
 

 

 
 

 
โครงการวันปิยมหาราชร าลึก ประจ าปี ๒๕๖๑ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

 
 

  

  

กองกิจการพิเศษ ส านกังานอธิการบด ี

ร่วมกับ สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้เป็นอย่างยิ่งและได้น้อม
ร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิย
มหาราช ล้นเกล้ารัชกาลที่  ๕  พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวโรกาสวันคล้ าย 
วันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงาน “วันสมเด็จพระปิยมหาราชร าลึก” ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ อีกทั้งเป็นการประกาศพระเกียรติสดุดียกย่องในพระปรีชา
สามารถของพระองค์  
 การจัดท าสรุปโครงการวันสมเด็จพระปิยมหาราช เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาชิกศิษย์เก่า มจร และ
ประชาชนทั่วไป ที่จะได้แสดงถึงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย 
และทรงเป็นผู้พัฒนาการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการศึกษาของทางคณะสงฆ์อีกด้วย 
 ฉะนั้นแล้ว ในฐานะโครงการดังกล่าวเป็นภาระงานรับผิดชอบโดยตรงของรองอธิการบดี  
ฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่ ของมหาวิทยาลัย และ
คณะท างานของสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมกันด าเนินงานจนแล้วเสร็จ เห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการ
จัดท าสรุปโครงการฉบับนี้ขึ้น อันจะส่งผลให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ร่วมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่
สามารถน าไปพัฒนาในครั้งต่อไปๆ   
 
 
 

 

 

 

  

(ผศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 



 

สารบัญ 

  หน้า 

บทท่ี ๑ โครงการ ๑ 

 ๑.๑ ชื่อโครงการ ๑ 
 ๑.๒ ลกัษณะโครงการ ๑ 

 ๑.๓ ชือ่หน่วยงาน ๑ 
 ๑.๔ ผูร้ับผดิชอบโครงการ ๑ 

 ๑.๕ หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเปน็ ๑ 

 ๑.๖ วัตถุประสงค ์ ๒ 
 ๑.๗ ลกัษณะกิจกรรม ๒ 
 ๑.๘ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ๒ 
 ๑.๙ สถานที่จัดงาน ๓ 
 ๑.๑๐ งบประมาณ ๓ 
 ๑.๑๑ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ๓ 
 ๑.๑๒ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ๓ 
 ๑.๑๓ วธิีประเมนิผลโครงการ ๔ 
 ๑.๑๔ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ 
 ๑.๑๕ องคป์ระกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ๔ 
         ก าหนดการ ๕ 
   

บทท่ี ๒ การวางแผนการด าเนินงาน ๖ 
 ๒.๑ แผนการด าเนินงาน ๖ 
 ๒.๒ กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน ๘ 
   

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๑๐ 
 ๓.๑ พิธถีวายราชสกัการบูชาล้นเกลา้รัชกาลที่ ๕ ๑๐ 
 ๓.๒ พิธีสดัปกรณแ์ละเจริญพระพุทธมนต์ ๑๑ 
   



   
   
   
  หน้า 

บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๑๓ 
 ๔.๑ สรุปสถานภาพผูต้อบแบบประเมนิ ๑๓ 
 ๔.๒ สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนนิงาน ๑๔ 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๑๖ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ ๑๖ 

 ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๑๖ 

 ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตวัชีว้ัด ๑๖ 

 ๕.๔ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ๑๗ 
   

ภาคผนวก   
 ขออนมุัตดิ าเนินโครงการฯ และขออนมุัติยืมเงนิ  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

 ก าหนดการ  

 
 
 

 
 



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ :  โครงการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชร าลึก 

๑.๒ ชื่อหน่วยงาน  กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 

๑.๓ ลักษณะโครงการ 

 ๑) ประเภท   โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

 ๒) วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

๑.๔ ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ 
    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      
๑.๕ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แหง่คณะสงฆ์ไทยเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ง สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ มีชื่อเดิมว่า "มหาธาตุวิทยาลัย" และมีพระบรม
ราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน  
พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป  
ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัย  
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรอง
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในก ากับของรัฐบาล  เป็นนิติบุคคลที่ เน้นจัดการศึกษา
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง 
และได้น้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยการจัดท า
โครงการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราช ร าลึกขึ้นในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

 



