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๒ 

 

ค าน า 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน

จำกมหำวิทยำลัยมำ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๖ เป็นต้นมำ ซึ่งทำงคณะได้จัดกำรเรียน กำรสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียน

มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท ำงำนร่วมกับบุคคล

อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกำรศึกษำเล่ำเรียนไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมได้เป็นอย่ำงดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

(สกอ.) ดังกล่ำวคือ มีกำรผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกกำรพัฒนำ

และสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและพัฒนำสังคม มีระบบกลไกกำรส่งเสริมให้

นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตสำธำรณะแก่นิสิต สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและประเทศชำติ พร้อมกับมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคณะเพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ จำกทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณภำพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ในโอกำสนี้ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มี

ส่วนร่วมในกำรจัดท ำโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอ

ไทรโยค จังหวัดกำญจบุรี ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้

ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่ง 

 

 

 

 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

  



๓ 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียน

มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำมรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท ำงำนร่วมกับบุคคล

อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกำรศึกษำเล่ำเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมได้เป็นอย่ำงดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน กำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

(สกอ.) ดังกล่ำวคือ มีกำรผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกกำรพัฒนำ

และสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและพัฒนำสังคม มีระบบกลไกกำรส่งเสริมให้

นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตสำธำรณะแก่นิสิต สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและประเทศชำติ พร้อมกับมีระบบกำรบริหำรจัดกำรคณะเพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จำกทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มีคุณภำพและคุณธรรมสูงสังคมต่อไป 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษำจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องแสวงหำควำมรู้ที่หลำกหลำย 

แหล่งที่มำของกำรเรียนรู้ อันเป็นกำรสั่งสมและกำรเพ่ิมเติมประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้มำกยิ่งขึ้น คณะ

สังคมศำสตร์ เล็งเห็นควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดนิสิตอำสำพัฒนำชุมชม ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ 

อ ำเภอทองผำภูม ิจังหวัดกำญจนบุรี โดยเน้นผู้เข้ำร่วมจำกคณำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ และ นิสิตของคณะสังคมศำสตร์ 

ได้ร่วมท ำกจิกรรมร่วมกับสังคมจำกสถำนที่จริงและให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกำรฝึกปฏิบัติในกำรจัดโครงกำรครั้ง

นี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณำจำรย์เจ้ำหน้ำที่ และนิสิตมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้ และฝึกควำมมีน้ ำใจ จิตส ำนึก

สำธำรณะ มีควำมขยัน อดทน ตำมปรัชญำมหำวิทยำลัยที่เน้นกำรจัด กำรศึกษำพระพุทธศำสนำบูรณำกำรกับ

ศำสตร์สมัยใหม่ พัฒนำจิตใจและสังคม 

 

 

 

พระครูปริยัติกิตติธ ำรง,รศ.ดร. 

คณบดีคณะสังคมศำสตร์ 

  



๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 

รายละเอียดของโครงการ 

ชื่อโครงการ  :  โครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 

ชื่อหน่วยงาน  :  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:  องค์ประกอบที่ ๒, ๓   

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งให้ผู้ เรียนมีควำมรูและควำมเชี่ยวชำญทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำม
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นไดเป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำเล่ำเรียน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่ำงดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน กำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ดังกล่ำว คือ มีกำรผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ 
ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกกำรพัฒนำและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร
และพัฒนำสังคม มีระบบกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตสำธำรณะแก่นิสิต
สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ พร้อมกับมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรคณะเพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มี
คุณภำพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อุดมศึกษำ (สกอ.) ดังกล่ำว
และเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
นี้ จึงได้จัดโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน เพ่ือให้นิสิตได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีประสบกำรณ์
ตรงในกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้นหลังจำกศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่เป็นคณำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ และนิสิต ที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่
ของชุมชน ที่อำศัยอยู่ร่วมอย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ระหว่ำงภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนิสิตได้บริกำรวิชำกำรควำมรู้สู่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน
ภำยใตส้ังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๓. เพ่ือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของคณะสังคมศำสตร์ 

ลักษณะของกิจกรรม 
๑. เสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ของ

กลุ่มชำติพันธ์ ๕ กลุ่มชำติพันธ์ (มอญ กะเหรี่ยง ญวน ไทยทรงด ำ ลำว) 



