดช      ประธานกรรมการ 

อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     รองประธานกรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      รองประธานกรรมการ 

 ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล    กรรมการ 
 ผศ.ดร.ประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ     กรรมการ 

รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง      กรรมการ 
 พระสมนึก ธีรปญฺโญ      กรรมการ 

ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ 
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการ 
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 นางสาวสุมาลี บุญเรือง      กรรมการ 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง     กรรมการ  
นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญาแจ้งนคร      กรรมการ 
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร      กรรมการและเลขานุการ 

นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

        ส่ัง ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนนิ โครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 

วันที่ 4 มีนาม พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
------------------------------- 

กรรมการที่มาประชุม 
1. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.    ประธานกรรมการ 
2. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
3. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
4. ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา     รองประธานกรรมการ 
5. รศ.ดร.ภัทรพล  ใจเย็น     รองประธานกรรมการ 
6. ผศ.ดร.ผดุง  วรรณทอง     รองประธานกรรมการ 
7. อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง     รองประธานกรรมการ 
8. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร.     กรรมการ 
9. พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร.      กรรมการ 
10. พระสิทธินิติธารา, รศ.ดร.     กรรมการ 
11. พระครูปุริมานุรักษ์, รศ.ดร     กรรมการ 
12. รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกูร     กรรมการ 
13. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง     กรรมการ 
14. ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     กรรมการ 
15. รศ.ดร.สมาน งามสนิท     กรรมการ 
16. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร     กรรมการ 
17. รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี     กรรมการ 
18. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม     กรรมการ 
19. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง      กรรมการ 
20. รศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต       กรรมการ 
21. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิเศรเดช      กรรมการ 
22. รศ.เติมศักดิ์ ทองอินทร์      กรรมการ 
23. ผศ.ดร.สถิตย์ ศิลปะชัย      กรรมการ 
24. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ 
25. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์      กรรมการ  
26. ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล   กรรมการ 
27. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.     กรรมการ 
28. พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      กรรมการ 
29. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร.     กรรมการ 
30. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร.     กรรมการ 
31. พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร     กรรมการ 
32. พระครูสังฆกิจโสภณ      กรรมการ 
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33. พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร.     กรรมการ 
34. พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร      กรรมการ  
35. พระนุชิต นาคเสโน       กรรมการ 
36. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต     กรรมการ 
37. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา       กรรมการ 
38. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว      กรรมการ 
39. ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข       กรรมการ 
40. รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี      กรรมการ 
41. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม      กรรมการ 
42. ผศ.ดร.ประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ     กรรมการ 
43. รศ.ดร.โกเมศ  ขวัญเมือง     กรรมการ 
44. ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์     กรรมการ 
45. อาจารย์ ดร.วสันต์ ล้ิมรัตนภัทรกุล     กรรมการ 
46. อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี     กรรมการ 
47. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการ 
48. อาจารย์ ดร.เดชา กัปโก     กรรมการ 
49. อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา     กรรมการ 
50. อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     กรรมการ 
51. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา   กรรมการ 
52. อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     กรรมการ 
53. อาจารย์ วินัย มีมาก      กรรมการ 
54. อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์     กรรมการ 
55. อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง     กรรมการ 
56. อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ     กรรมการ 
57. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการ 
58. อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง     กรรมการ 
59. พระสมุห์แสงสุรีย์ ธีรภทฺโท     กรรมการ 
60. นายเรืองยศ หวังสุขใจ     กรรมการ 
61. นายวรวุฒิ ระมั่งทอง      กรรมการ 
62. นายกรกต ชาบัณฑิต      กรรมการ 
63. นายสุภัทรชัย สีสะใบ      กรรมการ 
64. นายพลวัฒน์ สีทา       กรรมการ 
65. นางสาวจิราพร อรรถารส      กรรมการ 
66. นางสาวสุมาลี บุญเรือน      กรรมการ 
67. นางสาวกาญจนา บุญเรือน      กรรมการ 
68. พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร     กรรมการและเลขานุการ 

69. พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
70. นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
71. นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
72. นางสาวสุกัญญาแจ้งนคร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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73. นางสาวเรวดี  จรรยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
74. นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลา) 

- ไม่มี   
เร่ิมประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วพระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ
เป็นประธานท่ีประชุมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.- 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๑ เร่ืองแจ้งค าสั่งคณะสังคมศาสตร์  
 พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่า ตามท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี 7/2563 เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 

  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการ 
  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เร่ือง การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการจัดกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า การจัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในการเตรียมความพร้อม การด าเนินงานได้มีการแบ่งหน้าท่ีในการจัดโครงการเป็นฝ่ายต่างๆ 
เช่น ฝ่ายประสาน จัดซื้อของถวาย จัดหาอุปกรณ์ พร้อมท้ัง เชิญนิสิตมาประชุมแบ่งหน้าท่ี ให้นิสิตแต่ละช้ันปี
ปรึกษาและรับผิดชอบร่วมกัน 
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามที่เสนอ 
  

 ๔.๒ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
 พระปลัดวีระศักด์ิ ธีรงฺกโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ได้มีการประชุมแบ่งหน้าท่ีให้พระมหา
พิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี อ านวยความสะดวกนิสิตในการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องสถานท่ี และประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายอาคารสถานท่ีในการจัดโครงการฯ   
 เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึง
น าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
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 ๔.๓ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมของโครงการ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ได้มอบหมายให้พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี 
จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ และประสานงานกับนางสาวสุกัญญา  แจ้งนคร และนางสาวเรวดี 
จรรยา ในการถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมในโครงการฯ 
 เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีระศักด์ิ ธีรงฺกโร  กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
จึงน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีมาประชุม
และกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานท่ีประชุม 

 
 
 

 
         (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.)     (พระปลัดวีระศักด์ิ ธีรงฺกโร ) 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์        รก.เลขานุการส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                           กรรมการและเลขานุการ 
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แบบประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 10 เดือน มีนาคาม พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

ค าช้ีแจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการครั้งต่อไป 

 

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

 

โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากท่ีสุด ดังต่อไปนี้ 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความเห็น 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 
๑.ด้านการด าเนินการ      
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / 
ประชาสัมพันธ์ 

     

- สถานท่ี / อุปกรณ์ / ส่ิงอ านวยความสะดวก      
- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
- ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม      
๒.  ด้านรูปแบบและข้ันตอนพธิ ี      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ      
- การด าเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่างๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านเนือ้หาของพธิ ี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- ได้ความรู้และข้อคิดจากกิจกรรม      
- ได้ความรู้ความเข้าใจประเด็นของการท างาน
เพื่อพัฒนาสังคม 

     

- สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
ศาสนกิจได้ 
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

- ได้ความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิง
ปฏิบัติ 

     

๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม “กิจกรรม 
นิสิตรุ่นน้องส่ง – รุ่นพี่” 

     

- ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม “นิสิตจิต
อาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 

     

- เกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและใน
เชิงปฏิบัติอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรม 

     

- มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในงานท างาน
พัฒนาเพื่อพฒันาสังคม 

     

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
๕.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมของพิธี      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบรรยายพิเศษ
ของวิทยากรมากขึ้น 

     

- ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการท างาน
เพื่อสังคมมากขึ้น 

     

- ได้แรงกระตุ้นให้เกิดการน าความรู้ท่ีได้ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

     

- วิทยากรมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................................................................................................................................  
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ประมวลภาพ 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 

 

 
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

 

 
 

โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน 
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ภายในโครงการดังกล่าว ภาคเช้า มีกิจกรรมของนิสิตรุ่นน้องเล้ียงส่งรุ่นพี่ การมอบของท่ีระลึกให้แก่รุ่นพี่

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีท่ี ๔ ซึ่งจัดโดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีท่ี ๓ 
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ภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘‘นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม’’ โดย คุณหญิง ดร.สุดา
รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ท่ัวไป กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
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