
 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   รหัสโครงการ : วส.ศก.๔๐๒ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ 
๔. ความสอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
กลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๑.๒, ๔.๑.๖  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 มนุษย์ที่เกิดมานั้นมีความจ าเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสมกับสมญานามว่า มนุษย์เป็น
สัตว์สังคม ย่อมมีการรวมกลุ่มกันช่วยกันจัดช่วยกันท าในสิ่งที่ดี จนเกิดเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรมอันดีงามขึ้นซึ่งเป็นที่
ยอมรับของคนรุ่นหลังอย่างมากมายหลายประเพณี เนื่องจากภาคอีสานของเรามีพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นส่วนมาก และอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งการประกอบอาชีพของคนชนบทมีการท านาเป็นอาชีพหลักซึ่งถือว่าเป็นอีกอาชีพที่
เป็นอาชีพที่สุจริต เพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณจึงเลือกเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศจนถึงทั่วโลกยังต้องพ่ึง
ข้าวของชาวเกษตรกรบ้านเราอีกด้วย อนึ่งอาชีพของชาวเกษตรกรซึ่งมีอาชีพหลัก คือการท านามีกรรมวิธีในการประกอบ
อาชีพก็คือ การเพาะปลูก ปักด า ดูแล และเก็บเกี่ยวตามล าดับ มีการลงแขกเกี่ยวข้าว วิธีการนวดข้าว ต าข้าวแบบใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เป็นกรรมวิธีที่ยาวนานและยุ่งยากเนื่องจากว่าไม่มีเครื่องทุ่นแรงเหมือนกับในสมัยปัจจุบัน แต่ในสมัยปัจจุบันความ
ยุ่งยากนั้นหายไปเกือบหมดไม่มีให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นแล้ว ความทันสมัยต่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนมากจึงท า
ให้ประเพณีอันดีงามเก่าแก่ได้หายไปจากชุมชนอย่างชนิดที่ว่าไม่หวนกลับคืน  

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา และศูนย์กลางการทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้งานประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือกได้อยู่คู่กับ
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีเอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นเป็นล าดับ
สืบไป 
 



    ๒ 
 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๗.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและพุทธศาสนิกชน ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๗.๒ เพ่ือเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๗.๓ เพ่ือจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 

๘.๑ จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการท านาข้าว 
๘.๒ แสดงศิลปวัฒนธรรมวิถพุีทธ 
๘.๓ เปิดรับบริจาคและรวบรวมข้าวเปลือกจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๘๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   ๖๔๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
แบ่งเป็น(แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 
- คณาจารย์     ๒๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๘ 
- เจ้าหน้าที่     ๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๓ 
- นิสิต     ๒๖๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๕ 
- พุทธศาสนิกชน    ๓๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๕ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
      - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
 - ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ 

มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๖๔๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการประมวลผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ระดับ
ความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ยความเหมาะสม เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์สมบูรณ์ (Absolute 
Criteria) ตามแนวทางของเบสต์ (Best, 1981 : 204-208) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก   ระดับคะแนน 5 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดี   ระดับคะแนน 4 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีปานกลาง  ระดับคะแนน 3 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับพอใช้   ระดับคะแนน 2 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง  ระดับคะแนน 1 
 



    ๓ 
 

- ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
รายการ จ านวน 

X  S.D. แปลผล 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๖๓๒ ๔.๐๖ ๐.๖๔ มาก 
๒. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม ๖๓๒ ๔.๐๑ ๐.๖๗ มาก 
๓. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๖๓๒ ๔.๑๖ ๐.๗๖ มาก 

๔. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน/การปฏิบัติงานได้ 

๖๓๒ ๓.๙๕ ๐.๗๗ มาก 

๕. การร่วมกิจกรรมท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๖๓๒ ๓.๙๗ ๐.๘๓ มาก 
๖. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น รู้จัก
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๖๓๒ ๓.๙๑ ๐.๘๓ มาก 

๗. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม ๖๓๒ ๓.๙๐ ๐.๗๔ มาก 
๘. ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม 

๖๓๒ ๓.๗๗ ๐.๗๗ มาก 

๙. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมา
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

๖๓๒ ๓.๔๗ ๐.๙๑ มาก 

๑๐. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม ๖๓๒ ๓.๘๐ ๐.๗๐ มาก 
ภาพรวมของการด าเนินงาน ๖๓๒ ๔.๐๓ ๐.๐๖ มาก 
 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. ควรลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออก เช่น การซื้อถุงหรือกระสอบ 
 ๒. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีจ ากัด 
 ๓. ควรประชามสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ตามอ าเภอต่างๆ อย่างทั่วถึง 
 ๔. ระยะเวลาในการเตรียมการน้อยเกินไป ควรเตรียมการแต่เนิ่นๆ 
 ๕. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมตัวแทนนิสิต 
 ๖. ควรร่วมมือกับคณะสงฆ์หรือส่วนงานราชการท้องถิ่น 
 ๗. เป็นประเพณีท่ีควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๘. ควรให้ประชาชนชาวบ้านงอ้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๒ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   

๑. ควรประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์สถานีวิทยุ สวท.  
  ๒. ควรมีการประชุมเจ้าคณะอ าเภอในแต่ละอ าเภอก่อนเตรียมงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
            ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของ
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  



    ๔ 
 

 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 
๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นตอนและแผนการด าเนินการ (PDCA)  

 

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.จัดท าโครงการ 
๒.ขออนุมัติโครงการ 
๓.แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ 
๔.ศึกษา/วิเคราะห์โครงการ 

      
 

 
 
 
 

      

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.ติดตามประสานโครงการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 
๓.ด าเนินการตามโครงการ 

      
 
 
 

     

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
๑.ประเมินผลโครงการ 
๒. ประเมินผลความพึงพอใจ 

       
 
 

    
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑.สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบใน
การจัดโครงการครั้งต่อไป 
๒.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

       
 
 
 
 

    

 

 
 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



    ๕ 
 

 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๑) นิสิตและบุคลากร มีความตระหนักในเรื่องการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีบทบาทในการส่งเสริม
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้ประโยชน์จากการชมนิทรรศการ และการฟังธรรม สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

๓) ท าให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชนและสามารถน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔) ได้ปัจจัยเพิ่มเป็นทุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๕) ได้สืบสานประเพณี บุญประเพณีของชาวอีสานที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ด ารงอยู่ด้วยวิถี

เกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยส านึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ควรประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑. มีการประชาสัมพันธ์โดยจัดท าสื่อผ่านเว็ปไซต์วิทยาลัย 
๒. ควรขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในการขอความ
อนุเคราะห์ข้าวเปลือก 

๒. วิทยาลัยสงฆ์ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้า
คณะอ าเภอ 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) งบประมาณในการด าเนินโครงการมีน้อยและจ ากัด 

๒) การประสานงานที่ไม่ทั่วถึง ทุกพ้ืนที่ 
๓) ไม่มีรถในการขนข้าวเปลือก 

 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒) เพ่ือให้มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓) สามารถน าเอาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในกิจกรรมครั้งต่อไป 

 
  
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระสมุห์สราวุฒิ อาสโภ)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

 


