สรุปโครงการ
วันบุรพาจารย์ ประจาปี ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มงานกิจการพิเศษ สานักงานอธิการบดี
ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำนำ
มห าวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย เป็ น มห าวิ ท ยาลั ย ทาง
พระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ให้ความสาคัญแก่การจัดการศึกษาทั้ง
ภาควิชาการและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยเน้นความรู้คู่คุณ ธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นในวันที่ ๑๘
กรกฎาคม ของทุกปีจึงได้กาหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาคมมหาวิทยาลัยว่า จะได้กาหนดจัดให้มี
วันบุรพาจารย์ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวธิตาธรรมต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
สืบเนื่องจากการที่เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นวันแรกที่ได้จัดให้มีการศึกษาของมหาวิทยาลัย
แห่งนี้
สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากจะได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระศาสนา ด้วยการบาเพ็ญกุศลอุทิศ
ให้แก่บุพการีชนของมหาวิทยาลัยตามที่เคยปฏิบัติกันตลอดมาแล้ว ในปีนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น
การมอบเกียรติบัตรยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น มอบมุทิตาบัตรให้แก่บุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ตวั แทนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบบุคลากร
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๔ ตลอดจนถึงในภาคบ่ายได้มีศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัยมาพบปะสังสรรค์และประชุมใหญ่สมัยสามัญประจาปีอีกด้วย ดังมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สรุปโครงการนี้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเป็นการสื่อสารร่วมกัน
ของบุ ค ลากรในมหาวิท ยาลั ย จึ งได้ จั ด ท าการสรุป โครงการนี้ ขึ้ น มา และหวังว่ า คงจะเอื้ อ อ านวย
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าของผู้สนใจ และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดงานของปีต่อ ๆ ไป อีกด้วย

(ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

สารบัญ
บทที่ ๑ โครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ
๑.๒ ลักษณะโครงการ
๑.๓ ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
๑.๔ หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจาเป็น
๑.๕ วัตถุประสงค์
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
๑.๗ สถานที่จัดงาน
๑.๘ งบประมาณ
๑.๙ ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
๑.๑๐ ตัวชี้วดั ความสาเร็จของโครงการ
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ
๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดการงานวันบุรพาจารย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า
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บทที่ ๒ การวางแผนการดาเนินงาน

๖

บทที่ ๓ สรุปการดาเนินงาน

๑๐

บทที่ ๔ สรุปแบบประเมิน
- สรุปสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
- สรุปความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
- ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการครั้งต่อไป

๑๘
๑๘
๑๙
๑๙

บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ
๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
๕.๓ ความสาเร็จของโครงการตามตัวชีว้ ัด
๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๑

ภาคผนวก

ภาคผนวก

บทที่ ๑
โครงการ
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ลักษณะโครงการ
๑) ประเภท  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่
๒) วิธีดาเนินงาน  ดาเนินการเอง  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานกิจการพิเศษ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) และ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจาเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๐ เป็นต้นมาจน
กระทึงถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลา ๖๔ ปี ต่อเนื่อง ได้ผลิตบัณฑิตให้สาเร็จการศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายรุ่นแล้ว อีกทั้งได้จัด ให้มีการศึกษาวิจัย การ
ทะนุบารุงศิลปวัฒ นธรรม และการสนองงานของคณะสงฆ์ สังคมและประเทศชาติเป็นอเนก
ประการ ทั้งนี้ ก็ด้วยงานเสียสละทุ่มเทเอาใจใส่ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จึงถือได้ว่ากิจการในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าตามลาดับ
ก็ ด้ ว ยอาศั ย ความเสี ย สละและความมี น้ าใจของบุ ร พาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ได้ ช่ ว ยกั น
ดาเนินงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปีที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกรูปทุกคนจะได้ร่วมกันราลึกนึกถึงพระคุณของบุ รพาจารย์ ที่ได้จัด
การศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์ต่าง ๆ ให้แพร่หลายมา
จนถึงปัจจุบันนี้
ดังนั้ น จึงเห็ น เป็ น ความจ าเป็ น ที่ บุ คลากรของมหาวิท ยาลัย จะได้ ร่วมกั น จัด งานวัน
บุรพาจารย์ขึ้นประจาปีทุกปีตลอดไป ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงการรักษาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
อีกด้วย
๑.๕ วัตถุประสงค์
๑.๕.๑ เพื่อบาเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย

๒

๑.๕.๒ เพื่อบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บรุ พาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ผลู้ ่วงลับไป
แล้ว
๑.๕.๓ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย
๑.๕.๔ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์
๑.๕.๕ เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้มาพบปะสังสรรค์แสดงออก
ถึงความสมัครสมานสามัคคีกัน
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

ขั้นตอนการดาเนินงาน
นาเสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
จัดเตรียมโครงการ
ดาเนินงานตามแผน
ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ

