
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเกษม ประอาง 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๔ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กลยุทธ์ ข้อที่ ๔.๑.๒, ๔.๑.๔, ๔.๑.๕ 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 ประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคมหนึ่งๆนั้นที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประเพณีวัฒนธรรม มีหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการกิน 
วัฒนธรรมการท างาน วัฒนธรรมการแต่งงาน  ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  แต่ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการศึกษายุคแห่งการเรียนรู้ มีสื่อโฆษณาและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นวัฒนธรรมภายนอกท้องถิ่นของตนเอง บางครั้งอาจเกิดความรู้สึกอยากเลียนแบบวัฒนธรรม
ดังกล่าว จนลืมไปว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองเป็นอย่างไร      

ดังนั้น โครงการนี้จึงจัดขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนและชี้แนะให้กลุ่มคนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้
โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ความเป็นท้องถิ่นของตน 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือให้นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๗.๒ เพ่ือให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
๗.๓ เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามให้ลูกหลานไทยได้ปฏิบัติกันต่อไป 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ๘.๑ กิจกรรมการแข่งขันการขับร้องสรภัญญะท านองอีสาน  

๘.๒ กิจกรรมการรดน้ าขอพรจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา 



๒ 
 

 

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๖๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๑,๐๗๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

คณาจารย์   ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ 
เจ้าหน้าที่    ๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๗ 
นิสิต    ๘๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๓ 
ประชาชนทั่วไป   ๙๓๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๙๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ปรากฏใน
ตารางที่ ๑ ดังนี้  

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

   เพศ   
     - บรรพชิต ๖๗ ๑๑.๑๗ 
     - คฤหัสถ์ชาย ๒๓๗ ๓๙.๕๐ 
     - คฤหัสถ์หญิง ๒๘๙ ๔๘.๑๗ 
   สถานภาพ   
     - คณาจารย์ ๑๓ ๒.๑๗ 
     - เจ้าหน้าที ่ ๔ ๐.๖๗ 
     - นสิิต/นักศึกษา/นักเรียน ๗๕ ๑๒.๕๐ 
     - ประชาชนทั่วไป ๕๐๑ ๘๓.๕๐ 
   รวม ๕๙๓ ๙๘.๘๓ 

จากตารางที่ ๑  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๗ รองลงมาเป็น เพศชาย จ านวน ๒๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๐ และเพศบรรพชิต 
จ านวน ๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๗  สถานภาพส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน ๕๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘๓.๕๐ รองลงมาเป็น นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ คณาจารย์ จ านวน ๑๓ รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ ตามล าดับ 
 
 



๓ 
 

 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ตารางท่ี ๒ แสดงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ จ านวน 
X  S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ     
๑. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕๙๓ ๔.๐๔ ๐.๖๖ มาก 
๒. ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินโครงการ ๕๙๓ ๔.๐๐ ๐.๗๑ มาก 
๓. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ๕๙๓ ๔.๑๒ ๐.๗๙ มาก 
๔. ความพึงพอใจการด าเนินโครงการในภาพรวม ๕๙๓ ๓.๙๑ ๐.๗๙ มาก 
ด้านคุณภาพของโครงการ     
๑. การประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม ๕๙๓ ๓.๙๓ ๐.๗๙ มาก 
๒. ความพร้อมเพรียงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๙๓ ๓.๙๐ ๐.๘๔ มาก 
๓. ความพร้อมของชุดและอุปกรณ์การแสดง ๕๙๓ ๓.๙๐ ๐.๗๔ มาก 
ด้านความรู้     
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอ่ืนได้ ๕๙๓ ๓.๗๘ ๐.๗๖ มาก 
๒. มีความตระหนักในการช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรม ๕๙๓ ๓.๕๐ ๐.๘๙ มาก 
ด้านสถานที่     
๑. สถานที่มีความเหมาะสม ๕๙๓ ๓.๘๑ ๐.๗๑ มาก 
๒. สถานที่สะอาด สะดวกสบายต่อการด าเนินกิจกรรม ๕๙๓ ๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการ ๕๙๓ ๓.๙๒ ๐.๗๖ มาก 

 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. ควรจัดให้มีกิจกรรมดีๆ และมีประโยชน์เช่นนี้บ่อยๆ 
 ๒. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ในภาพรวม สร้างสรรค์ใกล้ตัวสามารถน าไปใช้ได้ 
 ๓. เป็นกิจกรรมที่ดีปลูกฝังให้บุคลากรได้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่ มีจิตอาสา มีเมตตาท าให้จิตใจดีขึ้น 
 ๔. จัดได้งดงาม ได้สาระความรู้  
 ๕. เป็นโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก 
 ๖. ห้องน้ าสะอาด และบริเวณจัดกิจกรรมก็ดูร่มรื่นมาก 
 ๗. อาหารที่ให้บริการอร่อยมาก สะอาด สะดวกมาก 
 ๘. เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างงดงาม 
 ๙. ได้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสืบไป 
 ๑๐. ได้ร่วมท าบุญ ได้ร่วมกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ 



๔ 
 

 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยควรคัดเลือกโครงการที่โดดเด่นและมีความเป็นไปไดสูงในเชิงผลลัพธ์ที ่
สามารถตอบสนองหรือสอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จจริงเป็น
รูปธรรมที่สามารถจับต้องได โดยจะต้องมีหลายๆ หน่วยงานมาด าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกัน 

         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ 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. ขออนุมัติโครงการ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

      
 

 
 
 

     

ขั้นด าเนินการ (D ) 
๑. ติดต่อประสานงาน 
๒.ด าเนินการตามโครงการ 

      
 
 

 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C ) 
๑. ประเมินผลโครงการ 
๒.ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ 

       
 
 

     

ขั้นปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A) 
๑. สรุปการด าเนินงาน 
๒. รายงานผลโครงการ 

       
 

 
 
 

    

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๑๐ – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวง ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  



๕ 
 

 

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีส านึกถึงคุณค่าวัฒนธรรมเกิดความรักหวงแหน 

๒) กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใกล้จะสูญหายได้รับการฟ้ืนฟู ต่อยอด เกิดมูลค่าทางสังคม 
๓) เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึมซับ ประเพณีสงกรานต์อันเป็นประเพณีแห่งความเอ้ือ  
๔) นิสิต บุคลากร และคณาจารย์ ได้มีส่วนร่วมในการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕) เป็นการสร้างเครือข่ายเรื่องการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม
ร่วมกับภาคประชาชน 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ควรส่งหนังสือถึงผู้น าหมู่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ๑. ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้น าชุมชนทราบ 
๒. เวทีการแข่งขันมีแดดส่องถึง ควรจัดเวทีแข่งขันในที่ร่ม ๒. ได้มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสม 
๓. ควรจัดสัมมนาปราชญ์ชาวบ้านเพื่อคัดกรองความรู้และ
จัดท าเป็นเอกสารเพื่อเผยแพร่ 

๓. กิจกรรมได้เปลี่ยนแปลงไม่มีการสัมมนา 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้รู้จักรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน 

๒) ส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ไปพัฒนาสังคมที่ตนพ านักอาศัย 
๓) เพ่ือให้มีกิจกรรมพัฒนานิสิตที่บูรณาการขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (นายเกษม ประอาง)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


