
 



 
 
 

 
 

 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

วันที ่๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์  

(Zoom Meeting Video Conferencing) 
 
 
 
 

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



๑ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สารบัญ ๑ 
บทสรุปโครงการ ๒ 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ๓ 
ภาคผนวก  

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติ  
๒. กำหนดการ   
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ  
๔. เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ   

-  รายงานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ  
-  เอกสารประกอบโครงการ  

๕. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  (แบบสอบถาม)  
๖. ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการ/กิจกรรมประกอบโครงการ   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



๒ 
 

 
บทสรปุ 

  
  โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือนำไป
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์
เป้าหมายของโครงการเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน นิสิต
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป และนิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิตกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ส่วนเป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๔๐๐ รูป/คน 
 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting 
Video Conferencing โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมของนิสิตรุ่นน้อง - รุ่นพ่ี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
นิสิตจิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม  ผลการดำเนินการโครงการสรุปได้ว่า มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนน ๓.๘๗ การดำเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป และนิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 ผลการประเมินโครงการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๗  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๘๗  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๔.๖๔ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของ
โครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๓ ด้านเนื้อหาของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๗ 
ด้านกิจกรรมของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๘ และด้านระยะเวลาการจัดโครงการ อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๕ มีปัญหาอุปสรรค คือ เนื่องจากความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ตในแต่ละพ้ืนที่ไม่
เท่ากัน ทำให้บางครั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้ยินเสียงไม่ชัด เสียงขาดหาย 
 

 
 

 
คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓ 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการเรียนการสอนและประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาออนไลน์ 
           คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตทั้งเพศบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้ารับ
การศึกษาจำนวนมาก ในการเริ่มต้นภาคการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือชี้แจงทำ
ความเข้าใจกฏระเบียบในการศึกษาแก่นิสิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จึงสมควรดำเนินการ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเป็นการทบทวนและแลกเปลี่ยนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยัง
เป็นการรับทราบปัญหาเพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ และเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 ๑. เพ่ือประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหรือประเมินประสิทธิผลของโครงการ 

ในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑.๑ เพ่ือเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่าน

มา เพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
  ๑.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
  ๑.๓ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการ ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 

 
๓. ขอบเขตของการดำเนินงานโครงการ 

 ๓.๑ เป้าหมายของโครงการ (เป้าหมายผลผลิต เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ). .......................................................   
...........................๓.๑.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ไดร้ับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน 
    - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
    - นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 



๔ 
 
   ๓.๑.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

    - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  จำนวน ๔๐๐ รูป/คน 
    ๓.๒ สถานที่ และวัน เวลา ดำเนินงาน                                                                       ................. 
    ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน ผ่านระบบ
ออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing  
  ๓.๓ ขั้นตอนการดำเนินงาน และกิจกรรมที่สำคัญ……………………………………… 
   ๓.๓.๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

ต.ค. 
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑ ขออนุมัติโครงการ             
๒ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             
๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             
๔ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             
๕ ดำเนินการตามโครงการ             
๖ ประเมินผล/สรุปโครงการ             

  
           ๓.๓.๒ กิจกรรมที่สำคัญ                                                                      ......... 

     ๓.๓.๒.๑ กิจกรรมของนิสิตรุ่นน้อง - รุ่นพ่ี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง นิสิตจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

   ๓.๓.๒.๒ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึง่สอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ ๒, ๓, ๗ 
 
๔. ผลการประเมินโครงการ 
 โครงการกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ มีกระบวนการดำเนินงาน โดยเริ่มจากการขออนุมัติโครงการ ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ และดำเนินการตาม
โครงการในวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔ ผ่ านระบบออน ไลน์ โดยใช้ โปรแกรม Zoom Meeting Video 
Conferencing โครงการดังกล่าว มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนน ๓.๘๗ การดำเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน นิสิตได้รับความรู้
เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป และนิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร 



๕ 
 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
   ๔.๑ ตารางแสดง ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผลการ
ประเมินสรุปภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการปรากฏผล ดังนี้.- 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ดา้นการด าเนินงาน  ๔.๖๔ .๕๐ ดมีาก 
๒ ดา้นรปูแบบและขัน้ตอนของโครงการ ๓.๖๓ .๖๑ ด ี
๓ ดา้นเนื้อหาของโครงการ ๓.๕๗ .๖๙ ด ี
๔ ดา้นกจิกรรมของโครงการ ๓.๘๘ .๕๒ ด ี
๕ ดา้นระยะเวลาการจดัโครงการ  ๓.๖๕ .๔๓ ด ี
 รวมเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓.๘๗ .๘๗ ดี 