๒ 
 
๑.๖ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมบ าเพ็ญบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ และประกาศพระเกียรติคุณ  สดุดียกย่องใน
พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทัว่ไปไดน้้อมร าลึกและแสดงความส านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณขององค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  สมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 
และเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง  

๑.๗ ลักษณะกิจกรรม  
  ๗.๑ จัดให้มีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
 ๗.๒ จัดให้มีพิธีบ าเพ็ญบุญด้วยการอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหาร
เพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ 

๑.๘ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ           <->  

๒. เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

          <->  

๓. เชิญวิทยากร           <->  

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

---->          <---- ------ 

๔. สรุปและ
ประเมินผล 

 <->           

๕. รายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย 

 <->           

 

 
 



๓ 
 
๑.๙ สถานที่จัดงาน 
 - อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสมหาเถร) มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
๑.๑๐ งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

๑.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑.๑๑.๑ ประชาชนไดร้ับทราบพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญข่อง
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  หรือสมเด็จพระปิยมหาราช  ที่มีตอ่ประเทศชาตแิละเหลา่ปวงชนชาว
ไทย 
 ๑.๑๑.๒ ผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต  เจ้าหน้าที่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย  ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้น้อมร าลึกและแสดงความส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณร่วมกัน  และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมวันปิยมหาราช   
 ๑.๑๑.๓ ผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต  เจ้าหน้าที่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิชาการ  
มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง  

๑.๑๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมาชิกศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้น้อมร าลึกและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขององค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ  

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

๑.๑๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ รูป/คน
สามารถเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๒.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



๔ 
 
๑.๑๓ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๓๐๐ ฉบับ 

๑.๑๔ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การทะนุบ ารุงพระพุทะศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
     กลยุทธ์ที่ ๑๗ รณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรมีความตระหนักในเรื่องการ 
   ทะนุ บ า รุ ง ศิ ลป วัฒนธ ร รมและมี บทบาท ในก า รส่ ง เ ส ริ ม  
    ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน 
๑.๑๕ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศกึษา 
 องค์ประกอบที่ ๖ : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕ 
 

ก าหนดการ 
งานวันปิยมหาราชร าลึก  

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย  อยุธยา 
-------------------------------------- 

เวลา ๐๕.๓๐ น. - พิธีถวายราชสักการบูชาล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ ณ อาคารเรียน มจร 
     วัดมหาธาตุฯ และวัดศรีสุดาราม (แต่งชุดปกติขาว) 
เวลา ๐๖.๐๐ น. - พิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า (แต่งชุดปกติขาว) 
เวลา ๐๗.๐๐ น. - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร 
เวลา ๐๗.๓๐ น. - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ 
 - พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ถวายเครื่องสักกการะ 
 - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อ่านอาเศียรวาทสดุดี 
 - ผศ.ดร.สิรวิัฒน์ ศรีเครือดง นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร ถวายเครื่องสักการะ 
เวลา ๐๗.๓๐ - พิธีวางพวงมาลา ตัวแทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง               
   และส่วนภูมภิาค/ส่วนงานภายนอก โดยเดินจากหน้าหอประชุมอาคาร ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี 
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ หอประชุม มวก.  
 - รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทัว่ไป กล่าวถวายรายงาน   
เวลา ๑๐.๒๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดบัปกรณ ์
เวลา ๑๐.๔๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต ์
 - พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี กล่าวสัมโมทนียกถา 
 - ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
 - พระสงฆ์ทั้งนั้นอนโุมทนา 
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน  
    จ านวน ๕๐๐ รูป/คน  เปน็อันเสร็จพิธี 
 
หมายเหตุ   :  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝา่ยบรรพชิต และพระนิสิตห่มดองหรือรัดอก 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝา่ยคฤหัสถ์ แต่งชุดปกติขาวพร้อมปลอกแขนไว้ทุกข์ 
    สวมหมวก ในพิธีวางพวงมาลา สุภาพชน แต่งกายสุภาพ 
 : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยลงทะเบียน 



บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน  

(Action Plan)  

๒.๑ แผนการด าเนินงาน 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
๒๔๓๒ โดยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ ๕ ในฐานะที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันที่ได้รับพระราชทานก่อนตั้งจากพระองค์
ท่าน จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 ดังนั้นกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ในก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไป โดยร่วมกับสมาคมศิษย์เกา่มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลการ
การจัดโครงการวันปิยมหาราชร าลึกขึน้ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า  
ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันปิยมหาราชร าลึกนี้ จึงได้มีการวางแผนการ
ด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ห้อง ๑๐๔ 

