คากล่าวรายงานต่อ
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย
โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร สาหรับนิสิตชัน้ ปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ เธียเตอร์ โซน B อาคารเรียนรวม มจร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
โดย พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
กราบเรียน พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย ที่เคารพอย่างยิ่ง
เกล้าฯ พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนิสิต รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมอัต
ลักษณ์นิสิต มจร สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้
เกล้าฯ ขออนุญาตรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการฯ ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่สมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้
ทรงสถาปนาขึ้น เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง สาหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ เมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๔๓๐ เริ่มเปิดดาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็น
ต้นมา และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเป็นนิติบุคคล โดย มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาตาม
พั นธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย ๔ พั นธกิ จ คื อ (๑) ผลิ ตบั ณฑิ ตให้ มี คุ ณภาพ (๒) วิ จั ยและพั ฒนา (๓ การส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม (๔) ทะนุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ
คือ (๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส (๒) ใฝ่รู้ใฝ่คิด (๓) เป็นผู้นาด้านจิตใจและปัญญา (๔) มีทักษะด้านภาษา (๕) มีศรัทธาอุทิศ
ตน (๖) รู้จักเสียสละ (๗) รู้เท่าทันสังคม (๘) สั่งสมโลกทัศน์ และ (๙) พัฒนานวัตกรรมเชิงพุทธ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
จัดการเรียนการสอนและมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้สนองคณะสงฆ์ ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติมีบทบาทใน
สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนทาให้ในแต่ละปีการศึกษามีพระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาใหม่เป็นจานวนมาก
ดังนั้น ในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ ๑ ได้ทราบคุณลักษณะนิสิตที่
พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัย ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวในระบบการศึกษา ตระหนักในเกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์

ของความเป็นนิสิต มจร และถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของนิสิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์
นิสิต มจร สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ก่อนเข้าเรียนในทุกด้าน สร้างสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์
และนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง
๒. เพื่อแนะนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการ และวัฒนธรรม
องค์กรนิสิตที่ดีงามของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อแนะนาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะและส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการนิสิตและพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
๔. เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้
นิสิตทราบและสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
การจัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร สาหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
มีรูปแบบของกิจกรรม ๓ ลักษณะ คือ (๑) กิจกรรมฟังบรรยาย (๒) กิจกรรมทาวัตรสวดมนต์และปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฎฐาน (๓) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงตามเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรนิสิตที่ดีของ นิสิต มจร (๔)
กิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องผ่านกิจกรรม “รับน้องสร้างสรรค์ พี่กับน้องร่วมใจทาดี” เป็นต้น
ในปี การศึ กษา ๒๕๖๒ นี้ มี นิ สิ ตใหม่ ชั้ นปี ที่ ๑ เข้ าโครงการฯทั้ งสิ้ น จ านวน ๔๓๒ รู ป/คน
ประกอบด้วย
๑. นิสิตคณะพุทธศาสตร์
จานวน ๙๓ รูป/คน
เป็นบรรพชิต จานวน ๘๙ รูป นิสิตคฤหัสถ์ จานวน ๔ คน
๒. นิสิตคณะครุศาสตร์
จานวน ๘๕ รูป/คน
เป็นบรรพชิต จานวน ๗๒ รูป นิสิตคฤหัสถ์ จานวน ๒๓ คน
๓. นิสิตคณะมนุษยศาสตร์
จานวน ๑๓๕ รูป/คน
จานวนบรรพชิต จานวน ๑๒๔ รูป/นิสิตคฤหัสถ์ จานวน ๑๑ คน
๔. นิสิตคณะสังคมศาสตร์
จานวน ๑๓๕ รูป/คน
จานวนบรรพชิต จานวน ๑๐๑ รูป นิสิตคฤหัสถ์ จานวน ๑๘ คน
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว เกล้าฯ ขออนุญาตพระเดชพระคุณ ได้โปรดเป็นประธานเปิดโครงการ
ให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต และบรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง“รู้จักและภาคภูมิใจใน
ความเป็นลูกศิษย์ มจร” เพื่อเป็นทิฏฐานุคติ และเป็นแนวทางในการศึกษาเป็นลาดับสืบไป
กราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง

กาหนดการโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร สาหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑
และพิธีเปิดการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
------------------วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันแรกของโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร )
เวลา
รายการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
-นิสิตชั้นปีที่ ๑ (บรรพชิต) และ(คฤหัสถ์ชาย)
-กองกิจการนิสิต และ
ลงทะเบียน/รับป้าย/เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
-องค์กรนิสิต มจร
ณ อาคารหอพักนานาชาติ 2
-นิสิตรุ่นพี่ชั้นปี ๒-๔
-นิสิตชั้นปีที่ ๑ (คฤหัสถ์หญิง)
ทุกคณะ
ลงทะเบียน/รับป้าย/เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
-คณะ,วิทยาลัย
ณ อาคารบรรณาคาร ชั้น ๔
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. -นิสิตใหม่ทุกรูป/คนลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
เธียเตอร์ โซน B
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. -รับฟังคาชี้แจงข้อปฏิบัติและวัฒนธรรมองค์กรนิสิต มจร
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัย
 ชมวีดีทัศน์แนะนา มจร
 เอกลักษณ์และวัฒนธรรมนิสิต มจร
 ข้อตกลงร่วมกันในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มจร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน และ
กล่าวนาบูชาพระรัตนตรัย
-พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการและ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ เรื่อง“รู้จักและภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ มจร”

ห้องเธียเตอร์ โซน B

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทาน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงตามเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมนิสิต มจร หัวข้อเรื่อง “การตั้งแถวขึ้นฉันบนอาคารหอฉัน
ชั้น ๒ และเดินลงตามที่ตกลงร่วมกัน” โดย องค์กรนิสิต มจร
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและพร้อมกันในห้องประชุม
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น. กิจกรรมพัฒนานิสิต หัวข้อเรื่อง“อัตลักษณ์บัณฑิต มจร ตามนวลักษณ์ ๙
ประการ” โดย พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. -กิจกรรมพัฒนานิสิต หัวข้อเรื่อง“Mindset นิสิต มจร พลังการศึกษา
และจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. -พักผ่อนทาภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. -นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ตั้งแถวเดินจงกรมอย่างมีสติจากอาคาร
ที่พักมายังอาคารวิปัสสนาธุระโดยพร้อมเพรียงกัน
๑๘.๐๐น.
นิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่พร้อมกัน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. -ทาวัตรสวดมนต์แปล นิสิตคฤหัสถ์สมาทานศีล ๘
และนาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ
๑๙.๐๐-๑๙.๓๐ น. กิจกรรมพัฒนานิสิต หัวข้อเรื่อง “ลูกศิษย์ มจร กับความคาดหวังของ
สังคม” พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. -กิจกรรม “ธรรมบันดาลใจ กาลังใจเพื่อการศึกษาและความสาเร็จในชีวิต”
โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ วิทยากรธรรมะอารมณ์ดี
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่สอง)
เวลา
รายการ/กิจกรรม
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐น. -ทาวัตรเช้า
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐น. -ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
๐๗.๐๐-๐๗.๓๐น. -พิธีวางพานพุ่มและถวายสักการะ สมเด็จพ่อ ร.๕
-อาคารหอพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฏก เยี่ยมชม สักการะบุราจารย์ มจร
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น. -ฉันภัตตาหารเช้า/พักผ่อนอิริยาบถ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. -ลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โซน อาคารวิปัสสนาธุระ
๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น. กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตให้ประสบความสาเร็จในรั้ว
มหาวิทยาลัย” โดย อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน ผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์กรนิสิต

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิปัสสนาธุระ
สถาบันวิปัสสนาธุระ

อาคารวิปัสสนาธุระ

๑๑.๐๐-๑๒.๓๐น.