 
        จากตาราง ดังกล่าว พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการกจิกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๗  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = .๘๗  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๔.๖๔ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๖๓ ด้านเนื้อหาของโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๕๗ ด้านกิจกรรมของ
โครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) = ๓.๘๘ และด้านระยะเวลาการจัดโครงการ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( ) 
= ๓.๖๕ ......................................................................  
          ๔.๒ ผลการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 

วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
เพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน
ของคณะสังคมศาสตร์ 

๑. ผู้ เข้าร่วมโครงการได้ รับทราบปัญหาและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีการนำไปปรับ
ใช้ได้ แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะ
สังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

๒. การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความสมัคร
สมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การทำกิจกรรม  

๓. เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 

๓. มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
องค์ประกอบที่ ๒, ๓, ๗ 



๖ 
 
  ๔.๓ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการ และแนวทางแก้ปัญหา........................................                      

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
๑. เนื่องจากความเสถียรของระบบอินเตอร์เน็ต
ในแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ทำให้บางครั้งผู้เข้าร่วม
โครงการได้ยินเสียงไม่ชัด เสียงขาดหาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านควรตรวจสอบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และอยู่ในพ้ืนที่ที่สัญญาณเข้าถึงก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

 
๕. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   ๕.๑ ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
 
ข้อปรับปรุงจากผลการดำเนนิงานในปีท่ีผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อปรับปรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑. ควรดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีเพ่ือให้
นิสิตไดส้ร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพ่ือให้นิสิตได้สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นในครั้งต่อไป เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังต่อไปนี้ 
  - ในครั้งต่อไปควรจัดแบบออฟไลน์ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

 
 

รับรองตามนี้ 
 

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



๗ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการ กิจกรรมปัจฉมินิเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
       องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
 

๕. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจำเป็น 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์มีนิสิตทั้งเพศบรรพชิต
และคฤหัสถ์ เข้ารับการศึกษาจำนวนมาก ในการเริ่มต้นภาคการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือชี้แจงทำความเข้าใจกฏระเบียบในการศึกษาแก่นิสิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา จึงสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเป็นการทบทวนและแลกเปลี่ยน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับ
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพ่ือความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการรับทราบปัญหาเพ่ือนำไป
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่าน
มา เพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
 ๒. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

๓. เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ 
 
 



 -๒- 

๗. ลักษณะของกิจกรรม 
๗.๑ จัดให้มีการสรุปปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสียในการเรียนการสอนจากนิสิต เพ่ือให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับทราบ และนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป   
๗.๒ จัดให้มีการแนะนำการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
๗.๓ จัดให้มีการสรุปการดำเนินการที่จัดทำเป็นรูปเล่ม เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ซ่ึงสอดคล้องกับ องค์ประกอบที่ ๒, ๓, ๗ 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ไดร้ับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน 
  - นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
  - นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
 ๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  จำนวน ๔๐๐ รูป/คน 
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  

  ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑ วัน 
 
๙. งบประมาณ 

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

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ  :   โดยประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 
ที ่ รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหาร ๑,๐๐๐  
๒ ค่าตอบแทนวิทยากร ๖,๐๐๐  
๓ ค่าจัดสัมมนา, พิธีการ และอ่ืน ๆ ๑,๐๐๐  
๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑,๐๐๐  
๕ ค่าดำเนินการ/อุปกรณ์ ๑,๐๐๐  

ทั้งนี้เป็นการใช้ระบบแบบถั่วเฉลี่ย / รวม ๑๐,๐๐๐ หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน 
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๑๐. กิจกรรมการดำเนินงาน 

ลำดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

ต.ค.
๖๓ 

พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย.
๖๔ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             

๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ             

๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

๔. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ             

๕. ดำเนินการตามโครงการ             

๖. ประเมินผล / สรุปโครงการ             

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 ๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
 - คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ (ระดับดี)  
 ๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  

- การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความ
สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีการนำไปปรับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

- มีผลงานด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือรองรับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