ระยะเวลาการดาเนินการ
๑๐ มิถุนายน ๕๘
๑๑ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๕๘
๑๘ กรกฎาคม ๕๘
๑๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๕๘

๑.๗ สถานที่จัดงาน
- อาคารมหาจุ ฬ าบรรณาคาร ชั้ น ๔ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑.๘ งบประมาณ
งบอุดหนุนของมหาวิทยาลัย

เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๙.๑ ทาให้ได้มีก ารบาเพ็ญ อุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย
๑.๙.๒ ทาให้ได้มีการบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บุรพาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่
ล่วงลับไปแล้ว
๑.๙.๓ ท าให้ ได้ มี ก ารแสดงออกถึงความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าธรรมแก่ บุ รพาจารย์ข อง
มหาวิทยาลัย
๑.๙.๔ ทาให้ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์
๑.๙.๕ ทาให้ได้มีพิธีการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย
๑.๙.๖ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้มีความสมัครสมานสามัคคีที่จะ
ก่อให้เกิดพลังที่ดีต่อสังคมไทย

๓

๑.๑๐ ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
บุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต มีความเป็น
กัลยาณมิต รและความสั มพั น ธ์ระหว่างนิ สิต รุ่น พี่ และนิ สิต รุ่น น้ อง ได้ เรีย นรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาลธรรมและรู้จักมีสัมมา
คารวะต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นและผลการประเมินโครงการไม่
ต่ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีบุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมงานไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ รูป/คน
๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา
โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด คือภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ
ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถาม
๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒ นามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทานุบารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยั้งยืน
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธีการในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
 กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
 กลยุ ท ธ์ ที่ ๑๘ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และความส านึ ก ในคุ ณ ค่ า ของ
พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 องค์ประกอบที่ ๒ : การผลิตบัณฑิต
 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
 องค์ประกอบที่ ๖ : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

๔

กาหนดการ
งานวันบุรพาจารย์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารวันบุรพาจารย์
เวลา ๐๘.๓๐ น. ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักเรียนและศิษย์เก่า มจร
พร้อมกัน ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มจร อาเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร แถลงผลงานในรอบปี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่า มจร
ทัว่ ประเทศ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุม
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนาบูชาพระรัตนตรัย
- พระราชวรเมธี ประธานกรรมการจัดงานกล่าวถวายรายงาน
- ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ขานรายนาม
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข้ารับมุทิตาบัตร
- รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร ขานรายนามศิษย์
เก่าดีเด่น
เกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร
- รศ.ดร.สมศั ก ดิ์ บุ ญ ปู่ นายกสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า มจร ขานรายนาม
นักกีฬาผู้ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ ๓๔
ขึ้นรับเกียรติบัตร
- พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มอบมุทิตาบัตรและเกียรติบัตร
พร้อมทั้งสัมโมทนียกถา
เวลา ๑๑.๐๐ น. พิธีบาเพ็ญกุศล
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

๕

- กรวดน้ารับพร
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๒๕๐ รูป
- สาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๒.๑๕ น. พิธีรดน้าขอพรจากอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าอาวุโสของมหาวิทยาลัย
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ระหว่างส่วนกลางและสมาคมสาขา
- เป็นเสร็จพิธี

บทที่ ๒
แผนการดาเนินงาน (Action Plan)
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ทาง
พระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็น มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ให้ความสาคัญ แก่การจัด
การศึกษาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยเน้นความรู้คู่คุณ ธรรอย่างแท้จริง
ดั งนั้ น ในวั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุ ก ปี จึ งได้ ก าหนดเป็ น ข้ อ ตกลงร่วมกั น ของประชาคม
มหาวิทยาลัย ว่า จะได้กาหนดจัดให้มีวันบุร พาจารย์ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมต่อบุ รพาจารย์ของมหาวิท ยาลัย ทั้ งนี้ สืบ เนื่ องจากวัน ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุ ทธศักราช
๒๔๙๐ เป็นวันแรกที่ได้จัดให้มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ฝ่ายกิจการพิเศษ ในกากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิด ชอบดูแลการการจัด โครงการวัน
บุรพาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในวันบุรพาจารย์ ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนการดาเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ดาเนินงานดังต่อไปนี้
แผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดการ
ดาเนินงาน
๑. ขออนุมตั ิโครงการฯ

ขั้นวางแผน (Plan)

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการ
๓. ประชุม
คณะกรรมการดาเนิน
โครงการ

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินงาน

สถานทีด่ าเนินงาน

มิถุนายน ๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

มิถุนายน ๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

มิถุนายน ๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

๗

วัน เดือน ปี
ที่ดาเนินงาน

สถานทีด่ าเนินงาน

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้าร่วมโครงการฯ

๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

ขั้นดาเนินงาน (Do)

