
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายคุณวัฒน์ ดวงมณี 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 (เป้าประสงค์ที่ ๕  กลยุทธ์ที่ ๑๗ มาตรการที่ ๑๗.๑,๑๗.๒) 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ อดีต จนมาเป็น
ประเทศชาติทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของ
ประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆคน พระมหากษัตริย์ ทรง
เป็นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมีพระราชอ านาจในการปกครองทรง เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในการ
ปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักส าคัญต่างๆ ในการ
ปกครองจนท าให้ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข ทรงครองราชย์ป้องเมือง ท านุบ ารุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคม
มาจนถึงทุกวันนี้  แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอ านาจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ก็มิทรงเสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิมไม่มี
เปลี่ยนแปลง  

เพ่ือเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น เป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากร นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและบุคคลภายนอก โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ  
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๗.๒ เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมงานด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่บุคคลภายนอก  
๗.๓ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชน บุคคลทั่วไป โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ 

 



๒ 
 

 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๒๕๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๔๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

คณาจารย์   ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๕ 
เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ  ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ 
นิสิต    ๑๗๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๓ 
ประชาชนทั่วไป   ๑๔๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๕ 
รวมทั้งสิ้น   ๓๔๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
      - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ๒๐๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมา

แปลความหมาย 
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 

 - ผลการประเมินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ) 
รายการ X  S.D. แปลผล 

1)  ความเป็นมืออาชีพของการจัดนิทรรศการและการแสดงงาน 
     เช่น เนื้อหาบอร์ดนิทรรศการ ความสามารถของผู้ร่วมแสดงงาน  

๔.๓๙ ๐.๗๘ มาก 

2)  สถานที่จัดแสดงงาน การประชาสัมพันธ์และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ๔.๕๓ ๐.๖๕ มากที่สุด 

3)  เนื้อหาการแสดงถึงคุณภาพเนื้อหา ความรู้ ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี ๔.๔๓  ๐.๕๐ มาก 

4)  โครงการที่ได้จัดแสดงได้ตอบสนองต่อภารกิจของผู้จัดโครงการได้เป็นอย่างดี ๔.๖๐ ๐.๗๑ มากที่สุด 

5)  ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการน าไปถ่ายทอดและน าไปประยุกต์ใช้ได้ ๔.๖๕ ๐.๕๖ มากที่สุด 

6)  ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ  ๔.๖๑ ๐.๖๐ มากที่สุด 
รวมผลการด าเนินโครงการ ๔.๕๓ ๐.๖๓ มากที่สุด 



๓ 
 

 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. เป็นโครงการที่ดีสร้างจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ท าให้รู้ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่ พระเจ้าอยู่หัวทรงท าเพ่ือประชาชน  
๓. สถานที่จัดงานคับแคบ ควรเปลี่ยนไปจัดที่หอประชุมขนาดใหญ่ 
๔. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
๕. ขนาดของตัวอักษรในบางบอร์ดมีขนาดเล็กมาก 
๖. ควรมีการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของแต่ละเรื่องแจกให้กับผู้เข้ามาร่วมงาน 
๗. ระยะเวลาที่จัดงานนิทรรศการฯน้อยเกินไป 
๘. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมที่เป็นการแสดง/การสาธิตหรือเป็นการปฏิบัติ 
๙. ควรมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
๑๐. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันได ้
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๙ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน  รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการตระหนักและปลูกจิตส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

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 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 

          
 
 

  

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดหาวัสด ุ
๒. ด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ 

  
      

  
 
 

  



๔ 
 

 

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 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปโครงการและประเมินผลการด าเนินงาน 

      
    

 
 

 

ขั้นปรับปรุงผลการด าเนินงาน (A) 
- สรุปผลการด าเนินงานและประชุมเพ่ือปรับปรุง
ผลจากข้อเสนอแนะในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

        
   

  

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๒ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ อาคราเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ส าหรับบริการวิชาการเผยแพร่งาน ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและวันส าคัญของชาติ 

๒) เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมถึงประชาชน
ทั่วไป ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการตระหนักและปลูกจิตส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - ไม่มี 
 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ในปีต่อไป 

๒) เป็นการบูรณาการโครงการเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการ 
 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (นายคุณวัฒน์ ดวงมณี)  ผู้อ านวยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 