๕ 

 

 ๒. กิจกรรมสอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็กและ
เยำวชน 
 ๓. ลงพื้นที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธ์ 

เป้าหมายผลผลิต 
 ๑. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นิสิตของคณะสังคมศำสตร์ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำคสนำมจำกกำรลงศึกษำพ้ืนที่ สำมำรถ
น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ของ
สังคม ประเทศชำติ 

๒. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑๔ รูป/คน นิสิตของคณะสังคมศำสตร์ จ ำนวน ๓๒ รูป/คน 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๔๖ รูป/คน 
 ๓. เป้าหมายเชิงเวลา   
  วันที่ ๑๖  มีนำคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลำ ๑ วัน 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑ ขออนุมัติโครงกำร    
๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน     
๓ ติดต่อวิทยำกรและผู้ทรงคุณวุฒิ    
๔ ประชำสัมพันธ์โครงกำร    
๕ ด ำเนินงำนโครงกำร    
๖ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร    
๗ รำยงำนต่อมหำวิทยำลัย    

 
ตัวชี้วัด 
 ๑. ผลผลิต (Output) 
 - นิสิตคณะสังคมศำสตร์ เข้ำร่วมโครงกำร ๑๐๐ % 
 - ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกด้ำน คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑  
 - สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ระบุถึงกำรบูรณำกำรกับกำรบริกำรวิชำกำรและรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลัย พร้อมเผยแพร่กิจกรรม 

๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
นิสิตคณะสังคมศำสตร์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทรำบถึงแนวทำงและกระบวนกำรในกำรศึกษำดู

งำน เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว 



๖ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้และเข้ำใจในตรงกับสำขำวิชำที่เรียนอย่ำงชัดเจน  
๒. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถท ำงำนเป็นทีมและร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่ำงดี  
๓. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และกำรอยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
  



๗ 

 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้จัดท ำแบบ ประเมินในรูปแบบของ
แบบสอบถำม ซึ่งเป็นแบบสอบถำมปลำยปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบท โดยทั่วไปของกำรด ำเนินกำร
โครงกำร ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรและขั้นตอนกำร ด ำเนินกำรตำมแบบก ำหนดกำร
ส ำหรับแบบสอบถำมปลำยเปิดเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้แสดง ทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำร และข้อเสนอแนะส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร ในครั้งต่อไปกับคณำจำรย์และนิสิตที่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน ๔๖ รูป/คน 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 
ระดับควำมพ ึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมำยถึง ดีมำก 
ระดับควำมพ ึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมำยถึง ดี 
ระดับควำมพ ึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมำยถึง ปำนกลำง 
ระดับควำมพ ึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมำยถึง พอใช้ 
ระดับควำมพ ึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมำยถึง ควรปรับปรุง 

สรุปผลโครงการโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดพุตะเคียน ต าบลท่าเสา 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ด้ำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร ๔.๑๙ ๐.๔๔ ดี 
๒ ด้ำนสิ่งสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก ๔.๑๘ ๐.๔๒ ดี 
๓ ด้ำนกิจกรรมโครงกำร ๔.๑๓ ๐.๓๕ ดี 
๔ ด้ำนควำมรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ ๔.๑๔ ๐.๓๔ ดี 
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๔.๑๖ ๐.๓๙ ดี 

จำกตำรำง แสดงว่ำ ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 
ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี โดยภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๑๖ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีทุกด้ำน โดยด้ำนที่
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๙ รองลงมำคือ ด้ำนสิ่งสนับสนุนและอ ำนวย
ควำมสะดวก มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ ถัดมำคือด้ำนควำมรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๔ และน้อยที่สุดคือ 
ด้ำนกิจกรรมโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๓ 
  



๘ 

 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการด าเนินงานโครงการ 

 
ที ่

 
รายการ ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ กำรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร ๔.๒๐ ๐.๕๖ ดี 
๒ มีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยและท่ัวถึง ๔.๑๐ ๐.๓๐ ดี 
๓ ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงมีควำมเหมำะสม ๔.๑๘ ๐.๔๔ ดี 
๔ รูปแบบของกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม ๔.๓๐ ๐.๔๖ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๔๔ ด ี