ดาเนินงานตามแผน

๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘

อาคารมหาจุฬา
บรรณาคาร ชั้น ๔

ขั้นตรวจสอบ (Check)

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
๒. สรุปผลการ
ดาเนินงาน

๑๙ ก.ค. – ๒๕
ก.ค. ๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

ขั้นปรับปรุง (Act)

๑. นาผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางพัฒนาในการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๘

ห้อง ๑๐๔
ฝ่ายกิจการพิเศษ
มจร
วังน้อย

ขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดการ
ดาเนินงาน

จากตารางแสดงแผนการดาเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานที่มี
ระบบ ซึ่งสามารถนาไปปฏิบัติงานได้ จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง
การดาเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ในโครงการวันบุรพาจารย์นี้
ซึ่งสามารถกาหนดทิศทางการดาเนินงานที่แน่ชัด โดยกาหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้

๘

กรอบแนวคิดแผนการดาเนินงาน
(Action Plan)
ขออนุมัติโครงการ
วันบุรพาจารย์
ส่งบันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมงาน

โครงการ
วันบุรพาจารย์

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน

ประชุม
คณะกรรมการ

ดาเนินการจัดงาน
วันบุรพาจารย์

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/
ความสาเร็จของโครงการ

การประเมินผลการดาเนินงาน
วันบุรพาจารย์
เพื่ อให้ เกิด ผลสาเร็จ สูงสุด และมี การด าเนิน การในทางปฏิ บั ติได้อ ย่างต่อ เนื่ องต่อโครงการ
วันบุรพาจารย์จึงได้นาเสนอแนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินการเพื่อที่จะสามารถนาไป
ปรับปรุงและปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง
๑) การกาหนดโครงการวันบุรพาจารย์
๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการวันบุรพาจารย์
๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวันบุรพาจารย์

๙

๔) การทาบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการวันบุรพาจารย์
๕) การประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานสมาคม
ศิษย์เก่า มจร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ
๖) การดาเนินโครงการในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๗) ผลการประเมินโครงการวันบุรพาจารย์ ประจาปี ๒๕๕๘

บทที่ ๓
สรุปการดาเนินงาน
การดาเนินโครงการวันบุรพาจารย์ ประจาปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นการร่วมมือระหว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สมาคมศิษย์เก่า
มจร นาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/นายก
สมาคมศิษย์เก่า โดยกาหนดให้มกี ิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการวันบุรพาจารย์ ประจาปี ๒๕๕๗
ดังต่อไปนี้
เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๕

๑๑

เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารวันบุรพาจารย์

๑๒

เวลา ๐๙.๐๐ น. แถลงผลงานในรอบปี และประชุมใหญ่สามัญประจาปี และพบปะ
สังสรรค์ของศิษย์เก่า มจร ทั่วประเทศ

๑๓

๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงในพิธีจุดธูปเทียนและ
นาบูชาพระรัตนตรัย

๑๔

พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการจัดงานกล่าวถวายรายงาน

๑๕

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร ขาน
รายนามศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ และศิษย์เก่าดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร

๑๖

พระพรหมบั ณ ฑิ ต อธิ ก ารบดี มอบมุ ทิ ต าบั ต รแก่ ผู้ ได้ รั บ พระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ , เกี ย รติ บั ต รแก่ นั ก กี ฬ าที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้
มหาวิทยาลัย และกล่าวสัมโมทนียกถา โดย ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ขานรายนาม

๑๗

บทที่ ๔
สรุปแบบประเมิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดาเนินการจัดโครงการวันบุรพาจารย์
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ ชั้น ๔ อาคารมหา
จุ ฬ าบรรณาคาร มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้จาทาแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบ
ของแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเป็นจานวน ๕๐๐ ฉบับ จากผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
ทั้งสิ้น ๕๐๐ รูป/คน โดยมีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น ๔๕๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ ๑ สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
สถานภาพทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่
เพศ
จานวน
ร้อยละ
๑ ชาย
๓๕๔
๗๐.๘
๒ หญิง
๑๔๖
๒๙.๒
รวม
๔๕๐
๑๐๐.๐
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนมากเป็ นเพศชาย ซึ่งมี จานวนผู้ต อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น ๓๕๔ รูป/คน ส่วนเพศหญิงมีจานวน ๑๔๖ คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่
สถานะ
๑ ผู้บริหาร
๒ คณาจารย์
๓ เจ้าหน้าที่
๔ อื่นๆ(นิสิต)
๕ ศิษย์เก่า
๖ ผู้ร่วมงาน
รวม