             
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๒.๑ ได้แนวทางแก้ไข สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์ 
๑๒.๒ เกิดพลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจหรือทำงานพัฒนาเพ่ือสังคมหลังจบการศึกษา 

 ๑๒.๓ ได้สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 
 

 
 



กำหนดการ  
โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting Video Conferencing) 

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

เวลา ๐๘.๓๐ น.   - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าสู่ระบบห้องประชุมออนไลน์ Zoom  

      Meeting Video Conferencing ID : 593 658 8247 

เวลา ๐๙.๐๐ น.   - พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี 

      กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย   

    - รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าว 

      ถวายรายงาน 

    - พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ 

      กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.   - กิจกรรม โดยนิสิตรุ่นน้อง – รุ่นพี่ 

เวลา ๑๑.๓๐ น.   - ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๒.๓๐ น.   - การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” 

      โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

เวลา ๑๖.๐๐ น.   - พิธีปิดโครงการ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  

      ฝ่ายวิชาการ 

------------------------------ 
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
พิธีกร : ๑. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
          ๒. ผศ.ดร.สรุียา รักษาเมือง 
 



 
 

 
 
 

คำสั่งคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่  ๑๒/๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปัจฉมินิเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

 

 เพ่ือให้การจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประกอบด้วย :-111111111111111111111111111111111111111 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 อธิการบดี      ประธานที่ปรึกษา 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการที่ปรึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการที่ปรึกษา 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    กรรมการที่ปรึกษา 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการที่ปรึกษา 
  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์     กรรมการที่ปรึกษา 

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

 



     คณะกรรมการดำเนินงาน 
 คณบดีคณะสังคมศาสตร์      ประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร    รองประธานกรรมการ  

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์      กรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 

 หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
 หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์      กรรมการ 
 เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยวิชาการ 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง      ประธานกรรมการ 

 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา       รองประธานกรรมการ 
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง       กรรมการ 
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี       กรรมการ 

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

คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยประชาสัมพันธ ์
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง      ประธานกรรมการ 

 ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด       รองประธานกรรมการ 
 ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง       กรรมการ 
  นายนเรศ ฤทธิเดช       กรรมการ 

พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร      กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเรวดี จรรยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยสวสัดิการ 

 พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.      ประธานกรรมการ 
พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ.      รองประธานกรรมการ 
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      กรรมการ 
นางลัดดาวัลย์ น่วมบาง       กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์     กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



คณะกรรมการดำเนินงานฝา่ยเลขานุการและเหรัญญิก 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 

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

 
 

ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป  
 

        สั่ง ณ วันที ่ ๑๖ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
(พระครปูริยัตกิิตตธิำรง, รศ.ดร.) 

คณบดคีณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
------------------------------- 

 

กรรมการที่มาประชุม  
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 

  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง       
 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา        
 อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง        
  ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี        

ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น       
ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง 

  พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. 
ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด 
ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง       
นางสาวเรวดี จรรยา        
นางลัดดาวัลย์  น่วมบาง        
นางสาวสุกัญญา แจ้งนคร  
อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์      
พระมหาพิสุทธิ์ สิทธิเมธี      

  นายนเรศ ฤทธิเดช        
 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร        
 นายชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์  
      
กรรมการที่ไม่มาประชุม (ลา)   

-   
 

 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้.-  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑.๑  เรื่อง การจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แจ้งว่า คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการรับทราบปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือนำไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการเรียนการสอน
ของคณะสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะสังคมศาสตร์ เป้าหมายของ
โครงการเชิงคุณภาพ คือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้รับรู้รับทราบปัญหาของกันและกัน นิสิต
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป และนิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น
ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 

  จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
เสนอว่า การจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ควรจัดผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing เพราะเป็นบริการสำหรับการประชุม
โดยเฉพาะ สามารถสร้างการประชุมแบบเสียงหรือวิดีโอได้ในความละเอียดระดับ HD รองรับการแชร์
หน้าจอหลายจอพร้อมกัน มีระบบสลับภาพไปหาผู้พูดอัตโนมัติ รองรับการบันทึกการสนทนาเป็น
วิดีโอ จุดเด่นคือผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องมีบัญชีของ Zoom สามารถ
แชร์ภาพหน้าจอของตนให้กับคนอ่ืน ๆ ในที่ประชุมเห็นได้ สมาชิกในห้องประชุมสามารถเปิด Power 
point เพ่ือพรีเซนต์ในระหว่างประชุมได้ นอกจากนี้ Zoom ยังสามารถรองรับระบบปฏิบัติการได้ทั้ง 
Windows, MacOS, iOs และ Android 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 