มจร 
วังนอ้ย 



๗ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ห้อง ๑๐๔  
มจร 

วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาคารวิปัสนาธุระ 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

๒๔ ตุลาคม -  ๒๔ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

ห้อง ๑๐๔ 
มจร 

วังนอ้ย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  

๑ มกราคม 
๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔ 
มจร 

วังนอ้ย 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีระบบ 
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง 
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการวันปิยมหาราช
ร าลึก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดยก าหนด
เป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plan 

DO 

ACT 

Check 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ 

สมาคมศิษย์เก่า มจร 

กองกิจการพิเศษ 

กองกิจการพิเศษ 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 
- วางนโยบาย 
- ให้ค าปรึกษาดา้นการด าเนินงาน 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ 

 

- ขออนุมัติโครงการ 
- เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

- จัดเตรียมสถานที่ด าเนินงาน 

- ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 

- เตรียมพวงมาลา 
- เตรียมสถานที่พัก 

 

- แบบประเมินโครงการ 

- สรุปแบบประเมินโครงการ 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
โครงการต่อมหาวิทยาลัย 

- น าผลที่ได้มาปรับปรุง 
 



๙ 
 

เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และมีการด าเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต่อโครงการ  
จึงได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถน าไปปรับปรุงและ
ปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง 

  ๑) การก าหนดโครงการ 
  ๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการ 
  ๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๔) การท าบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
  ๕) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการ  
  ๖) การด าเนินโครงการ  
  ๗) น าผลการประเมินโครงการ มาสรุปท ารูปเล่ม  

   



บทที่ ๓ 

สรุปการผลด าเนินงาน 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  ได้ ตระหนักถึ งความส าคัญนี้ 
เป็นอย่างยิ่ง และได้น้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์  
โดยการจัดท าโครงการจัดงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชร าลึกขึ้นในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
โดยกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้แบ่งภาระหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถประมวลผลการด าเนินงานทั้งหมดไว้ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ พิธีถวายราชสกัการบชูาล้นเกลา้รัชกาลที่ ๕   

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการวันปิยมหาราชร าลึก 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้เชิญทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการ
ขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ อีกทั้งหน่วยงานราชการภายนอก อาทิเช่น สถานี
ต ารวจภูธรวังน้อย, องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร เป็นต้น เข้าร่วม เดินอัญเชิญพวงมาลา 
จากหอประชุม มวก. เ พ่ือไปถวายราชสักการบูชาล้นเกล้ารัชกาลที่  ๕ ณ พิพิธภัณฑ์
พระไตรปิฎก  

 

 

 

 



๑๑ 
 

  
 

 ๓.๒ พิธี สดับปกรณ์และ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่ 
พระปิยมหาราช 

 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดงานวันปิยะมหาราชร าลึก โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 
๒๐ รูป เพ่ือสดัปกรณ์ และเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีเป็น
ประธานในพิธีดังกล่าว  
 

 
 

 

 

 

 



๑๒ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

ร าลึก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ อาคารวิปัสสนา
ธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวใน
รูปแบบของแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเปน็จ านวน ๓๐๐ ฉบับ ได้มีผู้ตอบสอบถามและ
ส่งคืนทั้งสิ้น ๒๘๕ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตอนที ่๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย ๑๗๔ ๖๑.๑ 
๒ หญิง ๑๑๑ ๓๘.๙ 

 รวม ๒๘๕ ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น ๑๗๔ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ 6๑.๑ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นหญิง 
จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙ 
 ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร ๕๘ ๒๐.๔ 
๒ คณาจารย ์ 1๒๐ ๔๒.๑ 
๓ เจ้าหนา้ที ่ 6๐ 21.๑ 
๔ หนว่ยราชการอืน่ๆ ๒๘ ๙.๘ 
๕ ศิษย์เก่า ๑๒ ๔.๒ 
๖ ประชาชนทัว่ไป ๗ 2.๕ 

 รวม ๒๘๕ ๑๐๐.๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ รองลงมาเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน 
๖๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑ ถัดมาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จ านวน ๕๘ รูป/คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๐.๔ จากนั้นเป็นหน่วยราชการอื่นๆ จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘ ศิษย์เก่า 
จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ สุดท้ายเป็นประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 
   