จานวน
๔๓
๘๗
๑๕๔
๓๒
๕๓
๘๑
๔๕๐

ร้อยละ
๙.๖
๑๙.๓
๓๔.๒
๗.๑
๑๑.๘
๑๘.๐
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จานวน ๑๕๔ รูป/คน รองลงมาเป็นคณาจารย์ จานวน ๘๗ รูป/คน
ถัดมาเป็นผู้เข้าร่วมงาน จานวน ๘๑ รูป/คน ต่อมาเป็น ศิษย์เก่า จานวน ๕๓รูป/คน ถัดมาเป็น
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จานวน ๔๓ รูป/คน สุดท้ายเป็นนิสิต จานวน ๓๒ รูป/คน

๑๙

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจของตอนที่ ๒ ได้กาหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังนี้
ช่วงค่าเฉลีย่
การแปลความหมาย
๔.๕๐ - ๕.๐๐
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๓.๕๐ - ๔.๔๙
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
๒.๕๐ - ๓.๔๙
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
๑.๕๐ - ๒.๔๙
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
๑.๐๐ - ๑.๔๙
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินการจัดงานวันบุรพาจารย์
ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินการจัดงาน
วันบุรพาจารย์
ผลการประเมิน
ที่
รายการ
S.D
ระดับ
X
๑๐ ขั้นตอนและพิธกี ารต่างๆมีความกระชับ
๓.๖๖ ๐.๓๑
มาก
๓ การจัดพาหนะรับส่งสะดวก
๔.๐๑ ๑.๐๙
มาก
๔ สถานที่จดั งานมีความเหมาะสม
๓.๗๖ ๒.๐๑
มาก
๒ วันและเวลาจัดงานเหมาะสม
๓.๘๙ ๑.๖๘
มาก
๑ การประชาสัมพันธ์/ติดต่อประสานงาน
๔.๒๑ ๐.๘๘
มาก
๘ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เกีย่ วกับงานวันบุรพาจารย์
๓.๖๙ ๐.๙๓
มาก
๕ การเตรียมพร้อมด้านวัสดุอปุ กรณ์
๔.๑๙ ๑.๒๙
มาก
๗ บุคลากรได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรม
๔.๔๙ ๑.๗๗
มาก
๙ การต้อนรับของคณะกรรมการดาเนินงาน
๓.๕๗ ๐.๙๘
มาก
๖ ความพร้อมด้านอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๗๘ ๑.๖๖
มาก
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
๓.๙๓ ๑.๒๖
มาก
จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการดาเนินการจัด
งานวันบุรพาจารย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = ๓.๙๓) เมื่อแสดงเป็นรายด้านแล้ว
อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ
ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินการครั้งต่อไป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้
๑. ควรมีการจัดมอบมุทิตาบัตรทุกปี เพื่อให้ทราบว่าใครได้รับถึงชั้นใดแล้ว
๒. บุคลากรให้ความสนใจไม่มากเท่าที่ควร
๓. อาหารรับรองไม่สัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงาน

บทที่ ๕
สรุปผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะ
ตามที่คณะกรรมการดาเนินงานได้จัดทาแบบสอบถามขึ้นเพื่อรับฟัง ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ ด้อย โดยได้ทาการ
แจกแบบสอบถามไป ๕๐๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลั บ มาเป็ น จ านวน ๔๕๐ ชุ ด คิ ด เป็ น ๙๐.๐ % ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมด และได้
ดาเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จานวน ๓๕๔ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จานวน ๑๕๔ รูปคน
๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ และ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ
๕.๓ ความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- บุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต มี
ความเป็ น กั ลยาณมิต รและความสัม พั นธ์ระหว่างนิ สิ ต รุ่น พี่ และนิสิ ต รุ่นน้ อง ได้เรียนรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาลธรรมและรู้จักมี
สัมมาคารวะต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๓
๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มีบุรพาจารย์ ศิษย์เก่า
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๓๗๕ รูป/คน และผลการประเมิน
โครงการอยูใ่ นระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา
- โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด คือภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๕๘

๒๑

๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการฯ คณะผู้ดาเนินการประเมินผล ได้ตั้ง
ประเด็นการดาเนินการของโครงการไว้ ดังนี้
ตารางที่ ๕.๑ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ข้อ
ประเด็น
ปัญหา – อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
- ควรทาแผ่นป้ายโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ไม่ทวั่ ถึง ติดตามส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
๑ การดาเนินงาน
- ควรเพิ่ ม เวลาในการจั ด
เวลาในการดาเนินกิจกรรม กิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อให้
น้อยเกินไป
เกิ ด ดุ ลยภาพที่ ไม่ ดู เร่งรี บ
มากจนเกินไป
- ควรจัดให้มีการเสวนาเชิง
วิ ช า ก า ร แ ล ก เป ลี่ ย น
ทัศนคติของศิษย์เก่า และ
- ไม่มีกิจกรรมเนือ่ งกับ
๒ กิจกรรม
ศิษย์ปัจจุบัน หรือทิ ศทาง
วิชาการ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
มหาวิท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลง
กรณราชวิทยาลัย

