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บทสรปุ 
ชื่อโครงการ  : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ 
       “บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน”  
วัตถุประสงค์   ๑. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์จากการอภิปรายและเสวนาทาง
วิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๒. เพื่อใหน้ิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  ๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
เป้าหมายผลผลิต  ๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นิสิต ได้เกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจใน
การศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้เพิ่มความรู้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอน  
   ๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 

  ๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
   ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 การด าเนินโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์
ในปัจจุบัน” นี้จัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ช้ัน ๑ โซน B ในวันอังคารท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2563        
มีขั้นตอนด าเนินการท่ีส าคัญคือ ขออนุมัติโครงการต้ังแต่เดือนมกราคม ได้รับการอนุมัติโครงการ วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2563  ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการในเดือนมกราคม พร้อมท้ังประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จึงเริ่มด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี ประชาสัมพันธ์โครงการ ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ        
พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง   
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน หลังจากนั้น ได้รับความกรุณาจาก           
พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) และ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา  
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทสังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน” และปิดกิจกรรมด้วยการ
ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม และสรุปโครงการ 
 สรุปผลดังนี้มีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ ท้ังหมด 181 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของจ านวนบุคลากรท้ังหมด (บรรลุเป้าหมาย) ผลการประเมินความส าเร็จของการ
จัดโครงการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทุกช้ันปี มีความ
ตระหนักต่อการเข้าร่วมโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการให้คงอยู่เป็นประจ าทุกช้ันปี (บรรลุเป้าหมาย) 
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ผลการประเมินความความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกช้ันปี 
ท่ีมีต่อโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ ในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = ๔.๓๓) 
 
 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานผลการด าเนนิงาน 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
              คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ท าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินตามนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถ
ในทางวิชาการการวิจัย รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ และหน้าท่ีส าคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ  
โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายให้ข้อคิดและประสบการณ์แก่นิสิตจะมีส่วนท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมใน
เชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  ท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 2.๑ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒.๒ เพื่อใหน้ิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๒.๓ เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ 
 3.1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ 
  ๓.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นิสิต ได้เกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจใน
การศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้เพิ่มความรู้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอน  
  ๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 

 ๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
   - ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 

  3.4 กิจกรรมการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖3) 

ต.ค.
๖2 

พ.ย. 
๖2 

ธ.ค. 
๖2 

ม.ค. 
๖3 

ก.พ. 
๖3 

มี.ค. 
๖3 

เม.ย. 
๖3 

พ.ค. 
๖3 

มิ.ย. 
๖3 

ก.ค. 
๖3 

ส.ค. 
๖3 

ก.ย.
๖3 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ             
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๓. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
๔ ด าเนินการติดต่อประสานงานสถานท่ี             
๕. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๖. ด าเนินการตามโครงการ             
๗. ประเมินผล / สรุปโครงการ             

 

  
๔. ผลการประเมินโครงการ 
 4.1 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ 
  ๔.๑.1 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open 
Ended Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตารางแสดง ค่าเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต โครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

ท่ี รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

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

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความความคิดเห็นของ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียรวม เท่ากับ ๔.๓๓ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต มีความคิดเห็นต่อโครงการกิจกรรม
เสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านรูปแบบ
และขั้นตอนของพิธี  มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ รองลงมา คือ ด้านการด าเนินการ มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๒ ตามด้วยเนื้อหาของพิธี 
มีค่าเฉล่ีย ๔.๓๑ และส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับโดยภาพรวมของพิธี มีค่าเฉล่ีย ๔.๒8 
  ๔.1.๒ ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์
จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดจากการอภิปรายและ
เสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎี
และในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๒. นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและ
ในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

3. มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  

 
๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 5.1 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ   
  - เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของ
    ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - เพื่อใหน้ิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุด
    ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  - เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 
ข้อปรับปรุงจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖1 ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๑. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์
จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑. นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดจากการอภิปรายและ
เสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒.  เพื่ อ ให้นิ สิต เกิ ดความ เข้า ใจ สังคมในเ ชิ ง
ภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๒. นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและ
ในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

๓. มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในคร้ังต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี ้

- ระยะเวลาในการจัดน้อยและเร็วเกินไป 
- ควรด าเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้นิสิตเข้าศึกษาได้เรียนรู้และได้ข้อคิดจากการ

อภิปรายเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ   
 

 
  