 



๑๔ 

 

ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินระดับความคาดหวังของตอนที่ ๒ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
 ช่วงค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 
 ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ย 
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

ตอนที ่๓ ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันปิยมหาราชร าลึก ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

ตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ การออกค าสัง่มหาวิทยาลัยมีความชดัเจน 3.84 0.93 มาก 
๒ การแจ้ง/ประชาสมัพันธ์ใหบ้คุลากรทราบ  3.78 0.94 มาก 
๓ สถานที่จดัพิธวีางพวงมาลาถวายสักการะเหมาะสม  3.70 1.01 มาก 
๔ ล าดับพิธวีางพวงมาลาถวายสักการะเหมาะสม/ถูกต้อง  3.77 0.89 มาก 
๕ การบรรยายพิเศษ มีความครอบคลุมและได้องค์ความรู้

เกี่ยวกับสมเด็จพระปิยมหาราชกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

3.70 1.02 มาก 

๖ การลงทะเบียนเขา้รว่มพิธวีางพวงมาลาถวายสักการะ  3.53 0.98 มาก 

๗ 
มีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และแนวปฏบิัติในการร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายสักการะ  

3.63 0.95 มาก 

๘ 
กิจกรรมเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระ
ปิยมหาราช 

3.58 0.92 มาก 

๙ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีฯร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3.66 0.87 มาก 

๑๐ 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ได้สร้างจิตสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  

3.52 0.86 มาก 

๑๑ 
ประชาชนได้รับทราบพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณีย
กิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง หรือสมเด็จพระ
ปิยมหาราช ที่มีต่อประเทศชาติและเหล่าปวงชนชาวไทย 

3.65 0.77 มาก 

๑๒ 

ผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต เจ้าหน้าที่  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์
เก่า และประชาชนทัว่ไป ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวชิาการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

4.37 0.72 มาก 

๑๓ ระยะเวลาของการประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  4.44 0.68 มาก 



๑๕ 

 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 

๑๔ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในความส าคัญ
ของพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  

4.47 0.56 มาก 

๑๕ พิธีกรด าเนินงานตามล าดับพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ 3.86 0.86 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.83 0.86 มาก 

จากตารางที่  ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 
วันปิยมหาราชร าลึก ประจ าปี ๒๕๖@ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = ๓.๘๓) เมื่อแสดง
เป็นรายด้านแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดงานอยู่ในระดับมากหมด 
ทุกข้อ  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) เป็นกิจกรรมที่ดี และน าวิถีชาวบ้านมาประสานลงตัว 
๒) ควรมีการล าดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 
๓) องค์แสดงธรรมมีความรู้และให้สาระดีมาก 

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๓๐๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๒๘๕ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๑๗๔ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว

เป็นคณาจารยข์องมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒๐ รูป/คน   

๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ๕.๒.๑ ความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันปิยมหาราชร าลึก ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
 จากผลสรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันปิย

มหาราชร าลึก ประจ าปี ๒๕๖๑ นั้น ได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากมีความพึงพอใจ

ต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็น

รายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีโอกาสน้อม

ร าลึกและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย และค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ รูป/คน หรือไม่ต่ ากว่า ๘๐ % 
ตามที่ตั้งไว้ และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓ จากผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 
 
 



๑๗ 

 

 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่  ๒๓ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการฯ คณะผู้ด าเนินการประเมินผล ได้ตั้ง
ประเด็นการด าเนินการของโครงการไว้ ดงันี้ 
ตารางที่ ๕.๑ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ข้อ ประเด็น ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ การด าเนนิงาน 

การประชาสัมพันธ์ไม่ทัว่ถงึ 

- ควรท าแผ่นป้ายโฆษณา
ติดตามส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
- ควรให้มีการประชา 
สั ม พันธ์ ออน ไลน์  ท า ง
โซเชียลมีเดีย 

กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ พั ฒ น า  ไ ม่
น่าสนใจ 

- ค ว รหากิ จก รรมที่ ใ ห้
คุณค่า และความรู้ที่ตรง
กับเป้าประสงค์ 

๒ บุคลากร 
- บุคลลากรให้ความส าคัญ
น้อยจนเกินไป 

- ควรมีมาตรการส าหรับ
บั ง คั บ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
จิตส านึกถึงการเป็นองค์
สถาปนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 