จำกตำรำง แสดงว่ำ ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 
ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี  โดยรวมด้ำนกำรงำนอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย
รวมเท่ำกับ ๔.๑๙ และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นต่อโครงกำรในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ
ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบของกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย ๔.๓๐ รองลงมำ คือ กำรรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๒๐ ถัดมำคือ ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงมีควำมเหมำะสมมีค่ำเฉลี่ย 
๔.๑๘ และน้อยสุดคือ มีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยและทั่วถึงมีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๐ 

 
๒. ด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 

 
ที ่

 
รายการ 

ผลการประเมิน 
  S.D ระดับ 

๑ กำรเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร ๔.๑๓ ๐.๕๑ ดี 
๒ ควำมเหมำะสมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร ๔.๒๘ ๐.๔๕ ดี 
๓ ควำมพร้อมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร ๔.๑๘ ๐.๓๘ ดี 
๔ ควำมเพียงพอของอำหำรและเครื่องดื่ม/น้ ำปำนะ ๔.๑๕ ๐.๓๖ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๔๒ ดี 

จำกตำรำง แสดงว่ำ ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน ณ 
วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี โดยรวมด้ำนสิ่งสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกอยู่
ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๑๘ และเม่ือพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นต่อโครงกำรใน
ระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ควำมเหมำะสมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๒๘ รองลงมำ 
คือ ควำมพร้อมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๘ ถัดมำ คือ ควำมเพียงพอของอำหำรและเครื่องดื่ม/
น้ ำปำนะ มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๕ และน้อยที่สุด คือ กำรเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๓ 
  



๙ 

 

๓. ด้านกิจกรรมโครงการ 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ รูปแบบกิจกรรมโครงกำรมีควำมเหมำะสม ๔.๑๘ ๐.๔๖ ดี 

๒ 
กิจกรรมเสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขของ
ชุมชน ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

๔.๑๕ ๐.๓๖ ดี 

๓ 
กิจกรรมสอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ และ
อุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็กและเยำวชน 

๔.๐๘ ๐.๒๖ ดี 

๔ ลงพ้ืนที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธุ์ ๔.๑๓ ๐.๓๓ ดี 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๓ ๐.๓๕ ดี 

 

จำกตำรำง แสดงว่ำ ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 
ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี  โดยรวมด้ำนสิ่งสนับสนุนและอ ำนวยควำม
สะดวกอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๑๓ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นต่อ
โครงกำรในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ รูปแบบกิจกรรมโครงกำรมีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย 
๔.๑๘ รองลงมำ คือ กิจกรรมเสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขของชุมชน ภำยใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๕ ถัดมำ คือ ลงพ้ืนที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่ม
ชำติพันธ ุ์ มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๓ และน้อยที่สุดคือ กิจกรรมสอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ 
และอุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็กและเยำวชน มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๐ 

 

๔. ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 

๑ 
ได้รับรู้ เข้ำใจในประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

๔.๑๔ ๐.๔๒ ดี 

๒ ได้รับควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๒๕ ๐.๔๓ ดี 
๓ กำรด ำเนินโครงกำรนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๐๕ ๐.๒๒ ดี 
๔ สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกตใ์ช้ในกำรท ำงำนร่วมกับคนอ่ืนได้ ๔.๑๐ ๐.๓๐ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๔ ๐.๓๔ ด ี

จำกตำรำง แสดงว่ำ ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นที่มีต่อโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 
ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี  โดยรวมด้ำนสิ่งสนับสนุนและอ ำนวยควำม
สะดวกอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๑๔ และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ นิสิตมีควำมคิดเห็นต่อ
โครงกำรในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้นอก



๑๐ 

 

ห้องเรียนมีค่ำเฉลี่ย ๔.๒๕ รองลงมำ คือ ได้รับรู้ เข้ำใจในประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชน มีค่ำเฉลี่ย ๔.๑๔ ถัดมำคือ สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนร่วมกับคน
อ่ืนได้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ ๔.๑๐ และน้อยที่สุด คือ กำรด ำเนินโครงกำรนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม มี
ค่ำเฉลี่ย ๔.๐๕ 

 
ผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน 
และเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
ระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ 

๑. นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการศึกษานอก
ห้องเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และการท างานได้ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนิสิตได้บริกำรวิชำกำรควำมรู้