ฉันภัตตาหารเพลและรับประทาน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงตามเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมนิสิต มจร หัวข้อเรื่อง “การตั้งแถวขึ้นฉันบนอาคารหอฉัน
ชั้น ๒ และเดินลงตามที่ตกลงร่วมกัน” โดย องค์กรนิสิต มจร
๑๒.๓๐-๑๓.๐๐น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและพร้อมกันในห้องประชุม
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น. กิจกรรมเวียนฐาน “เยี่ยมชมและพบผู้บริหารส่วนงานบริการนิสิต
และรู้จักบุรพาจารย์ มจร” โดย องค์กรนิสิต มจร
-ส่วนหอสมุดกลาง สานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-กองคลังและทรัพย์สิน สานักงานอธิการบดี
-กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี (อาคารเรียนรวม)
-สานักทะเบียนและวัดผล (อาคารเรียนรวม)
-สถาบันวิปัสสนาธุระ (อาคารเรียนรวม)
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐น. กิจกรรม “พี่พบน้อง น้องพบพี่ เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความสาเร็จ” โดยนิสิตรุ่นพี่แต่ละคณะ
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. -กิจกรรมกตัญญูสถานที่ “รับน้องสร้างสรรค์ พี่กับน้องร่วมใจทาดี”
แบ่งโซนรับผิดชอบทาความสะอาด “ลานธรรม ลานปัญญาของแต่ละคณะ”
บริเวณอาคารเรียนร่วม ชั้น G ทุกโซนแยกคณะ ดังนี้

องค์กรนิสิต

องค์กรนิสิต

 โซน A คณะมนุษยศาสตร์ และเขตพื้นที่โดยรอบโซน A
 โซน B คณะสังคมศาสตร์และเขตพื้นที่โดยรอบโซน B
 โซน C คณะครุศาสตร์และเขตพื้นที่โดยรอบโซน C
 โซน D คณะพุทธศาสตร์และเขตพื้นที่โดยรอบโซน D
๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. -พักผ่อน/ทาภารกิจส่วนตัว/อย่างมีสติ
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. -นิสิตใหม่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ตั้งแถวเดินจงกรมอย่างมีสติจากอาคาร
ที่พักมายังอาคารวิปัสสนาธุระโดยพร้อมเพรียงกัน
๑๘.๐๐น.
-นิสิตใหม่และนิสิตรุ่นพี่พร้อมกัน ณ อาคารวิปัสสนาธุระ
๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. -ทาวัตรสวดมนต์ และนาปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมบูชาบุพาการี อธิษฐานบารีเพื่อความสาเร็จใน
การศึกษา” โดย สถาบันวิปัสสนาธุระ
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. -กิจกรรม “ธรรมบันดาลใจ กาลังใจเพื่อการศึกษาและความสาเร็จในชีวิต”
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๒๑.๐๐น.
พักผ่อน/หลับอย่างมีสติ

องค์กรนิสิต

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (วันที่สาม)
เวลา
รายการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
๐๕.๐๐-๐๖.๐๐น. -ทาวัตรเช้า
สถาบันวิปัสสนาธุระ
๐๖.๐๐-๐๗.๓๐น. -ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
สถาบันวิปัสสนาธุระ
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐น. -ฉันภัตตาหารเช้า/พักผ่อนอิริยาบถ
พิธีเปิดการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น. -ผู้บริหาร,คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมกัน ณ อาคารหอประชุมฯ
องค์กรนิสิต และ
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. -พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานในพิธีเดินมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
-พระราชปริ ยั ติ กวี ,ศ.ดร. อธิ การบดี ถวายกรวยพานพุ่ มแด่ องค์ นายกสภา
มหาวิทยาลัย
-รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ถวายกรวยพานพุ่มแด่องค์นายกสภามหาวิทยาลัย
-ประธานสภานิสิต และนายกองค์กรบริหารนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
ถวายเครื่องสักการะแด่องค์นายกสภามหาวิทยาลัย
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดี กล่าวถวายรายงานต่อนายกสภามหาวิทยาลัย
-พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยให้โอวาทและกล่าวเปิด
การศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่นายกสภามหาวิทยาลัย
-พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยเดินทางกลับ
๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. ฟังปาฐกถาพิเศษประจาปี และแนะนาพบผู้บริหารระดับสูง
- พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงขึ้นเวทีตามลาดับ
- พิธีกรแนะนาผู้บริหารระดับสูง (มี PowerPoint นาเสนอ)
๑. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร
อธิการบดี
๒. พระราชวรเมธี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. พระราชวรมุนี,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๕. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๖. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๗. พระโสภณวชิราภรณ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
๘. รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๙. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๐๙.๔๕-๐๙.๕๕ น.