   
  ๔.๒ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม  
 

 พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
เสนอว่า การจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จะมกีารจัดกิจกรรมของนิสิต
รุ่นน้อง - รุ่นพ่ี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง นิสิตจิตอาสาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม โดย รศ.ดร. 
สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้.- 
   เห็นชอบตามท่ีเสนอ และให้ดำเนินการตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง อ่ืนๆ  
  - ไม่มี 
 เมื่อประชุมครบตามวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ
ทีม่าประชุมและกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย 
 
 
 
 
 
 



  เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 
(พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
ประธานที่ประชุม 

 
 

    
              (พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.) (พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร) 
         รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์    เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                      ผู้จัดทำรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
 
 

 
 

 
 
 
 

สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting Video Conferencing 

ID : 593 658 8247 
------------------------------ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ หน้า 
 ๑.๑  เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

 ๑.๒  เรื่อง เลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม     
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  สืบเน่ือง   
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
 ๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 

๔.๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)   
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจง้เพื่อทราบ 
 ๑.๑ เรือ่งประธานแจ้งเพื่อทราบ  

๑.๑.๑ เรื่อง          
             
             
             
             
              

๑.๑.๒ เรื่อง           
             
             
             
             
             
  ๑.๑.๓ เรื่อง          
             
             
             
             
              

๑.๑.๔ เรื่อง          
             
             
             
             
              

 
๑.๒ เรือ่งเลขานุการแจ้งเพือ่ทราบ 
                   -  ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   -  ไม่มี – 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
   -  ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดโครงการผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้เรื่องดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย จึงนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                                
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 



๔.๒  เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม 
สาระสำคัญ 

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรม เพ่ือให้
เรื่องดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำ
เรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑. กำหนดการ 
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๑. การเตรียมความพร้อมด้านโปรแกรม และข้อมูลในการอบรม 
 

ผู้เสนอ  เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
 

มติที่ประชุม                                                
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
              
             
              
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 
๕.๑ เรื่อง                                                          

             
             
             
             
             
             
             
             
             
               

๕.๒ เรื่อง                                                  
             
             
             
             
             
             
              



 
 
 
 

 
แบบประเมินผลโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting Video Conferencing) 

 

 
คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมโครงการทุกรูป/คน ตอบแบบประเมินนี้ตามความเป็นจริง 

เพ่ือประโยชน์ต่อการสรุปโครงการและการปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการครั้งต่อไป 
 

สถานภาพ    บรรพชิต   คฤหัสถช์าย    คฤหัสถ์หญิง     
อายุ    ๒๐ – ๓๐     ๓๑ – ๔๐  ๔๑ - ๕๐  ๕๑ ปีขึ้นไป 
การศึกษา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    ปริญญาเอก 

         ตำแหน่ง     อาจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
 ศาสตราจารย์  เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ  อ่ืนๆ..............................   

 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องตรงกับข้อความเห็นของท่านมากที่สุด ดังต่อไปนี้ 
 

 
รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๑.  ด้านการดำเนินงาน      
- การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ / การ
ประชาสัมพันธ์ 

     

- เอกสารประกอบโครงการ      
- การให้บริการความสะดวกของโครงการ      
๒.  ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ      
- รูปแบบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม      
- ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ      
- การดำเนินการของวิทยากรในกิจกรรมต่างๆ      
๓.  ด้านเนื้อหาของโครงการ      
- ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ      
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้      



 
รายการที่ประเมิน 

ระดับความเห็น 
ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 

๔.  ด้านกิจกรรมของโครงการ       
- กิจกรรมมีความเหมาะสม       
- กิจกรรมสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

     

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิต มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

     
 

๕.  ด้านระยะเวลาการจัดโครงการ      
- ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม      
- ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม      
 
ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

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

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

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



ภาพประกอบ  

“โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” 

 

 
ภาพ : พิธีเปิดโครงการ 



 

 
ภาพ : วิทยากรบรรยายพิเศษ 

 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

 



 

 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

 



 

 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 

 



 