สู่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน

ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน 

๒. นิสิตของคณะสังคมศำสตร์เกิดกำรเรียนรู้จำก

สถำนที่จริง เรียนรู้กำรอยู่กันอย่ำงสันติสุข ภำยใต้

ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เกิดควำมรักควำม

สำมัคคีในหมู่คณะ จำกกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน เป็น

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของพระพุทธศำสนำ สังคม 

ประเทศชำติ 

๓. เ พ่ือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของคณะ

สังคมศำสตร์ 

๓. ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
นโยบาย ของมหาวิทยาลัย 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  - ควรเพ่ิมระยะเวลาด าเนินโครงการให้มากกว่านี้ เพ่ือนิสิตจะได้เข้าใจ ได้ศึกษาชุมชนได้อย่าง
ละเอียด และลึกซึ้ง 

 - ควรให้นิสิตได้มีการออกแบบกิจกรรมมากกว่านี้ เช่น ให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการหาพ้ืนที่ 
และประเด็นข้อที่สนใจในการศึกษา และท ากิจกรรม 
                            
 

ลงนาม                หวัหน้าโครงการ 
                                             (พระครูปริยัติกิตติธ ารง,รศ.ดร.) 

       ต าแหน่ง  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

ภาคผนวก 
  



๑๒ 

 

 

ภาคผนวก ก 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

   



๑๓ 

 

 

 
โครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน 
๒. ชื่อหน่วยงาน  :  คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์  

   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ.:  องค์ประกอบที่ ๒, ๓   

๕. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีควำมรูและควำมเชี่ยวชำญทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ มีควำม
รับผิดชอบ มีคุณธรรม ท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นไดเป็นอย่ำงดี สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำเล่ำเรียน
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่ำงดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน กำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ดังกล่ำว คือ มีกำรผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ 
ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกกำรพัฒนำและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร
และพัฒนำสังคม มีระบบกลไกกำรส่งเสริมให้นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม เพ่ือพัฒนำจิตสำธำรณะแก่นิสิต
สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ พร้อมกับมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรคณะเพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง เพ่ือสร้ำงบุคลำกรที่มี
คุณภำพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร อุดมศึกษำ (สกอ.) 
ดังกล่ำวและเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๒ นี้ จึงได้จัดโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน เพ่ือให้นิสิตได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมี
ประสบกำรณ์ตรงในกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้นหลังจำกศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรียน ทั้งนี้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่เป็น
คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนิสิต ที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง วัฒนธรรม  วิถีชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ของชุมชน ที่อำศัยอยู่ร่วมอย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

๖. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษำเรียนรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจระหว่ำงภำคทฤษฎีกับภำคปฏิบัติ 



๑๔ 

 

 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตนิสิตได้บริกำรวิชำกำรควำมรู้สู่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน
ภำยใตส้ังคมพหุวัฒนธรรมของชุมชน 
 ๖.๓ เพ่ือบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนของคณะสังคมศำสตร์ 

๗. ลักษณะของกิจกรรม 
๗.๑ เสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันของชุมชนภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธ์ 

ทั้งชนชำติไทยมอญ กะเหรี่ยง ไทยญวน ไทยทรงด ำ ไทยลำว 
 ๗.๒ กิจกรรมสอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็ก
และเยำวชน 
 ๗.๓ ลงพื้นที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธ์ ๕ กลุ่มชำติพันธ์ 
๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นิสิตของคณะสังคมศำสตร์ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ภำคสนำมจำกกำรลงศึกษำพ้ืนที่ สำมำรถ
น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ของ
สังคม ประเทศชำติ 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน ๑๔ รูป/คน นิสิตของคณะสังคมศำสตร์ จ ำนวน ๒๖ รูป/คน 

รวมทั้งสิ้น จ ำนวน ๔๐ รูป/คน 
 ๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา   
  วันที่ ๑๖  มีนำคม ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลำ ๑ วัน 
๙. งบประมาณ 