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ น.

๑๐. พระราชปริยัติมุนี,รศ.ดร.
คณบดีคณะพุทธศาสตร์
๑๑. พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร.
คณบดีคณะครุศาสตร์
๑๒. พระศรีสิทธิมุนี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
๑๓. พระครูปริยัติกิตติธารง,รศ.ดร.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
๑๔. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.
ผู้อานวยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
๑๕. พระมงคลธีรคุณ,ดร.
ผู้อานวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
๑๖. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์
ผู้อานวยการสานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๑๖. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.
๑๗. พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๑๘. พระศรีธวัชเมธี
ผู้อานวยการศูนย์อาเซียนศึกษา
๑๙. พระราชสิทธิมุนี,วิ.ดร.
ผู้อานวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ
๒๐. พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร.
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและวัดผล
๒๑. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน.ผศ.ดร.
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒๒. พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.
ผู้อานวยการสถาบันพระไตรปิฏกศึกษา
๒๓. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร.
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
พิธีปฏิญาณตนของนิสิตและฟังปาฐกถาพิเศษประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
-พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายสักการะและเครี่องไทยธรรม
- พระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์กรบริหารนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถวายสักการะ
- พระมหามงคล สิงฺหชยเมธี ประธานสภานิสิต ถวายสักการะ
- ผู้แทนนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถวายสักการะ
-พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงาน
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดี มอบตราตั้งประกาศแต่งตั้งนายกองค์กรนิสิต รองนายกองค์กรนิสิต
ประธานสภานิสิต รองประธานสภานิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมอบเกียรตินิสิตจิตอาสาดีเด่น
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
พิธีปฏิญาณตนของนิสิต มจร
-พระจิรายุส อนุตฺตโร นายกองค์กรบริหารนิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพระมหามงคล สิงฺหชยเมธี
ประธานสภานิสิต ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ นามวลนิสิตยืนขึ้น และนากล่าวคาปฏิญาณตน”
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร อธิการบดี กล่าวต้อนรับและปาฐกถาพิเศษประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่อง “เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสาเร็จ”
-พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี นาไหว้พระสวดมนต์
-ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต น้อมส่งอธิการบดี
-เสร็จพิธี

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.

หมายเหตุ :

ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหาร
บนอาคารหอฉัน

การแต่งตัว
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ห่มดองรัดอก
๒. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งชุดสูท หรือชุดสุภาพ และนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์แต่งชุดนิสิต
พิธีกรประจาวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.
หัวหน้าภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๒. พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
พิธีกรประจาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.
ผู้อานวยการสถาบันภาษา
๒. ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
๓. พระมหาประยูร โชติวโร
ผู้อานวยการกองกิจการนิสิต
-กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Program
The Project to Encourage the Identity for the First Year Students
And the Opening Ceremony of Education Academic Year 2019
MAHACHULALONGKKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY
24th – 26th June, 2019
Monday 24th June 2019
Time
Activities List
Responsible person
07.00 - 08.00 Preparation activities
- New students register to enter the
accommodation.
08.30 – 09.00
- All new students register at the meeting room
Theater Zone D
09.00 - 09.30 Listen to explanations, practices and organizational
culture to participate in activities and live on the
campus fence
- Watch a video of the MCU's introduction
- Identity and culture of MCU’s Students
- Mutual agreement on campus life
Operating by Phramaha Prayoon Jotivaro Director of
Student Affairs Division
09.30 - 11.00 The opening ceremony of the project to encourage
the Identity for MCU’s students, Academic year
2019
- The Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University and President of the

