
 

 

 
 

 
โครงการวันจ านงค ์ทองประเสริฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
  

กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
ร่วมกับ มูลนิธิจ านงค์ ทองประเสรฐิ 



ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ได้สร้าง
ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ฆ์ แ ห่ ง นี้ อ ย่ า ง ม า ก ม า ย  ใ น ห ล า ก ห ล า ย บ ท บ า ท  เ ช่ น  
เป็นนิ สิ ตรุ่ นแรกของมหาวิทยาลั ย  เป็นผู้ บ ริหาร  เป็นอาจารย์สอนที่ มี ลู กศิษย์มากมาย  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยไปไกลถึงต่างประเทศ  ท่านมี
คุณธรรมต่างๆ เช่น ให้เกียรติผู้อื่น, เป็นผู้อ่อนโยนมีเมตตา, เป็นผู้มีความกตัญูกตเวทีสูง, เป็นผู้มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และ เป็นบัณฑิตแท้ เมื่อเราแจ้งประจักษ์ชัดเช่นนี้แล้ว จึงถือเอาคุณธรรมของอาจารย์
จ านงคม์าปฏิบัติตาม และเป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 

 การจัดท าสรุปโครงการวนัจ านงค ์ทองประเสริฐ เพื่อแสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาชิกศิษย์เก่า มจร และประชาชน
ทั่วไป ที่จะได้แสดงถึงความระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ  

 ฉะนั้นแล้ว ในฐานะโครงการดังกล่าวเป็นภาระงานรับผิดชอบโดยตรงของกองกิจการพิเศษ 
ภายใต้การก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคณะท างานของสมาคมศิษย์เก่า มจร ร่วมกันด าเนินงานจนแล้วเสร็จ 
เห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจึงไดจ้ัดท าสรุปโครงการฉบับนีข้ึ้น อันจะส่งผลให้ทราบถึงปัญหาอปุสรรค ร่วม
ท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาในครั้งต่อๆ ไป   
 
 
 

 

 

 

  

(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 ๒ 
 ๑.๑๐ งบประมาณ ๓ 
 ๑.๑๑ ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ ๓ 
 ๑.๑๒ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ ๓ 
 ๑.๑๓ วธิีประเมนิผลโครงการ ๓ 
 ๑.๑๔ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๔ 
 ๑.๑๕ องคป์ระกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ๕ 
         ก าหนดการ ๖ 

บทท่ี ๒ การวางแผนการด าเนินงาน ๘ 
 ๒.๑ แผนการด าเนินงาน ๘ 
 ๒.๒ กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน ๑๐ 

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๑๒ 
 ๓.๑ พิธเีปดินิทรรศการศาสตราจารย์พิเศษจ านงค ์ทองประเสริฐ ๑๒ 
 ๓.๒ พิธีสวดเจรญิพระพุทธมนตธ์ัมมจักกปัปวัตนสูตร ๑๔ 
 ๓.๓ พิธรีดน้ าขอพรศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ๑๖ 
 ๓.๔ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปุยตฺุโต) ประทานสัมโมทนียกถา ๑๗ 
   



  
 
 

 

 

  หน้า 
บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๒๑ 

 ๔.๑ สรุปสถานภาพผูต้อบแบบประเมนิ ๒๑ 
 ๔.๒ สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนนิงาน ๒๒ 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๒๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ ๒๔ 

 ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๒๔ 

 ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตวัชีว้ัด ๒๔ 

 ๕.๔ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ๒๕ 
   

ภาคผนวก   
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

 ก าหนดการ  

 
 
 

 
 



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ :  โครงการงานวันจ านงค ์ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  

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 
    มูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐ 