๙.๑ งบประมาณแผ่นดิน จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ บำท 
๙.๒ งบประมาณรายได้ จ ำนวน     บำท  
 รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน ๓๐,๐๐๐  บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) 
๙.๓ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่ำอำหำร/เครื่องดื่ม (เหมำจ่ำยตลอดรำยกำร) ๑๐,๐๐๐  
๒ ค่ำพำหนะ (เหมำจ่ำยทั้งหมด ตลอดรำยกำร) ๑๐,๐๐๐  
๓ ค่ำตอบแทนวิทยำกรในท้องถิ่น ๒,๐๐๐  
๔ ค่ำติดต่อประสำนงำน ๑,๐๐๐  
๕ ค่ำท่ีพัก (เหมำจ่ำย) ๖,๐๐๐  
๖ ค่ำจัดท ำเอกสำรสรุปโครงกำรฯ ๑,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐  
 หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 



๑๕ 

 

๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑ ขออนุมัติโครงกำร    
๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน     
๓ ติดต่อวิทยำกรและผู้ทรงคุณวุฒิ    
๔ ประชำสัมพันธ์โครงกำร    
๕ ด ำเนินงำนโครงกำร    
๖ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร    
๗ รำยงำนต่อมหำวิทยำลัย    

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.. ผลผลิต (Output) 
 - นิสิตคณะสังคมศำสตร์ เข้ำร่วมโครงกำร ๑๐๐ % 
 - ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจในกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกด้ำน คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑  
 - สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ระบุถึงกำรบูรณำกำรกับกำรบริกำรวิชำกำรและรำยงำนต่อ
มหำวิทยำลัย พร้อมเผยแพร่กิจกรรม 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
นิสิตคณะสังคมศำสตร์ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทรำบถึงแนวทำงและกระบวนกำรในกำรศึกษำดู

งำน เพื่อน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้และเข้ำใจในตรงกับสำขำวิชำที่เรียนอย่ำงชัดเจน  
๑๒.๒ นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถท ำงำนเป็นทีมและร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่ำงดี  
๑๒.๓ นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม และกำรอยู่ร่วมกัน

อย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 



๑๖ 

 

 

 



๑๗ 

 

 

 

ก าหนดการ 
โครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดพุตะเคียน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๐๐ น.  คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และ นิสิต พร้อมเพรียงกัน ณ มจร วังน้อย 

เวลำ ๐๘.๓๐ น.  ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วังน้อย 

   เวลำ ๑๑.๐๐ น.   ฉันภัตตำหำร/รับประทำนอำหำร  

 เวลำ ๑๒.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำร 

 เวลำ ๑๓.๐๐ น.   เสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่ำงสันติสุข ภำยใต้

สังคมพหุวัฒนธรรม ของกลุ่มชำติพันธ์ ๕ กลุ่มชำติพันธ์ (มอญ กะเหรี่ยง 

ญวน ไทยทรงด ำ ลำว) 

 เวลำ ๑๕.๐๐ น.  กิจกรรม “สังคมศำสตร์ สงเครำะห์ประชำ” สอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค 

     บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ และอุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็กและเยำวชน 

 เวลำ ๑๖.๐๐ น.  ลงพื้นที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธ์ 

๕ กลุ่มชำติพันธ์ 

 เวลำ ๑๗.๐๐ น.   เดินทำงกลับถึง มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วังน้อย อยุธยำ 

     โดยควำมปลอดภัย 

 
  

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

 

พิธีกรตลอดงาน : - อำจำรย์เดช อุดมแสงบุญ, พระมหำพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

  



๑๘ 

 

ภาคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
ค าสั่งคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที ่๕ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน ของคณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยได้ด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพบรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัยพ.ศ.๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยนำมดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยประกอบด้วย:- 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 คณบดีคณะสังคมศำสตร์      ประธำนที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรคณะสังคมศำสตร์    กรรมกำรที่ปรึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรคณะสังคมศำสตร์    กรรมกำรที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 หัวหน้ำภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 

 หัวหน้ำภำควิชำรัฐศำสตร์      กรรมกำร 

หัวหน้ำภำควิชำเศรษฐศำสตร์     กรรมกำร 

 หัวหน้ำภำควิชำนิติศำสตร์      กรรมกำร 

 เลขำนุกำรส ำนักงำนคณบดีคณะสังคมศำสตร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 เจ้ำหน้ำที่คณะสังคมศำสตร์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 
 พระมหำสุเทพ  สุปณฺฑิโต,ผศ.     ประธำนกรรมกำร 