11.00 - 12.30

12.30 - 13.00
13.00 - 14.00

14.00 – 16.00

16.30 – 17.30
17.30 – 18.00

18.00 – 19.00

ceremony lights candles and incense sticks in
honour of Triple Gem
- Assoc. Prof. Dr. Phra Rajavoramuni, ViceRector for Student Affairs give the report
- President give a Special lecture on the topic of
“Know and be proud of being MCU’s
student.” And Open the ceremony
Having Lunch through activities to encourage real-life
learning according to the identity and culture of
students on the topic of “Lining up to enter the
canteen and walked down as agreed”. Operate by
Student organization
Register to participate in activities and simultaneously
in the meeting room.
Student development activities on the topic of “MCU
Graduate identity according to 9 characteristics”
Operate by Assoc. Prof. Dr. Phra Rajavoramuni, ViceRector for Student Affairs
Student development activities on the topic of
“Mindset of MCU’s Students, Education power and
spiritual for Buddhism and society” Operate by
Qualified speakers
Rest and do personal missions
New students, both the Monks and the Lay-student,
walk in a conscious manner from Rest Building to the
Vipassana building.
New students and senior students are in the Vipassana
Institute building
- Evening Chanting
- Lay-student asking for the Eight Precept
And leading to Practice Meditation by Vipassana
Institute

19.00 – 19.30 Student development activities on the topic of
“MCU’s Student and the Expectation of the
socials”. Operate by Phramaha Rachan Cittapalo,Dr.
Assistant to Rector for student Affairs
20.00 – 21.00 Activity “Candle lighting Ideological and Pray to be
MCU student proudly” Operate by Qualified
speakers
21.00
Feel free to get a rest
th
Tuesday 25 June, 2019
Time
Activities List
Responsible person
05.00 – 07.00 Morning Chanting
- Practice Meditation
07.00 – 08.30 Having Breakfast / Take a rest
08.30 – 09.00 All new students register at the meeting room Theater
Zone D
09.00 – 11.00 Special lecture activities on the topic of “Living for
success on campus” Operate by Qualified speakers
11.00 – 12.30 Having Lunch through activities to encourage real-life
learning according to the identity and culture of
students on the topic of “Lining up to enter the
canteen and walked down as agreed”. Operate by
Student organization
12.30 – 13.00 Register to participate in activities and simultaneously
in the meeting room.
13.00 – 15.00 Circular activity “Visit and meet the student service
department and to know the MCU Master” Operate
by Student organization
- The ceremony of placing the shrine and
offering to pay respect to King Rama 5
- Visiting and worship to the MCU Master Tower
of Tripitaka Museum
- The Central Library, Library and Information

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

16.30 – 17.30
17.30 – 19.30

19.30 – 21.00

Technology
- Finance and Property Division, Office of the
President
- Student Affairs Division, Office of the President
(School building)
- Registration and Evaluation Office (School
building)
- Vipassana Institute (School building)
Activities “Juniors meet Seniors, For a successful
University’s life” Operate by each senior student.
Filial piety activities “Get creative Brother and sister
join together to do good” Divide the zone
responsible for cleaning “Dharma - Panya courtyard
of each faculty” School building area, Class G, all
zones, separate faculty as follows:
- Zone A, Faculty of Humanities And the area
around the zone A
- Zone B, Faculty of Social Sciences and the
area around the zone B
- Zone C, Faculty of Education and the area
around the zone C
- Zone D, Faculty of Buddhism and the area
around the zone D
Resting, doing personal tasks with consciousness
New students and senior students are in the Vipassana
Institute building
- Evening Chanting
- Lay-student asking for the Eight Precept
Activity “Practice meditation to ancestor worship For
success in education” by Vipassana Institute
Activities “Dharma Inspiration to Encouragement for
education and success in life” Operate by Phramaha

Adisak Abhipanyo
21.00
Rest consciously
Wednesday 26th June, 2019
Time
Activities List
Responsible person
05.00 – 07.00 Morning Chanting
- Practice Meditation
07.00 – 08.30 Having Breakfast / Take a rest
The opening ceremony of the academic year 2019
08.30 – 09.00 Executives, faculty, staff and students are at the
Auditorium building
09.00 – 09.30 Phra Dhammapanyabodi, President of the University
Council, Arrives at 48th Birthday of Crown Prince
Mahavajiralongkorn Conference Hall, lights the candle
and incense sticks in honor of the Triple Gem
- The Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University, Offering worship to the
President of the University Council
- Student Council President And the President of
the Student Administration Organization for the
academic year 2019, Offering worship to the
President of the University Council
- The Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University, Give a report speech
- Phra Dhammapanyabodi, The President of
the University Council, gave the preaching and
the opening of the study speech, Academic
year 2019
- The Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University, Offering the tribute to
the President of the University Council
- Phra Dhammapanyabodi, The President of
the University Council returned