                       รับรองตามนี้ 
 
 
                             ลงนาม                หัวหน้าโครงการ 
                                             (พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 
          ต าแหน่ง         คณบดีคณะสังคมศาสตร์    
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ภาคผนวก 
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โครงการกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร อภปิรายและเสวนาทางวิชาการ ปกีารศกึษา ๒๕๖2 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกับการ
ใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน”  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
๒. ชื่อหน่วยงาน :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบท่ี ๓ , ๕ และ ๖ 
๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ท าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินตามนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน โดยมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถ
ในทางวิชาการการวิจัย รวมท้ังปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ และหน้าท่ีส าคัญของคณะสังคมศาสตร์ คือการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้เล็งเห็นประโยชน์จากโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ  
โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายให้ข้อคิดและประสบการณ์แก่นิสิตจะมีส่วนท าให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมใน
เชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น  ท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นการเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดประสบการณ์จากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. เพื่อใหน้ิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 

๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 

๗. ลักษณะของกิจกรรม 
๗.๑ จัดให้มกีารอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาอภิปรายในสาขาวิชาท่ีนิสิตเข้า

ศึกษา คือ  สาขาวิชารัฐศาสตร์ , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาสังคมวิทยา , 
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและใน
เชิงปฏิบัติและน าไปสู่การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของผู้ศึกษา  

๗.๒ จัดให้มีการสรุปการด าเนินการท่ีจัดท าเป็นรูปเล่ม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับ องค์ประกอบท่ี ๒, ๓, ๕  
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๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นิสิต ได้เกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ และเกิดความเข้าใจในการศึกษา
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ได้เพิ่มความรู้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด        
กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ านวน ๔๐๐ รูป/คน 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา   
  - ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันท่ี ๓ 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) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ (ระดับ ดี) 
 

 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  
- การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต มีความสมัคร

สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท ากิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ  และเกิดความเข้าใจใน

การศึกษาชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
             

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑  นิสิตได้เรียนรู้และได้ข้อคิดจากการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.๒  นิสิตเกิดความเข้าใจสังคมในเชิงภาคทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๑๒.๓  มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพื่อรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ก าหนดการ 
โครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันอังคารท่ี ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 เวลา ๑๒.๓๐ น. -  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และผู้เข้าร่วมงานพร้อมกัน  
   ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี มจร วังน้อย และลงทะเบียน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
  เป็นประธานจุดธูปเทียน และน าบูชาพระรัตนตรัย  

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

เวลา ๑๓.๓๐ น. - การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อออนไลน์ของ 
  พระสงฆ์ในปัจจุบัน” โดย 

      ๑. พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) 
    ๒. รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ด าเนินรายการเสวนา โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่าย
   กิจการท่ัวไป 
  เวลา ๑๖.๓๐ น. - พิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
   ฝ่ายบริหาร 
  - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  

 
 

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

  
 
 



13 
 

 
 
               

ค าสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ท่ี   ๖   /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนา 

ทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกบัการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบนั” 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

 เพื่อให้โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการของคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
ทุกประการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งต้ังผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกับการใช้ ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ ในปัจจุบัน ”                 
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย :- 
11111111111111111111111111111 
1111111111 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี        ประธานท่ีปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการท่ีปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการท่ีปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป     กรรมการท่ีปรึกษา 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการท่ีปรึกษา 
  ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์      กรรมการท่ีปรึกษา 

รศ.ดร.ประณต  นันทิยะกุล     กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล      กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี      กรรมการท่ีปรึกษา 
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์      กรรมการท่ีปรึกษา 
     คณะกรรมการด าเนินงาน 

 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      กรรมการ 
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 เลขานุการส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าท่ีคณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง      ประธานกรรมการ 

 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.     รองประธานกรรมการ 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.    กรรมการ  
 อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง       กรรมการ 
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี      กรรมการ 
 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด      กรรมการ 
 อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง     กรรมการ 
 อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์     กรรมการ 

รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น      กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสวัสดิการ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.      ประธานกรรมการ 
พระมหาชาติชาย ปญฺ าวชิโร     รองประธานกรรมการ 
พระครูสังฆกิจโสภณ      กรรมการ 
อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา    กรรมการ 
นางสาวเรวดี จรรยา       กรรมการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง       กรรมการ 
ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสถานที ่

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา      ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     รองประธานกรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      กรรมการ 
อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ      กรรมการ 
อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เดชา กัปโก      กรรมการ 

  นายนเรศ ฤทธิเดช       กรรมการ 
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ  

อาจารย์ วินัย มีมาก      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง     รองประธานกรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      กรรมการ 
นายนเรศ ฤทธิเดช      กรรมการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการ 
พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเรวดี  จรรยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

        ส่ัง ณ วันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนนิ โครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร อภปิรายและเสวนาทางวิชาการ    