พระมหำชำติชำย ปญฺญำวชิโร     รองประธำนกรรมกำร 



๑๙ 

 

 พระครูสังฆกิจโสภณ      กรรมกำร 

 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      กรรมกำร 

อำจำรย์ สนธิญำณ รักษำภักดี     กรรมกำร 

อำจำรย์ ดร. เดชำ กัปโก      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 อำจำรย์ เดชอุดม แสงบุญ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพิธีการ 
 พระมหำชำติชำย ปญฺญำวชิโร     ประธำนกรรมกำร 

ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      รองประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์เดชอุดม แสงบุญ      กรรมกำร 

อำจำรย์ดำวเหนือ บุตรสีทำ     กรรมกำร  

อำจำรย์ จ่ำมยุ้น ลุงเฮือง      กรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.เดชำ กัปโก      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อำจำรย์ สนธิญำณ รักษำภักดี     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง      ประธำนกรรมกำร 

 อำจำรย์สนธิญำณ รักษำภักดี     รองประธำนกรรมกำร 

 อำจำรย์ ดร.เดชำ กัปโก      กรรมกำร 

 อำจำรย์ เดชอุม แสงบุญ      กรรมกำร 

อำจำรย์ ดำวเหนือ บุตรสีทำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำยนเรศ ฤทธิเดช      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฏิคม 
 พระครูสังฆกิจโสภณ      ประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.เดช กัปโก      รองประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ สนธิญำณ รักษำภักด ี     กรรมกำร 

อำจำรย์ จ่ำมยุ้น ลุงเฮือง      กรรมกำร 

 นำยชัยณรงค์ ธรรมธีรำภรณ์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวสุกัญญำ แจ้งนคร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสวัสดิการ 
 อำจำรย์สนธิญำน รักษำภักดี     ประธำนกรรมกำร 

 อำจำรย์จ่ำมยุ้น ลุงเฮือง      กรรมกำร 

นำยนเรศ ฤทธิเดช      กรรมกำร 



๒๐ 

 

นำงสำวสุกัญญำ แจ้งนคร      กรรมกำร 

นำงสำวเรวดี จรรยำ      กรรมกำร 

นำงลัดดำวัลย์ น่วมบำง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงสำวจิรำพร อรรถำรส      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสถานที่ 
 พระครูสังฆกิจโสภณ      ประธำนกรรมกำร 

 พระมหำพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      รองประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.เดชำ กัปโก      กรรมกำร 

อำจำรย์เดชอุดม แสงบุญ      กรรมกำร 

อำจำรย์ ดำวเหนือ บุตรสีทำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร  

นำยนเรศ ฤทธิเดช      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายเลขานุการและเหรัญญิก 
พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร      ประธำนกรรมกำร 

 พระมหำพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี      รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสุกัญญำ แจ้งนคร      กรรมกำร 
นำยชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์     กรรมกำร 
นำงสำวจิรำพร อรรถำรส      กรรมกำร 
นำงลัดดำวัลย์  น่วมบำง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวเรวดี  จรรยำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

        สั่ง ณ วันที่   ๒๐  กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

(พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๒๑ 

 

ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

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

กรรมการที่มาประชุม 

 ๑. หัวหน้ำภำควชิำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. หัวหน้ำภำควชิำรัฐศำสตร์   รองประธำนกรรมกำร   

 ๓. หัวหน้ำภำควชิำเศรษฐศำสตร์   รองประธำนกรรมกำร 

 ๔. หัวหน้ำภำควชิำนิติศำสตร์   รองประธำนกรรมกำร 

 ๕. พระมหำสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ.   กรรมกำร 

 ๖. พระมำชำติชำย ปญฺญำวชิโร   กรรมกำร 

 ๗. พระครูสังฆกิจโสภณ   กรรมกำร 

 ๘. อำจำรย์ ดร.เดชำ กัปโก   กรรมกำร 

 ๙. อำจำรย์สนธิญำณ รักษำภักดี   กรรมกำร 

 ๑๐. อำจำรย์ เดชอุดม แสงบุญ   กรรมกำร 

 ๑๑. อำจำรย์ ดำวเหนือ บุตรสีทำ   กรรมกำร 

 ๑๒. อำจำรย์ จ่ำมยุ้น ลุงเฮือง   กรรมกำร 

 ๑๓. พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๔. พระมหำพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๕. นำงลัดดำวัลย์ น่วมบำง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๖. นำงสำวสุกัญญำ แจ้งนคร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๗. นำยชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๘. นำยนเรศ ฤทธิ์เดช   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๒๒. นำงสำวเรวดี จรรยำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กรรมการทีไ่ม่มาประชุม (ลา)   
ไม่มี 