09.30 – 10.00 Listen to the annual keynote speech And recommend
to meet executives management
- The Most Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University, And executives
management stage up respectively
MC present executives management (with PowerPoint presentation)
Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi
President of University
Assoc.Prof.Dr.Phra Rajworamethee
Vice-Rector for Administration
Asst. Prof.Dr.Phra Suwanmethaphorn
Vice-Rector for Academic Affairs
Assoc.Prof.Dr.Phra Methithammajarn
Vice-Rector for Planning and
Development
Assoc.Prof.Dr. Phra Rajavoramuni
Vice-Rector for Student Affairs
Phra Sophonvachirabhorn
Vice-Rector for Foreign Affairs
Asst. Prof.Dr.Phrakhru Sophonphutthisat Vice-Rector for Relations and
Propagation
Assoc. Prof. Dr. Suraphon Suyaphrom
Vice-Rector for General Affairs
Assoc.Prof.Dr.Phramaha Somboon
Dean of Graduate School
Vuddhikaro
Assoc.Prof.Dr.Phra Rajapariyattimuni
Dean of Buddhism faculty
Assoc.Prof.Dr.PhraRatSutaphon
Dean of Education faculty
Phra Srisitthimunee
Dean of Humanities faculty
Assoc.Prof.Dr.Phrakru
Dean of Social Science faculty
Pariyatkkittithamrong
Assoc.Prof. Dr. PhramahaHansa
Assistant to Rector for Academic
Dhammahaso
Affairs, Director of Office of
International Buddhist Studies
College
Phra Mongkolthirakhun
Vice-Rector for Foreign Affairs
Director of Office of Dhammaduta
college
Phra Krupariyatrattanaporn
Director of Office of Library and
Information Technology

Dr. Phra Suthiweerabundit

Director Office of Buddhist
Promotion and Social Services
Assoc.Prof. Dr. Phra Sutheerattanabundit Director of Office of Buddhist
Research Institute
Phra Srithawatmethee
Vice-Rector for Administration
Director of Office of ASEAN Center
Dr. Phra Rajasitthimunee
Director of Office of
Vipassanadhura Institute
Phramaha Thavin Kalayanadhammo
Director of the Registration and
Evaluation Office
Phramaha Surasak Pajjantaseno
Director of the Language Institute
Asst.Prof.Phra Srisasanabandit
Director of the Tripitaka Institute
Studies
Student's vow ceremony and listening to special lectures for the
academic year 2019
10.00 – 10.30 Assoc.Prof.Dr. Phra Rajavoramuni, Vice-Rector for Student Affairs, give a
report speech
- MCU Student's vow ceremony
- Student representatives led by Student Council President And the
President of the Student Administration Organization Academic Year
2019
- Hold worshipers up to the stage and pay homage to the President.
And walked down the stage and then stood before the management
team below
- Student Council President And the President of the Student
Administration Organization Academic year 2019, bringing the mass of
students to stand up and take the pledge
10.30-11.00 Ven. Prof. Dr. Phra Rajapariyatkavi President of University give welcome
speech and special lecture of the academic year 2019, on “Learning and
living on campus to be successful”
11.00
The President led to pay homage to the Triple Gem
11.00 – 12.00 Having lunch on the Canteen

เอกสารแนบ ๑๐.๐

โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
----------------------------๑. ชื่อโครงการ โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ชื่อหน่วยงาน กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และองค์กรนิสิต

๔. โครงการเชื่อมโยงกับ
๔.๑

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
๔.๒ แผนพัฒนานิสิต ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นศาสนทายาทที่มี
ศักยภาพ
๔.๓ โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
๕. แผนงานและผลผลิต
๕.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิตที่ ๑ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิตที่ ๒ ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลผลิตที่ ๓ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๕.๒ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
๖. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจาเป็น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือผลิต
บัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและได้สนองคณะ
สงฆ์ ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มีบทบาทในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนทาให้ในแต่ละปีการศึกษามี
พระภิกษุ-สามเณรและคฤหัสถ์เข้ามาศึกษาใหม่เป็นจานวนมากการเตรียมนิสิตเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และมีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตของบุ คคลในสังคมทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแนะนาให้นิสิตที่เข้ามาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ วิธีการและแนวการเรียนการสอน ตลอดจนการแนะนาผู้บริหาร
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ นิสิตใหม่ได้รู้จัก ร่วมถึงการแนะนาส่วนงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสามารถปรับตัวในระบบการศึกษา การวางแผนและการเตรียมการเพื่อใช้
ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย ได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ดังนั้น กองกิจการนิสิต สานักงานอธิการบดี จึงได้เสนอ
โครงการเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น
๗. วัตถุประสงค์