“บรบิทสงัคมไทยกบัการใช้สื่อออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจบุนั” 
คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

กรรมการที่มาประชุม 
 ๑. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.  ประธานกรรมการ 
 ๒. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.  รองประธานกรรมการ  
 ๓. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองประธานกรรมการ 
 ๔. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา  รองประธานกรรมการ 
 ๕. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น  รองประธานกรรมการ 
 ๖. ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง  รองประธานกรรมการ 
 ๗. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
 ๘. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร.  กรรมการ 
 ๙. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ผศ.ดร.  กรรมการ 
 ๑๐. พระมหาชาติชาย ปญฺ าวชิโร  กรรมการ 
 ๑๑. พระครูสังฆกิจโสภณ  กรรมการ 
 ๑๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  กรรมการ 
 ๑๓. ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ 
 ๑๔. ผศ.ชวัชชัย ไชยสา  กรรมการ 
 ๑๕. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม  กรรมการ 
 ๑๖. ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์ ดร.เดชา กัปโก  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง  กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์  กรรมการ 

  ๒๐. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา กรรมการ 
  ๒๑. อาจารย์ พิทวัฒน์ มโนรัตน์   กรรมการ  
  ๒๒. อาจารย์ วินัย มีมาก   กรรมการ 
  ๒๓. อาจารย์ จ่ามยุ้น ลุงเฮือง   กรรมการ   
  ๒๔. อาจารย์ เดชอุดม แสงบุญ   กรรมการ 
  ๒5. อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา   กรรมการ 

 ๒6. พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒7. พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒8. นายนเรศ ฤทธิเดช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 29. นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 30. นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 31. นางสาวเรวดี จรรยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 32. นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการท่ีไม่มาประชุม (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 าสั่งคระสังคมศาสตร์ 
          พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ แจ้งว่าตามท่ีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่ี ๖ /2563 เรื่องต่งต้ังคระกรรมการด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน” 
  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการ 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ เร่ือง การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทาง
วิชาการ 
 พระปลัดวีรศักด์ิ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยอนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง 
“บริบทสังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน” ในวันอังคารท่ี ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓             
ณ  ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบ ี
 

  เรื่องดังกล่าวนี้ พระปลัดวีรศักด์ิ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
    

  ๔.๒ เร่ือง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ 
 พระปลัดวีรศักด์ิ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่าตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยอนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ          
เรื่อง “บริบทสังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ยุคปัจจุบัน” ในวันอังคารท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2563       
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซนบี จึงน าเรื่องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ เพื่อพิจารณา 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้
  1. มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ โดยให้ประสานงาน
กับกองยานพาหนะและอาคารสถานที่และส่วนที่เก่ียวข้อง 
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    2. มอบส านักงานคณบดีจัดท าป้ายไวนิลติดบนเวที 
 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง อื่นๆ 
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีมาประชุม
และกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
 

 เลิกประชุมเวลา ๑4.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานท่ีประชุม 

 
 

         (พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร.)                  (พระปลัดวีรศักด์ิ ธีรงฺกุโร) 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์                       รก.เลขานุการส านักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
          ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                กรรมการและเลขานุการ 
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แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 3  เดือน มีนาคม 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.  ด้านรูปแบบและข้ันตอน      
- การจัดรูปแบบของโครงการ      
- ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ      
- การด าเนินการของพิธีกรในขั้นตอนต่างๆ      
- ระยะเวลาของขั้นตอนมีความเหมาะสม      
- รูปแบบการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  ด้านเนือ้หาทางวิชาการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- ได้ความรู้และข้อคิดจากกิจกรรม      
- ได้ความรู้ความเข้าใจประเด็นของการอภิปราย
และเสวนา 

     

- สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้      
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รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจในการอภิปรายและ
เสวนาทางวิชาการ 

     

- ได้รับความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคมไทยกับการใช้
ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 

     

- มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น      
- วิทยากรมีความเหมาะสม      
๕.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท
สังคมไทยกับการใช้ส่ือออนไลน์ของพระสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 

     

- สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปบูรณาการและปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

     

- มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการท างาน      
 
ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ประมวลภาพ 
โครงการกิจกรรมเสรมิหลักสูตร อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “บริบทสังคมไทยกับการใช้สื่อ
ออนไลน์ของพระสงฆ์ในปัจจุบัน” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
 
 
 
 
 
 

พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน 
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บรรยากาศการบรรยายพิเศษ วิทยากร พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร และ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม 
รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง เป็นพิธีกรด าเนินรายการ  
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พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวปิดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับพระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร 
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