
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และผลงานบุรพาจารย์ 
๒. ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พระอุดมปัญญาภรณ์  
๔. ความสอดคล้องกับ  

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  กลยุทธ์ที ่๔.๑.๕, ๔.๑.๗) 
 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา เป็นเรื่องที่ควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง หน่วยงาน องค์กรใดเห็นและ
ตระหนักถึงความส าคัญนี้ ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความเจริญเป็นเครื่องรับรอง  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการชั้นสูง
ทางพระพุทธศาสนา เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๕ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ  โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการและโดยการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปัจจุบันได้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้ามา
เป็นล าดับ   

 การจัดกิจกรรมบุรพาจารย์ร าลึก การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพ่ือสร้างเป็นทิฏฐานุคติแก่พระมหาเถระจึง
เปรียบเสมือนการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา ที่เป็นการแสดงออกถึงความดีของพระสงฆ์ผู้มีอุปการคุณ ครู
อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ตลอดทั้งพระสังฆเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ อีกทั้งการส่งเสริม
พิธีกรรมและประเพณีวัฒนธรรมที่อยู่คู่สถาบันการศึกษาของไทยมายาวนานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร าลึกถึงคุณูปการดังกล่าว จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 
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๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์  และผลงานบุรพาจารย์   

๗.๒ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของนิสิตและประชาชนทั่วไป 
๗.๓ เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ๘.๑ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และผลงานบุรพาจารย์  
 ๘.๒ การจัดกิจกรรมบุรพาจารย์ร าลึก 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้    ๓๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๓๔๒  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

คณาจารย์    ๒๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๗ 
เจ้าหน้าที่    ๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗ 
นิสิต     ๒๗๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ 
บุคคลภายนอก    ๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน ๒๗๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. เพศ 

• บรรพชิต ๒๖๘ ๙๖.๐๖ 

• คฤหัสถ์ ๑๑ ๓.๙๔ 

รวม ๒๗๙ ๑๐๐.๐๐ 
๒. สถานภาพ 

• คณาจารย์ ๑๕ ๕.๓๘ 

• สายปฏิบัติการ ๖ ๒.๑๕ 

• นิสิต ๒๕๘ ๙๒.๔๗ 

รวม ๒๗๙ ๑๐๐.๐๐ 
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 ตอนที่ ๒ สรุปผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ 
- ผลการประเมินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และผลงานบุรพาจารย์ 

รายการ จ านวน 
X  S.D. แปลผล 

1. กิจกรรมนี้เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและน้อมร าลึกพระคุณ
ของบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว 

๒๗๙ 4.31 0.70 มาก 

2. กิจกรรมนี้เป็นการเทิดเกียรติครูอาจารย์อาวุโสที่ทุ่มเทเสียสละอบรมสั่ง
สอนนิสิต 

๒๗๙ 4.40 0.49 มาก 

3. กิจกรรมนี้เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่คณาจารย์ ๒๗๙ 4.20 0.73 มาก 
4. กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างคณาจารย์และนิสิต ๒๗๙ 4.49 0.66 มาก 
5. การจัดพิธีทางพุทธศาสนา 

๒๗๙ 4.66 0.62 
มาก
ที่สุด 

6. พิธีร าลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าว
ค าระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

๒๗๙ 4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

7. .อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
๒๗๙ 4.68 0.70 

มาก
ที่สุด 

8. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ๒๗๙ 4.33 0.47 มาก 
9. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๒๗๙ 4.42 0.49 มาก 
๑๐. ความเหมาะสมของสถานที่/การจัดสถานที่ 

๒๗๙ 4.97 0.17 
มาก
ที่สุด 

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ๒๗๙ 4.50 0.55 มาก 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 - เป็นการร าลึกถึงความส าคัญของครูอาจารย์ในฐานะผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี 
 - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีควรจัดอย่างต่อเนื่อง 

  - เป็นประเพณีส าคัญท่ีมีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ 
  - ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ อาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ สามารถน าไปประกอบวิชาชีพ 
  - อาหารเหมาะสมมากและสถานที่จัดก็เหมาะสม 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  - ควรจัดในเดือนสิงหาคมของทุกปี 
  - ควรเชิญพระสงฆ์สังฆาธิการในจังหวัดศรีสะเกษ ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 
         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผน 
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๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ 

Plan (ขั้นการวางแผน) มีการวางแผน
ของกระบวนการกิจกรรม 

๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

Do (การด าเนินงาน) มีการด าเนินการ
ตามแผน/กิจกรรมที่วางไว้ 

ด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้
ตามแผนปฏิบัติการ/ตามก าหนดการ 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

Check (การประเมินผล) มีการ
ประเมินผลกิจกรรม 

๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. ประเมินผลความพึงพอใจ 

- มีการประเมินผล โดยการสรุปผลการ
ประเมินตามประเด็นต่างๆ ใน
แบบสอบถาม 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑. สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อม
ประชุมเพ่ือปรับปรุงผลจาก
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบในการ
จัดโครงการครั้งต่อไป 
๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

- ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือน าผลการประเมินไป
พัฒนาการวางแผนปฏิบัติการประจ าปี
ในปีการศึกษาต่อไป 

 
คณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  
๑๓. สถานที่ด าเนินการ   
 หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 
๑๔. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์  และผลงานบุรพาจารย์   

๒) เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของนิสิตและประชาชนทั่วไป 
 ๓) ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย 
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๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. สถานที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 
๒. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ควรประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมโครงการ 

๑. มีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดโครงการ 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ท าค าสั่ง/และประกาศให้ทราบ 
๓. ได้นิมนต์/เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วม 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ 
 ๒) ขาดบุคลากรในการท างาน 
 ๓) บุคลากรไม่เข้าใจการท างาน/กิจกรรมโครงการ 

 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถบูรณการเข้ากับภารกิจการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๒) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงพัฒนาการจัดโครงการในปีต่อไป 
 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระอุดมปัญญาภรณ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