๗.๑ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ก่อนเข้าเรียนในทุกด้าน สร้างสัมพันธ์ทีดรี ะหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสติ รุ่นพี่กบั รุน่ น้อง
๗.๒ เพื่อ แนะนาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะและส่วนงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและพัฒนานิสติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๗.๓ เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย กฎเกณฑ์ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
๘. ลักษณะกิจกรรม
จัดกิจกรรมเพื่อให้ บริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตใน
มหาวิทยาลัย มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต และ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
๙. ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ






คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐. เป้าหมายผลผลิต
๑๐.๑ เชิงปริมาณ จานวนทั้งสิ้น ๖,๐๐ รูปคน
- ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
จานวน ๑๐๐ รูป/คน
- นิสิตใหม่
จานวน ๓๐๐ รูป/คน
- นิสิตปัจจุบัน
จานวน ๒๐๐ รูป/คน
๑๐.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป มีศักยภาพและพัฒนาทักษะทางด้านการ
บริหารกิจการนิสิต ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของระบบและกลไกการบริหารงานด้านกิจการนิสิต
การมีเครือข่ายและนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะ
นิสิตอันพึงประสงค์
๙.๓ เป้าหมายเชิงเวลา
ระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
(วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
๑๑. งบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย
๑๒. กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินการ
ลาดับที่
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี . ค เม.ย พ.ค. มิ . ย ก.ค ส.ค ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
๑
ขออนุมัติโครงการ
๒
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๓
ดาเนินการตามโครงการ
๔
ป ร ะ เ มิ น ผ ล / ส รุ ป ก า ร
ดาเนินงาน
๕
รายงานมหาวิทยาลัย
๖
ขออนุมัติเบิกเงินและ
๑๓. ตัวชี้วัด
๑๓.๑ เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิตและประชาชนทั่วไป ร้อยละ ๘๐
๑๓.๒ ผลลัพธ์(Outcome) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนทั่วไป มีศักยภาพและพัฒนา
ทักษะทางด้านการบริหารกิจการนิสิต ทราบและตระหนักถึงความสาคัญของระบบและกลไกการบริหารงาน
ด้า นกิ จ การนิ สิ ต การมี เ ครื อ ข่ า ยและน าผลการด าเนิ น งานมาพั ฒ นาในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น ไปตาม
อัตลักษณ์และคุณลักษณะนิสิตอันพึงประสงค์

๑๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากประกัน
กองกิจการนิสิต ควรจัดพิธีเปิดการศึกษาโดยนิมนต์/เชิญวิทยาเขต วิทยาลัย ห้องเรียนและหน่วย
วิทยบริการที่สามารถเข้าร่วมกับส่วนกลางได้ นิมนต์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิ ตเข้าร่วม นิมนต์
อธิการบดี และผู้บริหารระดับสูงได้มาพบ และมีการถ่ายทอดสดไปส่วนภูมิภาค เพื่อให้นิสิตได้รู้จักผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและเป็นมหกรรมเริ่มต้นของการเปิดการศึกษา ในส่วนของการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ส่วนกลาง)
ควรมีความชัดเจนในแผนการดาเนินงานที่กาหนดทิศทางร่ วมกันอย่างชัดเจน ทั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และลักษณะกิจกรรมการดาเนินงาน
๑๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๕.๑ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ได้พบผู้บริหาร และทราบนโยบายและทิศทางการบริหารด้าน
จากผู้บริหารระดับสูง
๑๕.๒ เกิดความสามัคคีของหมู่คณะและอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย

แบบประเมินโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
และพิธีเปิดการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
--------------------------คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะภาพ
 พระภิกษุ
 สามเณร
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี  20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป
3. สถานะระหว่างศึกษา
 พระสังฆาธิการ  ลูกวัด
4. คณะที่ศึกษา
 พุทธศาสตร์  ครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
ตอนที่ 2 การประเมินผลการสัมมนาในภาพรวม
ข้อ