๑.๕ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แหง่คณะสงฆ์ไทยเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต 
ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ อย่างมากมาย ในหลากหลายบทบาท เช่น  
เป็นนิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เป็นผู้บริหาร เป็นอาจารย์สอนที่มีลูกศิษย์มากมาย  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยไปไกลถึงต่างประเทศ 
ท่านมีคุณธรรมต่างๆ เช่น ให้เกียรติผู้อื่น, เป็นผู้อ่อนโยนมีเมตตา, เป็นผู้มีความกตัญูกตเวทีสูง, 
เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ เป็นบัณฑิตแท้ เมื่อเราแจ้งประจักษ์ชัดเช่นนี้แล้ว จึงถือเอา
คุณธรรมของอาจารย์จ านงคม์าปฏิบัติตาม และเป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง 
และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ และเนื่องในปี
นี้ท่านได้มีอายุวัฒนมงคลครบ  ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการงานวันจ านงค์  
ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



๒ 
 
๑.๖ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดกิจกรรมท าบุญครบรอบ ๙๐ ปีให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทอง
ประเสริฐ  
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ 
 ๓. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 
ให้ได้รับรางวัลจ านงค์ ทองประเสริฐ 

๑.๗ ลักษณะกิจกรรม  
  ๗.๑ จัดให้มีกิจกรรมท าบุญให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ 
 ๗.๒ จัดให้มีพิธีบ าเพ็ญบุญด้วยการอาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหาร
เพล 
 ๗.๓ จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 

๑.๘ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 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. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

       <->     

๔. สรุปและ
ประเมินผล 

        <->    

๕. รายงานผลต่อ
มหาวิทยาลัย 

        <->    

 

๑.๙ สถานที่จัดงาน 
 - อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   



๓ 
 
 

๑.๑๐ งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  

๑.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทัว่ไปไดร้่วมกิจกรรมท าบุญให้แก่ศาสตราจารย์
พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ  
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ 
 ๓. เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ 
ให้ได้รับรางวัลจ านงค์ ทองประเสริฐ 

๑.๑๒ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมาชิกศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่

ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ และเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง

ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย มี ผ ล ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  

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 ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑๓ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๓๐๐ ฉบับ 
 



๔ 
 
๑.๑๔ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายโอกาสการศึกษาวิชาด้านพระพุทธศาสนาและด้าน
 สังคมศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรผ่านกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจและการบริการ    
 สังคม 
 กลยุทธ์ที่  3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ
 นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและด้าน
 สังคมศาสตร์ให้มี ความหลากหลาย  
 กลยุทธ์ที่  5 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาโปใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
 กลไกในการด าเนินงาน 
 กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาการเรียนการสอน แหล่งเรี ยนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
 การศึกษา ให้มีความทันสมัย เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมการ
 เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์ประสานงานและท าวิจัยด้านพระ 
พุทธศาสนานาชาต ิ
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยและใช้ความรู้จาก การ
 วิจัย เพ่ือพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสุนนบุคลากรของมหาวิทยาลัยท าวิจัยร่วมกับองค์กร
 ภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 11 เผยแพร่ผลงานวิจัย 
 กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนากองทุนวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 
 กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนารูปแบบและวิธีการ การบริหารด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมและการ
 เผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 14 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
 ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
      กลยุทธ์ที่  16 พัฒนารูปแบบและวิธีการในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
 วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



๕ 
 
 กลยุทธ์ที่ 17 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ และ
 วัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 
      กลยุทธ์ที่ 18 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความส านึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนา 
 ศิลปะ วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 19 พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
 ระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 20 ปรับปรุง พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือความก้าวหน้าสู่ความเป็น
 องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 21 ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 22 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพ่ือบริหารและการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 23 ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  
 กลยุทธ์ที่ 24 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อ   
 มหาวิทยาลัย 
 
1.1๕ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน  
      องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต 
      องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
 องค์ประกอบที่ 4  : การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 5  : การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
      องค์ประกอบที่ 6  : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 7  : การบริหารและการจัดการ 
 องค์ประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน  

(Action Plan)  

