
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    รหัสโครงการ : วส.ศก.๔๑๒ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
๔. ความสอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 (เป้าประสงค์ที่ ๔.๑  กลยุทธ์ที่ ๔.๑.๒, ๔.๑.๖) 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้า
ถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ราว
ต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญส าหรับบุญมหาชาติและใน
งานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิโดยเมื่อครั้งอดีตกาลมีความเชื่อว่าผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ
จบภายในวันเดียว และบ าเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า 

ค าว่าผะเหวด เป็นส าเนียงของชาวอีสาน ที่มาแผลงมาจากค าว่าพระเวศ ซึ่งหมายถึง พระเวศสันดร การ
ท าบุญผะเหวด เป็นการท าบุญและฟังเทศน์เรื่องพระเวศสันดรชาดกหรือเทศน์ มหาชาติซึ่งมีจ านวน กัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ 
ทั้งนี้เพ่ีอเป็นการร าลึกถึง พระเวศสันดรผู้ซึ่งบ าเพ็ญเพียรอันยิ่งใหญ่ด้วยวิธีบริจาคทาน หรือทานบารมีในชาติสุดท้าย 
หรือมหาชาติของพระพุทธองค์ ก่อนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  งานบุญผะเหวดเป็นงานบุญที่
ยิ่งใหญ่ของชาวอีสานนิยมท ากันทุกหมู่บ้าน บุญมหาชาติ หรืองานบุญผะเหวด คืองานมหากุศล ให้ร าลึกถึงการ
บ าเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพ่ือผลคือ ประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลชนมนุษย์
ชาติ เป็นส าคัญ  

ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงถือเป็นเทศกาลที่จะท าให้ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระท าบ าเพ็ญ 
และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามนอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างญาติพ่ีน้องจากแดนไกลนี้และ
ประชาชนในชุมชนเดียวกันอันจะน าไปสู่การสร้างชุมชุมเข้มแข่งต่อไป สมกับค ากล่าวที่ว่า "กินข้าวปุ้น เอาบุญผะ
เหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" 



๒ 
 

 

๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป 
 ๗.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 

๗.๔ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์  ผู้น าชุมชนและประชาชน 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - จัดกิจกรรมขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ฟังเทศน์มหาชาติ 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๙๐๐ รูป/คน 
- บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ๓๐๐  รูป/คน 
- ประชาชนทั่วไป     ๖๐๐  คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๖๓๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๖ 
แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 
- บุคลากร     ๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๖ 
- นิสิต     ๒๗๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๗ 
- ประชาชนทั่วไป    ๓๒๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๓ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
      - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๖๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๒ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
- ผลการประเมินโครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐  
- ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีช่วงคะแนน ดังนี้ 

 คะแนน   ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน   ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง  ดี 
 คะแนน   ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง        ปานกลาง 
 คะแนน   ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  น้อย 
 คะแนน   ๑.๐๐ – ๑.๔๙  หมายถึง        น้อยที่สุด 

  - ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 

๑. กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ๖๓๒ ๔.๓๖ .๖๖ ดี 
๒. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖๓๒ ๓.๗๙ .๙๔ ดี 
๓. ล าดับขั้นตอนของการจัดงาน ๖๓๒ ๔.๒๔ .๖๙ ดี 



๓ 
 

 

๔. พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ๖๓๒ ๔.๓๑ .๗๙ ดี 
๕. พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ๖๓๒ ๔.๕๖ .๖๘ ดีมาก 
๖. ภาพรวมของขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ๖๓๒ ๔.๓๙ .๗๙ ดี 
๗. พระสงฆ์เทศน์คาถามาลัยหมืน มาลัยแสน และพิธีแห่ข้าว
พันก้อน 

๖๓๒ ๔.๒๖ .๗๙ ดี 

๘. เทศน์เสียงประยุกต์พระเวสสันดร ๖๓๒ ๔.๖๗ .๖๘ ดีมาก 
๙. สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม ๖๓๒ ๔.๓๗ .๖๖ ดี 
ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ๖๓๒ ๔.๓๓ .๗๔ ดี 