  



๒๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

 เมื่อกรรมกำรมำครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้ำภำควิชำสังคม
วิทยำและมำนุษยวิทยำ ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวน ำบูชำพระรัตนตรัย และกล่ำวเปิด
ประชุมตำมระเบียบวำระดังนี้.- 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๒ เรื่อง แจ้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง ประธานกรรมการ แจ้งว่ำ ตำมที่ค ำสั่งคณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ที่ ๕ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรนิสิต
สังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน รำยละเอียดดังปรำกฏตำมเอกสำรค ำสั่งที่แนบมำพร้อมนี้ 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๑.๑ เรื่อง แจ้งก าหนดการด าเนินโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง วรรณทอง ประธานกรรมการ แจ้งตำมที่มหำวิยำลัยฯ ได้อนุมัติให้
คณะสังคมศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรนสิตสังคมศำสตร์ อำสำพัฒนำชุมชน ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอ
ไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้  เพ่ือพัฒนำ
ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำชุมชน ส่งเสริมให้นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม พัฒนำจิตสำธำรณะ
แก่นิสิตสร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม ควำมทรำบแล้วนั้น ในกำรด ำเนินทำงครั้งนี้จะเดินทำงโดยรถตู้ทั้งหมดจ ำนวน ๔ คัน และ
รถยนต์ส่วนตัวของอำจำรย์อีก ๒ รวมเป็น ๖ คัน รำยละเอียดดังปรำกฏตำมก ำหนดกำรโครงกำรฯ ที่แนบมำ
พร้อมแล้วนี้  

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการ 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

  



๒๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 

 พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่ำ ตำมที่มหำวิยำลัยฯ ได้อนุมัติให้คณะ
สังคมศำสตร์ ด ำเนินโครงกำรนสิตสังคมศำสตร์ อำสำพัฒนำชุมชน ณ วัดพุตะเคียน ต ำบลท่ำเสำ อ ำเภอไทร
โยค จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำประสบกำรณ์
ทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำชุมชน ส่งเสริมให้นิสิตได้บริกำรวิชำกำรสู่สังคม พัฒนำจิตสำธำรณะแก่นิสิตสร้ำง
จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข ภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
ควำมทรำบแล้วนั้น  
 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย จึงน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำ 

  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ มอบให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 ๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ด าเนินโครงการ 

 พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่ำ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำน
สถำนที่ส ำหรับด ำเนินโครงกำร ควรมีลงพื้นทีจ่ะด ำเนินโครงกำร ติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนที่ เพ่ือขอ
อนุญำตใช้สถำนที่ และขอควำมอนุเครำะห์ให้จัดหำวิทยำกร ให้ควำมรู้แก่ คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ และนิสิตของ
คณะสังคมศำสตร์ 

 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรนิสิตสังคมศำสตร์อำสำพัฒนำชุมชน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และนโยบำยของมหำวิทยำลัย จึงน ำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำ 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

๑. มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ด าเนินการท าหนังสือความอนุเคราะห์ศึกษาดู
งาน และใช้สถานที่ด าเนินกิจกรรมโครงการ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานในส่วนอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ 

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และนิสิตจิตอาสา ลงพื้นที่ส ารวจความ
เรียบร้อยและเตรียมความพร้อมสถานที่ส าหรับด าเนินโครงการ 

  



๒๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ 

  - ไม่มี 

 เมื่อประชุมครบตำมวำระกำรประชุมแล้ว ประธำนที่ประชุมได้กล่ำวขอบคุณคณะกรรมกำรที่มำ

ประชุมและกล่ำวปิดประชุมพร้อมกล่ำวน ำบูชำพระรัตนตรัย 

 เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น. 