๒.๑ แผนการด าเนินงาน 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราช
บัณฑิตผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้อย่างมากมาย โดยวันที่ ๒ พฤษภาคม ของ
ทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช จึงได้ก าหนดให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษจ านง ทองประเสริฐ 
 ดังนั้นกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ในก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไป โดยร่วมกับมูลนิธิจ านง ทองประเสริฐ รับผิดชอบดูแลการการจัดโครงการวันจ านงค์ ทอง
ประเสริฐขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวทิยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในวันจ านงค์ ทองประเสริฐนี้ จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอน
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ เมษายน ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

เมษายน ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔ 

มจร 
วังนอ้ย 



๙ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

เมษายน ๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔  
มจร 

วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔ 

มจร 
วังนอ้ย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  

มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ห้อง ๑๐๔ 
มจร 

วังนอ้ย 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีระบบ 
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง  
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการวันจ านงค์ ทอง
ประเสริฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดย
ก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plan 

DO 

ACT 

Check 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ 

มูลนิธิจ ำนง ทองประเสริฐ 

กองกิจการพิเศษ 

กองกิจการพิเศษ 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 
- วางนโยบาย 
- ให้ค าปรึกษาดา้นการด าเนินงาน 

- วางแผนการด าเนินงาน 

- พิจารณา/ให้ความเห็นชอบ 

 

- ขออนุมัติโครงการ 
- เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน 

- รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 

- จัดเตรียมสถานที่ด าเนินงาน 

- ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม 

 

- แบบประเมินโครงการ 

- สรุปแบบประเมินโครงการ 

- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

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

- น าผลที่ได้มาปรับปรุง 
 



๑๑ 
 

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 

สรุปผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย  ได้ ตระหนักถึ งความส าคัญนี้ 
เป็นอย่างยิ่ง และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ 
โดยการจัดท าโครงการจัดงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐขึ้นในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย
กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ มูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งได้แบ่ง
ภาระหน้าที่ เ พ่ือให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถประมวลผลการด าเนินงานทั้งหมดไว้ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ พิธีเปดินิทรรศการศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ   

โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการวันจ านง ทองประเสริฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๗ โดยได้เชิญทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยา
เขต วิทยาลัยสงฆ์ โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ อีกทั้งศิษย์เก่าและศิษย์
ปจัจุบัน มูลนิธิจ านง ทองประเสริฐ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

จัดให้มีการจัดนิทรรศการศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งได้รับความ
เมตตาจากท่านพระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธาน
เปิดพิธี พร้อมทั้งอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงานทุกท่าน 



๑๓ 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

  
 
 
 

๓.๒ พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร   

 พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา โดยพระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐ ถวายรายงาน หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรง
สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ จ านวน ๑๙๑ รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

  
 
 
 

 



๑๖ 
 

  
 
 
 

๓.๓ พิธีรดน้ าขอพรศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ   

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของหมาวิทยาลัย สมาชิกสมาคมคมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการมูลนิธิจ านงค์ ทองประเสริฐและประชาชนทั่วไปได้ร่วมพิธีรดน้ าขอพรจากท่าน
ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ  
 



๑๗ 
 

  
 
 
 

๓.๔ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ประทานสัมโมทนียกถา 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ เมตตาเดินทางมาเพ่ือประทาน
สัมโมทนียกถา หลังจากนั้น พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม มอบรางวัลจ านง 
ค์ ทองประเสริฐ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัล ประจ าปี ๒๕๖๒ และแสดงปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง “๙๐ ป ีศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ : ชีวประวัติ ผลงาน และแรงบันดาลใจ
ต่อประชาคม มจร” และได้มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “๙๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทอง
ประเสริฐ : แนวคิดและผลงานในทัศนะนักวิชาการร่วมสมัย” และพระราชวรเมธี, รศ.ดร. รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวอนุโมทนาและปิดโครงการงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗ 
ในครั้งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๙ 
 

  
 
 
 

 



๒๐ 
 

  
 