 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดโครงการอย่างน้อย ๑ เดือน 

๒. ควรให้นิสิตได้เรียนรู้ค ากล่าวต่างๆ เช่น กล่าวอัญเชิญพระอุปคุต กล่าวอัญเชิญพระเวสสันดร เพราะเป็น
เนื้อหาที่ควรอนุรักษ์ไว้ 

 ๓. ควรจัดให้ใหญ่กว่านี่ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๔. ควรจัดประมาณ ๓ วัน เพ่ือให้ประชาชนได้มาท าบุญ 

 ๕. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 

 ๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน และวัดใกล้เคียงได้รับทราบ 

 ๗. ควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้เป็นงานประจ าปี 

 ๘. ช่วยอนุรักษ์และสืบสานรูปแบบการเทศน์มหาชาติ ที่ดีงามไว้ 

 ๙. พระสงฆ์ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองในการเป็นผู้แสดงธรรมเทศน์มหาชาติ 

 ๑๐. ได้มีส่วนร่วมบ าเพ็ญบุญกิริยา สร้างกุศลให้เกิดสุขสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัว 

 ๑๑. ได้น ามาเป็นตัวอย่างเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

-   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรให้นิสิตได้เรียนรู้ค ากล่าวต่างๆ เช่น กล่าวอัญเชิญพระอุปคุต กล่าวอัญเชิญพระ
เวสสันดร เพราะเป็นเนื้อหาที่ควรอนุรักษ์ไว้ และท าการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ 

            ๙.๓ เชิงเวลา  
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

๑.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานและ
ประชุม  เพ่ือวางแผนการด าเนิ น งานและ
มอบหมายหน้าที่ต่างๆในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๑.๒ ติดต่อประสานงานกับพ้ืนที่ เป้าหมาย 
ชุมชนเป้ าหมายให้ เข้ าใจและร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานกับคณ ะท างานอย่ าง
สอดคล้องกัน 

๑ .๓  จัด เตรียมสถานที่  เตรียม เครื่ องพั น 
จัดเตรียมยกธุงชัย หอพระอุปคุต สถานที่
อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง อัญเชิญพระอุป
คุต นิมนต์พระเทศน์เสียง นิมนต์พระเทศน์
คาถาพัน เทศน์สังกาส เทศมาลัยหมื่นมาลัย
แสน 

 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     

ขั้นด าเนินการ (D) 

๒.๑ วันแรกของงาน มีพิธีเชิญพระอุปคุต และ
แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง แห่รอบชุมชน พอถึง
สถานที่จัดงาน พระสงฆ์จะเทศน์มาลัยหมื่น
มาลัยแสน มีมหรสพสมโภช โรงทานเลี้ยงข้าว 

๒.๒ วันที่สอง ตอนเช้ามืด ชาวบ้านแห่ข้าวพัน
ก้อน เพ่ือบูชาคาถาพัน พระสงฆ์จะเทศน์คาถา
พันสังกาสการเทศน์พระเวสสันดร แห่กัณฑ์
หลอน พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี 

      
 
 
 
 
 
 

      

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
           

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สรุปผลโครงการและเสนอแนะปัญหา
อุปสรรคในการจัดงาน  
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๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ 
 ๑) อาจารย์และบุคลากร มีส่วนร่วมส าคัญในการท ากิจกรรมประเพณีท าบุญร่วมกับชุมชน 

๒) เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างสถานศึกษากับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
๓) นิสิตทั้งสามหลักสูตรได้มีโอกาสในการศึกษาสถานการณ์จริงในชุมชน สามารถวิเคราะห์ 
๔) วิทยาลัยสงฆไ์ด้ประกอบกิจของสงฆ์รวมทั้งสืบทอดประเพณีท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ สังคม 
๕) เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์ ผู้น าชมชนและประชาชน 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

- ไม่มีเป็นโครงการใหม่  
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) งบประมาณไม่เพียงพอ 

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

๒) เพ่ือให้มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓) สามารถน าเอาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในกิจกรรมครั้งต่อไป 
 
 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูไพโรจน์วัฒนาทร)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


