
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : จัดนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญของพระพุทธศาสนา 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ     รหัสโครงการ : วส.ศก. ๔๐๑ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายธยายุส  ขอเจริญ 
๔. ความสอดคล้องกับ  

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากร มีความตระหนักในเรื่องการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและมี
บทบาทในการส่งเสริมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน 
๔.๒ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นวันส าคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนและชาติไทย ซึ่งชาวไทย ทุกหมู่
เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันถวายความเคารพสักการะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแด่ ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดา
ของพระพุทธศาสนาด้วยสัมมาปฏิบัติ โดยจะร่วมกันบ าเพ็ญกุศล บริจาคทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา สวด
มนต์และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระพุทธปฏิมากร หรือพระสถูปเจดีย์ เป็นการน้อมร าลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ
อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และรักษามรดกอันล้ าค่าของชาติ  พร้อมกันนั้นก็ ยังเป็นการรักษาจารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้ส่งเสริมไว้ให้ตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน  
 ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเห็นควรที่จะได้จัดให้มีการแสดง
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและพิธีกรรมอันเป็นเครื่องน้อมน าจิตใจพุทธศาสนิกชน ตลอดทั้งนิสิตนักศึกษาและ
พระภิกษุสามเณร ให้มีความตื่นตัว เกิดความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และน้อมน าหลักธรรม มา
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้แพร่หลายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีความสมัครสมานสามัคคี มีค วาม
จงรักภักดีต่อชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา น าความสงบร่มเย็นและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตน สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๗.๒ เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 



๒ 
 

 

 ๗.๓ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันรักและหวงแหนวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องกับวิถีชีวิตสืบไป 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - เป็นกิจกรรมจัดนิทรรศการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๕๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๔๘๙  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘ 
แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ  
เพศ 
- ชาย    ๒๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘ 
- หญิง   ๒๖๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒ 

รวม   ๔๘๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สถานภาพ 
- นักเรียน   ๒๖๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒ 
- นิสิต   ๗๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ 
- ประชาชนทั่วไป  ๑๕๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ 

รวม   ๔๘๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ระดับการศึกษา 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๒๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๖ 
- ปริญญาตรี   ๒๒๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๗ 
- ปริญญาโท   ๒๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๗ 
- ปริญญาเอก   ๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐ 

รวม   ๕๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   

       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๐๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
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- ผลการประเมินโครงการจัดนิทรรศการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 

๑) เป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการ
ส่งเสริมและสืบทอดกกิจกรรมส าคัญทางพระพุทธศาสนาให้คง
อยู่ตลอดไป 

๕๐๐ ๔.๗๔ ๐.๕๓ มากที่สุด 

๒) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 

๕๐๐ ๔.๕๓ ๐.๕๙ มากที่สุด 

๓) ข้อคิดเห็นที่ได้จาการจัดกิจกรรมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันมาก
น้อยล าดับใด 

๕๐๐ ๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๔) การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนามากน้อยล าดับใด 

๕๐๐ ๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๕) การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๕๐๐ ๔.๔๓ ๐.๖๗ มาก 
๖) เนื้อหาสาระ/เรื่องที่น ามาจัดนิทรรศการ ๕๐๐ ๔.๔๒ ๐.๖๔ มาก 
๗) ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน ๕๐๐ ๔.๕๔ ๐.๕๕ มากที่สุด 
๘) ภาพรวมความพึงพอใจที่มีต่อการจัดนิทรรศการ ๕๐๐ ๔.๕๖ ๐.๖๐ มากที่สุด 

 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมมากกว่านี้ เช่น การตอบปัญหาธรรมะ 
๒. ควรออกแบบนิทรรศการให้เด่นสะดุดตาเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้ผู้ที่เดินผ่านไปมาทราบได้ทันทีว่ามีการ

จัดแสดงนิทรรศการเรื่องใด 
๓. ควรใช้ข้อความหรือค าบรรยายสั้นๆ กะทัดรัด ชัดเจน สื่อด้วยตัวอักษรขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่

จนเกินไปและควรใช้สื่ออ่ืนๆ ประกอบ เช่น ใช้ภาพ  ตัวอย่างของจริง  หุ่นจ าลอง  การสาธิตประกอบ
นิทรรศการ 
๔. ควรมีแสงสว่างเพียงพอจุดใดที่ต้องการเน้นสามารถใช้แสงไฟช่วย เช่น สปอตไลท์ ไฟนีออน หรือใช้ไฟ

กระพริบในเวลากลางคืน 
๕. ควรจัดแสดงแบบต่อเนื่องโดยใช้บอร์ดที่ดูได้ทั้งสองด้าน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๙ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธ์นั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณอย่าง
น้อย ๑ เดือน และถ้าเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่มากการประชาสัมพันธ์ ควรท าล่วงหน้าให้นานกว่านี้ ส าหรับ
สื่อที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์นั้น มีอยู่มากมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
แผ่นภาพโฆษณา สติ๊กเกอร์ เอกสาร สูจิบัตร ไปรษณียบัตร หรือส่งบัตรเชิญ หรือจดหมายเชิญชวนไปยังที่
บ้านของประชาชน หรืออาจจะอาศัยก านัน ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมเชิญชวน ลูกบ้านให้มาชม นิทรรศการก็ได้
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ซึ่งในการจะประชาสัมพันธ์ให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ผู้จัดควรเลือกใช้สื่อและวิธีการประชาสัมพันธ์
หลายๆ รูปแบบ  

            ๙.๓ เชิงเวลา   
            - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
   
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๗๑,๘๒๐ บาท 
 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน(Plan) 
๑) ประชุมเพื่อวางแผนจัดกจิกรรม/โครงการ             
๒) จัดท าโครงการและเสนอเพื่อขออนุมัติ             
ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติ(DO) 
๓) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม             
๔) ประสานงานและจดัเตรียมความพร้อม             
๕) ด าเนินการจัดกิจกรรม             
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) 
๖) มีการติดตามและประเมินผลการ
ด า เนิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

        
 
 

    

ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุง/พัฒนา
กิจกรรม (Action) 

            

๗) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการต่อผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมและน า
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่
เกิ ด ขึ้ น เ พ่ื อ เป็ น แน วท างใน การ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
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๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ – วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ 
 - วัดมหาพุทธาราม ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 - ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
 - วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 ๑) ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒) ได้อนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓) ได้ปลูกจิตส านึกให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันรักและหวงแหนวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องกับวิถีชีวิตสืบไป 
๔) ชว่ยกระตุ้นความสนใจในสิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการอ่ืนๆ 
๕) ช่วยส่งเสริมการแสดงออกในลักษณะของการร่วมมือกันจัดแสดงระหว่างบุ คลากรหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนการให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง 

 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ๑. ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการได้ทราบ 
๒. ควรมีการจัดโครงการนี้ในทุกๆ ปี ๒. เป็นโครงการที่ส าคัญจึงมีการจัดทุกปี 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) ไม่มีงบประมาณเพียงพอ  
 ๒) ไม่มีสถานที่ที่จะจัดแสดงหรือสถานที่ไม่เหมาะสม 
 ๓) มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดนิทรรศการ  
 ๔) ผู้จัดนิทรรศการยังไม่เข้าใจวิธีการ  
 ๕) เรื่องท่ีจัดไม่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย   
  
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) มีการประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๒) มีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครนิสิตใหม่ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ๓) มีการบูรณาการกับรายวิชาประวัติพระพุทธศาสนา 



๖ 
 

 

 
 
  (พระราชธรมสารสุธี ดร.) 
 (นายธยายุส  ขอเจริญ)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 


