
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : ศึกษาดูงานนิสิต ระดับปริญญาตรี  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ    
กลยุทธ์ ข้อที ่๑.๑.๑ ส่งเสริมบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามนวลักษณ์และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF)  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
๖. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 
๒๕๔๕ มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ปัจจุบัน ๔๕๙ รูป/คน ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ได้มีโปรแกรมการเรียนการ
สอนที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธ วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เป็นอยู่ ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากสภาพการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบการจัดการศึกษาต่างมีภาพรวมด้านปรัชญา
ที่คล้ายคลึงกันด้วยการมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่การเป็นก าลังคน (Manpower)  ซึ่งหมายถึง
การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองทางด้านมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพและความต้องการของสังคม อีกทั้งการมุ่งพัฒนาคนให้
เป็นคนที่สมบูรณ์  (Manhood)  ซึ่งหมายถึงการผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์พร้อม  มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพที่ดี มีสมรรถภาพสูงและเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมโดยทั้งปวงนั้นสะท้อนให้เห็นเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษา
ในสาขาวิชาชีพตามหลักสูตรเพียงด้านเดียวย่อมไม่สามารถเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพดังกล่าวได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องอาศัยกระบวนการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไก หรือเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเป็นการ
ขับเคลื่อนภายใต้การด าเนินการคู่กันไปกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นๆ อย่างสอดคล้องและสมดุล   
 ด้วยเหตุดังกล่าวนี้โครงการศึกษาดูงานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงกลายมาเป็นกลไกหรือเครื่องมือใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งให้นิสิตได้ฝึกฝนกระบวนการทักษะชีวิตของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
รวมถึงการเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติตลอดจนเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนานิสิตในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อันจะก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของนิสิตและสังคมสืบไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก่อเกิดคุณค่าทั้งต่อนิสิต สถานศึกษาและสังคม
โดยรวม 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึกอันดีงามของนิสิตที่มีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม 
๗.๓ เพ่ือให้นิสิตมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและกว้างขวาง 
๗.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานิสิตในระดับเครือข่าย 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - เป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงาน โดยให้นิสิตทุกรูป/คนบันทึก
เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ไปดูตามสถานที่ต่างๆ ที่ก าหนด 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๙๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๗๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ 
  แบ่งเป็น (แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 

- คณาจารย์   ๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖  
- นิสิต   ๗๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
      - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
  - ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

 - ผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปล

ความหมาย 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐     อยู่ในระดับ    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐     อยู่ในระดับ    มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐     อยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐     อยู่ในระดับ    น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐     อยู่ในระดับ    น้อยที่สุด 

รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑. รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์ ๖๖ ๔.๒๙ ๐.๕๒ มาก 
๒. หน่วยงานและสถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม ๖๖ ๔.๔๕ ๐.๖๖ มาก 
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๓. วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน ๖๖ ๔.๓๖ ๐.๖๕ มาก 
๔. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ๖๖ ๔.๓๐ ๐.๗๐ มาก 
๕. ก่อนการศึกษาดูงาน : ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของการศึกษาดู
งานในครั้งนี้ 

๖๖ ๔.๑๑ ๐.๘๔ มาก 

๖. หลังการศึกษาดูงาน : ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับเพ่ิมข้ึนจาก
การศึกษาดูงาน 

๖๖ ๔.๗๑ ๐.๔๖ มากทีสุ่ด 

๗. ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน ๖๖ ๔.๕๕ ๐.๕๐ มากที่สุด 
-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
  ๑. เป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา  
 ๒. ได้ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติทางพระพุทธศาสนา 
 ๓. ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในประเทศกลุ่มอาเซียน 
 ๔. เกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภูมิวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 
 ๕. ได้ศึกษาเกี่ยวภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 ๖. สามารถน าสิ่งที่ดีมาปฏิบัติได้ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่คณะ 
  ๗. เป็นการศึกษาดูงานที่มีการวางแผนและจัดการที่ดีมาก ที่พักเหมาะสม 
  ๘. ควรพิจารณาถึงวิชาการด้วย อีกท้ังค่าใช้จ่ายสูง 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๒ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
-   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ โครงการศึกษาดูงานนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เป็นกลไกหรือเครื่องมือในกิจกรรมเสริม

หลักสูตรการเรียนรู้ที่มุ่งให้นิสิตได้ฝึกฝนกระบวนการทักษะชีวิตของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม รวมถึงการ
เสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและประเทศชาติตลอดจน เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนานิสิต
ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อันจะก่อให้เกิดกระบวนทัศน์ของการจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
นิสิตและสังคมสืบไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก่อเกิดคุณค่าทั้งต่อนิสิต สถานศึกษาและสังคมโดยรวม  
         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  
ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน (PDCA) 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค.
๕๙ 

พ.ย.
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค.
๖๐ 

ก.พ.
๖๐ 

มี.ค.
๖๐ 

เม.ย.
๖๐ 

พ.ค.
๖๐ 

มิ.ย.
๖๐ 

ก.ค.
๖๐ 

ส.ค.
๖๐ 

ก.ย.
๖๐ 
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ขั้นวางแผน (P) 

๑. ขออนุมัติโครงการ 

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D ) 

๑. ติดต่อประสานงาน 

๒. ประชุมท าแผนโครงการ 

๓. ด าเนินการตามโครงการศึกษาดูงานนิสิต 

    

 

 

 
 
 

     

 

 

 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C ) 

๑.ประเมินผลโครงการ 

๒.ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ 

     

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A) 

๑. สรุปการด าเนินงาน 

๒. รายงานผลโครงการ 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการศึกษาดูงาน  ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) เป็นการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 

๒) ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในประเทศกลุ่มอาเซียน 
๓) เกิดความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับภูมิวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา 
๔) ได้ศึกษาเกี่ยวภูมิศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ควรเดินทางตอนกลางวัน เพ่ือที่จะได้มีเวลาพักผ่อน
และเตรียมตัวในการดูงานในวันต่อไป 

๑. ปรับตามความเหมาะสม และความพร้อมของนิสิตใน
การเดินทาง 

๒. ควรเพิ่มงบประมาณในการศึกษาดูงาน ๒. ได้มรการเก็บเงินนิสิตเพ่ิมเติมในค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 
๓. ต้องให้เข้าร่วมโครงการทุกๆ รูป/คน ๓. นิสิตเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
 



๕ 
 

 

๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) นิสิตไม่มีงบประมาณในการเดินทางศึกษาดูงานในส่วนที่เพ่ิมข้ึน 

๒) งบประมาณในการสนับสนุนมีน้อย ควรเพ่ิมงบประมาณ 
 

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 

๑) คณาจารย์ และนิสิตสามารถน าความรู้และประสบการณ์ตรงมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และสามารถสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัยได้ 
๒) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ในการเรียนการสอน 

 
 
 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 


