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รายงานสรุปผลโครงการ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลกรณราชวิทยาลัย 

 

 

หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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คำนำ 

 รายงานสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ

รวบรวมจัดเก็บเอกสารสารดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และ

เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการในปีต่อไป โดยมาประเมินผล

จากการจัดทำโครงการในส่วนที่มปีัญหาและอุปสรรค ข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดี

ก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพราะการจัดโครงการแต่ละครั้งย่อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยู่เสมอ อัน

จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายดำเนินการ และฝ่ายสนับสนุนต่างๆ ในการ

ส่งเสริมและช่วยเหลือ จึงจะทำให้โครงการดำเนินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนที่มี

ความบกพร่อง 

เพราะฉะนั้น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

เพราะอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอก 

ตลอดจนประชาชนผู้มาร่วมงาน ที่ทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบ

ประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอบกราบขอบพระคุณผู้บริหาร 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดำเนินโครงการ

ครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณ/ขอบคุณ.... 

 

 

นายวรวุฒิ  สุขสมบูรณ์ 
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานสรุปผลโครงการ 

วันที่ วันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์    

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
 
2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

กลยุทธ์หน่วยงาน : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิตท่ีเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ได้ศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
3. สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
        องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
4. ลักษณะโครงการ 

    โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 
     
               โครงการใหม่ 

 

 โครงการเดิม 
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ นายวรวุฒิ สุขสมบูรณ์    ส่วนงานกิจการนักศึกษา 

 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย   เบอร์โทรศัพท์   035-745038  ต่อ 106 

     เบอร์มือถือ 094-3478072         อีเมล์  Mbu.wut.58@gmail.com 

 

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:Mbu.wut.58@gmail.com
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7. หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 แล้วก่อนที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในเวลาอันใกล้นี้ ทางวิทยาเขตฯ เห็นว่า
นักศึกษาควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีความแตกต่างจากระดับ
มัธยมศึกษาทั้งด้านระบบการศึกษาและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ จากกิจกรรมปฐมนิเทศอันจะ
ช่วยทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษามากยิ่งขึ้น    
      ด้วยเหตุนี้ งานกิจการนักศึกษา จึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพ่ือ
เป็นการแนะนำแนวทางช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญท่ีจะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอีกด้วย       

     

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      8.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     8.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนการให้บริการด้านต่างๆ  
ของทางมหาวิทยาลัย  

8.3 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา 
 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน(ระบุตามระยะเวลาที่ขออนุมัติจัดจริง)  

วันที่ วันที่ 5 และ 7 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

10. สถานที่ (สถานที่ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด) 
 มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 10.1 ห้องเรียน ก อาคารเรียน 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 10.2 ห้องเรียน ข อาคารเรียนพระราชปราจีนมุนี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 
 
11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
 เช่น -   คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่    จำนวน  20  คน 
   -   นักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ จำนวน  80  คน 
12. วิทยากร (ถ้ามี) 
   ไม่มี  
 

13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



รายงานสรุปผลโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 หน้า 6 
 

 
 

14. แหล่งงบประมาณ  
 14.1  รายรับ  
            แหล่งทุนภายในเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  

        เงินรายได้           
  
        แหล่งทุนภายนอก  

 14.2 รายจ่าย   (ไม่มี)     

 *หมายเหตุ : ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
   
15. ขั้นตอนการดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ 

วงจรคุณภาพ  
(Plan-Do-Check-Act) 

รายละเอียด  
(ทำอะไร/ทำอย่างไร/ปฏิบตัิด้วยวิธีการใด/ใครรบัผิดชอบ/ระยะเวลาเริม่และสิ้นสุด

โครงการ) 
ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน 

(plan) 
เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2563 
- เขียนโครงการ/เอกสารโครงการที่เก่ียวข้อง เสนอฝ่ายแผนและ 

งบประมาณวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

- นำเสนออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามระดับชั้น  
- นำเสนอยืมเงินทดรองจ่ายจากผู้บริหารตามระดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ 

- ประชุมวางแผนและมอบหมายงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 

- ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

- ติดต่อประสานงาน  
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

ขั้นดำเนินงาน 

(Do) 
เดือนมิถุนายน 2563 
-ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

- ลำดับขั้นตอนในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมแต่ละประเภท 

- เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน 

- ดำเนินรายการตามลำดับพิธีการ 

ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน 

(Check) 
เดือนมิถุนายน 2563 
- สรุปรวมรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ทำคู่มือจัดทำรายงานสรุป
โครงการ 
- สรุปแปลผลแบบประเมินโครงการ 
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- รวมรวมประมวลภาพโครงการ 
- สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ 

ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(Act) 

 

 

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

-คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่    จำนวน  24  รูป/คน 

-นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ  จำนวน  86  รูป/คน 

 เชิงคุณภาพ (เช่น ระดับความพึงพอใจในภาพรวม/ผลสัมฤทธิ์/ความรู้,ความเข้าใจ) 
- นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนการให้บริการด้านต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย 

- นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษา 

17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล(เช่น แบบทดสอบ......./แบบสังเกต.........../แบบสอบถาม............ ฯลฯ) 
 17.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 17.2  บันทึกภาพนิ่ง 

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ) 
 18.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ 

18.2 บันทึกภาพกิจกรรม 

19.การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ../ข้อมูลการ
ดำเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถ่ี หรือการวิเคราะห์เนื้อหา) 
 19.1 นำข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแต่ละผลผลิตและในภาพรวม
ของโครงการ 
 19.2 สรุปประเมินผลโครงการ 

20. การแปลผลข้อมูล(แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)) 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 

0.00 – 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี น้อยสุด 

1.51 – 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย น้อย 

2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง ปานกลาง 

3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก มาก 

4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก/มากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด มากที่สุด 
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21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  แสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตาม  สถานะ เพศ และอายุ    
1.1 สถานะ        (n = 110) 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละจำแนกตามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานะ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. คณาจารย์ 20 18.3 
2. เจ้าหน้าที่ 4 3.6 
3. นักศึกษา 84 76.3 
4. ประชาชนทั่วไป 2 1.8 

รวม 110 100.00 
 
1.2 เพศ        (n = 110) 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละจำแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. พระภิกษุสามเณร 42 38.3 
2. ชาย 48 43.6 
3. หญิง 20 18.1 

รวม 110 100.00 
1.3 อายุ        (n = 110) 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนร้อยละจำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ำกว่า 20 ปี 54 49.1 
2. 20-40 ปี 40 36.4 
3. 40 ปีขึ้นไป 16 14.5 

รวม 110 100.00 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.3 เปอร์เซ็นต์    
มีเพศชายเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 43.6 เปอร์เซ็นต์ และมีอายุ ต่ำกว่า 20 ปี เป็นส่วนใหญ่โดยคิดเป็น 
ร้อยละ 49.1 เปอร์เซ็นต์  
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงปฐมนิเทศ  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจ จำแนกเป็นรายด้าน 

หัวข้อ รายการ Mean SD ระดับ  
หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์    

1 ท่านได้รับทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบของการศึกษาในมหาวทิยาลัย 4.28 0.64 มาก 

2 ท่านไดท้ราบถึงขอบข่ายของหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย 

4.15 0.70 มาก 

3 ท่านมทีัศนคติที่ดีและเกิดความรู้เป็นกันเองต่อการที่จะศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย 

4.02 0.90 มาก 

 รวม 4.15 0.74 มาก 
หมวดกิจกรรม    

4 เรื่อง แนวทางการเรียนในมหาวิทยาลัย 4.14 0.66 มาก 

5 เรื่อง ระบบสารสนเทศของนักศึกษา 4.08 0.64 มาก 

6 เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษา 4.01 0.69 มาก 

7 เรื่อง บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 4.00 0.65 มาก 
 รวม 4.05 0.66 มาก 

หมวดการดำเนินงาน    
8 ความเหมาะของการประชาสัมพันธ์, การเตรียมการ 4.02 0.62 มาก 

9 ความเหมาะสมระยะเวลาในการดำเนินการ 4.13 0.80 มาก 

10 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการดำเนินงานจัดโครงการ 4.07 0.67 มาก 

 รวม 4.07 0.69 มาก 
รวมทุกด้าน 4.09 0.69 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ        
นักศึกษาใหม่ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม มีคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า      
ด้านหมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก และแยกเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้
รับทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบของการศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีคะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ท่านได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเรื่อง แนวทางการเรียนในมหาวิทยาลัย ความเหมาะสมระยะเวลาในการดำเนินการเรื่อง 
ระบบสารสนเทศของนักศึกษา ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการดำเนินงานจัดโครงการ ท่านมีทัศนคติที่ดี
และเกิดความรู้เป็นกันเองต่อการที่จะศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ตามลำดับ    
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      ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ(รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เรียงลำดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถ่ีมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด และนำเสนอ 3 – 5 อันดับแรก) 
 1.มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 
      2.ต้องมีแผนรองรับเมื่อปรับเปลี่ยนสถานที่จัดจากมีที่ตั้ง เป็นผ่านระบบออนไลน์  
      3.ต้องปรับกิจกรรมที่เหมาะสมให้สอดคล้องการจัดโครงการผ่านระบบออนไลน์ 
 4.เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบ หากมีการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือจะได้มีการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

 
22. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศ สรุปในภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก คะแนน 4.09  โดยมีคะแนน
เฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินดังนี้  
  ด้านหมวดการบรรลุวัตถุประสงค์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ มาก 
  ด้านหมวดกิจกรรม   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับ มาก 
     ด้านหมวดการดำเนินงาน   มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับ มาก  

23.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน 
 23.1  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 
 (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ..81.5 
  (ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100) 
 
 23.2  เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด 
 (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100    
 (   ) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ...82 
 (ระบุกรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 100) 

24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ 
 -ไม่มี 
 
25. ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 
 -ไม่มี 
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ภาคผนวก 

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 
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