 
 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดงานวันจ านงค์ 

ทองประเสริฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร 
อ าเภอวังน้อย ทั้งนี้ กองกิจการพิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเป็นจ านวน ๓๐๐ ฉบับ ได้มีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น 
๒๙๗ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย ๒๓๑ ๗๗.๘ 
๒ หญิง ๖๖ ๒๒.๒ 

 รวม ๒๙๗ ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น ๒๓๑ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นหญิง 
จ านวน ๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ 
 ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร ๔๑ ๑๓.๑ 
๒ คณาจารย ์ ๖๕ ๒๑.๙ 
๓ เจ้าหนา้ที ่ ๑๐๗ ๓๖.๐ 
๔ หนว่ยราชการอืน่ๆ ๓๒ ๑๐.๘ 
๕ ศิษย์เก่า ๔๔ ๑๔.๘ 
๖ ประชาชนทัว่ไป ๘ 2.๗ 

 รวม ๒๙๗ ๑๐๐.๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑๐๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ รองลงมาเป็นคณาจารย์มหาวิทยาลัย จ านวน ๖๕ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ ถัดมาเป็นศิษย์เก่า จ านวน ๔๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘ ถัด
มาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน ๔๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ จากหน่วยงานราชการ
อื่นๆ จ านวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘ และประชาชนทั่วไป ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗  
 
 
 
 



๒๒ 

 

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 

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันจ านง ทองประเสรฐิ ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ การออกค าสัง่มหาวิทยาลัยมีความชดัเจน 3.65 0.34 มาก 
๒ การแจ้ง/ประชาสมัพันธ์ใหบ้คุลากรทราบ  3.76 0.56 มาก 
๓ สถานที่จดังานมคีวามเหมาะสม  4.03 0.77 มาก 
๔ การบรรยายพิเศษ มีความครอบคลุมและได้องค์ความรู้ 3.66 0.98 มาก 

๕ 
มีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และแนวปฏบิัติในการร่วม
โครงการงานวนัจ านงค์ ทองประเสริฐ 

4.21 1.06 มาก 

๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีฯร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3.88 1.06 มาก 

๗ 

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

3.85 1.23 มาก 

๘ ระยะเวลาของการประกอบพิธีมีความเหมาะสม  3.91 1.55 มาก 

๙ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในความส าคัญ
ของวันจ านงค์ ทองประเสริฐ  

4.03 0.98 มาก 

๑๐ ความพร้อมด้านอาหารและเครื่องดื่ม 3.77 0.97 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.88 0.95 มาก 

จากตารางที่  ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 
วันจ านงค์ ทองประเสริฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = ๓.๘๘) เมื่อ
แสดงเป็นรายด้านแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดงานอยู่ในระดับมากหมด 
ทุกข้อ  

 

 



๒๓ 

 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจะสืบสานต่อทุกปี 
๒) ควรมีการล าดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 
๓) องค์แสดงธรรมมีความรู้และให้สาระดีมาก 

 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๓๐๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๒๙๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๒๓๑ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว

เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐๗ รูป/คน   

๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ๕.๒.๑ ความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันจ านงค์ ทองประเสริฐ ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
 จากผลสรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

วันจ านง ทองประเสริฐ ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น ได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากมีความ

พึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ และความพึงพอใจต่อ

กิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้มีโอกาสน้อม

แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ  และ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงานไม่นอ้ยกวา่ ๓๐๐ รูป/คน หรือไม่ต่ ากว่า ๘๐ % 
ตามที่ตั้งไว้ และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ จากผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 
 
 



๒๕ 

 

 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่  ๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 
๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการฯ คณะผู้ด าเนินการประเมินผล ได้ตั้ง
ประเด็นการด าเนินการของโครงการไว้ ดังนี้ 
ตารางที่ ๕.๑ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ประเด็น ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ การด าเนนิงาน การประชาสัมพันธ์ไม่ทัว่ถงึ 

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

 