รายการประเมิน

1 ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การเข้าร่วมโครงการฯ
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การเข้าร่วมโครงการฯ
2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ก่อนเข้าเรียนในทุกด้าน สร้างสัมพันธ์ทีดี
ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้อง
2.2 เพื่อแนะนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต 9
ประการ วัฒนธรรมองค์กรนิสิตทีด่ ีงามของมหาวิทยาลัย
2.3 เพื่อแนะนาผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะและส่วน
งานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตและพัฒนานิสติ ของ
มหาวิทยาลัย
2.4 เพื่อชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยให้นิสติ ทราบและสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ
3 รูปแบบการจัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นสิ ิต มจร
4

ระยะเวลาในการจัดงาน (2 คืน 3 วัน)

ระดับความคิดเห็น/ความเหมาะสม
มาก
(5)

ค่อนข้าง
มาก (4)

ปานกลาง
(3)

ค่อนข้าง
น้อย (2)

น้อย
(1)

5

สถานทีจ่ ัดงาน
5.1 ห้องประชุมเธียเตอร์/ที่พัก/อาคารทาวัตร-ปฏิบัติธรรม/
5.2 สิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องประชุม
5.3 อาหาร/อาหารว่างและน้าปานะ
6.4 ความสะดวกในการเดินทาง

6

การจัดหัวข้อบรรยายในโครงการฯ
6.1 บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่องรู้จักและภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ มจร”
6.2 บรรยายพิเศษ หัวข้อ “อัตลักษณ์บัณฑิต มจร ตามนวลักษณ์ 9
ประการ”
6.3 บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง“Mindset นิสิต มจร พลังการศึกษาและจิต
วิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม”
6.4 บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ลูกศิษย์ มจร กับความคาดหวังของ
สังคม”
6.5-บรรยายพิเศษ “ธรรมบันดาลใจ กาลังใจเพื่อการศึกษาและความสาเร็จใน
ชีวิต”
6.6รยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “การใช้ชีวิตให้ประสบความสาเร็จในรั้ว
มหาวิทยาลัย”
6.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิบัติจริงตามเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมนิสติ มจร หัวข้อเรือ่ ง “การตั้งแถวขึ้นฉันบนอาคารหอฉัน
ชั้น ๒ และเดินลงตามที่ตกลงร่วมกัน”
6.8 กิจกรรมเวียนฐาน “เยี่ยมชมและพบผู้บริหารส่วนงานบริการนิสิต
และรูจ้ ักบุรพาจารย์ มจร”
6.9 กิจกรรม “พี่พบน้อง น้องพบพี่ เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ประสบ
ความสาเร็จ”
-6.10 กิจกรรมกตัญญูสถานที่ “รับน้องสร้างสรรค์ พี่กับน้องร่วมใจทาดี”
แบ่งโซนรับผิดชอบทาความสะอาด “ลานธรรม ลานปัญญาของแต่ละคณะ”
6.11 กิจกรรมทาวัตรสวดมนต์ และนาปฏิบัติวิปสั สนากัมมัฎฐาน
กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมบูชาบุพาการี อธิษฐานบารีเพื่อความสาเร็จใน
การศึกษา”
6.12 กิจกรรม “ธรรมบันดาลใจ กาลังใจเพื่อการศึกษาและความสาเร็จใน
ชีวิต”
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พิธีเปิดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2562

7.1 ฟังปาฐกถาพิเศษประจาปี และแนะนาพบผู้บริหารระดับสูง
7.2 พิธีปฏิญาณตนของนิสติ มจร
8 การประสานงานของเจ้าหน้าที่
9 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้
10 เอกสารประกอบการโครงการ/ โสตทัศนูปกรณ์
11 ประโยชน์ที่ได้รับจากการโครการครั้งนี้
12 ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

หัวข้อ/ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร ที่อยากให้พัฒนาและปรับปรุง
1. กิจกรรมหรือประเด็นที่ท่านอยากให้มีหรื อเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ท่านอยากให้มีหรือดาเนินการ
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

3.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรด
ระบุ)........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

***ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯในครั้งนี้***