 

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุง วรรณทอง) 

ประธำนคณะกรรมกำร 

ประธำนที่ประชุม 

 

 

          (อำจำรย์ ดร.เดชำ กัปโก)     (พระปลัดวีรศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 

    กรรมกำร                กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม                                             

 

  



๒๕ 

 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินโครงการ 

 
 

 

 

แบบประเมินผลโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ณ วัดพุตะเคียน ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

 

ค าชี้แจง :  
๑. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือประโยชน์ต่อ

กำรสรุปโครงกำรและกำรปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินกำรครั้งต่อไป 
๒.  แบบสอบถำมชุดนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ ๒ ควำมพึงพอใจต่อโครงกำร 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ตรงตำมข้อมูลของท่ำน 
เพศ   ชำย     หญิง 
สถำนภำพ   นิสิตบรรพชิต  นิสิตคฤหัสถ์  อำจำรย์  เจ้ำหน้ำที่ 
อำยุ   ๑๘ – ๓๐   ๓๑ – ๔๐   ๔๑ - ๕๐    ๕๑ ปีขึ้นไป 
กำรศึกษำ   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     ปริญญำตรี  ปริญญำโท   ปริญญำเอก 

ตอนที่ ๒ ความพึงใจต่อโครงการ  

ค ำชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๕  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
  ๔  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจมำก 

๓  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจปำนกลำง 
๒  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อย 
๑  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด 



๒๖ 

 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพึ่งพอใจ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านการด าเนินการ      
- กำรรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำร      
- มีกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำยและทั่วถึง      
- ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงมีควำมเหมำะสม      
- รูปแบบของกำรจัดโครงกำรมีควำมเหมำะสม      
๒. ด้านสิ่งสนับสนุนและอ านวยความสะดวก      
- กำรเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร      
- ควำมเหมำะสมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร      
- ควำมพร้อมของสถำนที่ด ำเนินโครงกำร      
- ความเพียงพอของอาหารและเครื่องดื่ม/น้ าปานะ      
๓. ด้านกิจกรรมโครงการ      
- รูปแบบกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม      
- เสวนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขของชุมชน ภำยใต้
สังคมพหุวัฒนธรรม 

     

- กิจกรรมสอนธรรมะ แจกเครื่องอุปโภค บริโภค แจกทุนกำรศึกษำ และ
อุปกรณ์กำรกีฬำ แก่เด็กและเยำวชน 

     

- ลงพ้ืนที่ส ำรวจชุมชนศึกษำวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำติพันธ์      
๔. ด้านความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ      
- ได้รับรู้ เข้ำใจในประวัติศำสตร์ วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน 

     

- ได้รับควำมรู้ และประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน      
- กำรด ำเนินโครงกำรนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม      
- สำมำรถน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนร่วมกับคนอ่ืนได้      

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ  
๓.๑ สิ่งที่ควรปรับปรุง  

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

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

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

๓.๒ ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำรครั้งต่อไป 
..........................................................................................................................................................................................................................

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

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



๒๗ 

 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

รายชื่อคณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ที่เข้าร่วมโครงการนิสิตสังคมศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ณ วัดพุตะเคียน ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ พระมหำชำติชำย ปญฺญำวชิโร อำจำรย์ 

๒ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง อำจำรย์ 

๓ อำจำรย์เดชำ กัปโก อำจำรย์ 

๔ อำจำรย์สนธิญำณ รักษำภักดี อำจำรย์ 

๕ อำจำรย์เดชอุดม แสงบุญ อำจำรย์ 

๖ อำจำรย์จ่ำมยุ้น ลุงเฮือง อำจำรย์ 

๗ อำจำรย์ดำวเหนือ บุตรสีทำ อำจำรย์ 

๘ พระมหำพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี นักจัดกำรงำนทั่วไป 

๙ นำงสำวกมลวรรณ ปั้นขำว นักจัดกำรงำนทั่วไป 

๑๐ นำยนเรศ ฤทธิ์เดช นักจัดกำรงำนทั่วไป 

๑๑ นำงสำวเรวดี จรรยำ นักจัดกำรงำนทั่วไป 

 
  



๒๘ 

 

 



๒๙ 

 

  



๓๐ 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ 

 

 
 
 

 
  



๓๑ 

 

 
 

 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 
 
 

 
 



๓๓ 

 

 
 
 

 
 
 




