
 

 

 
 

 
โครงการวันเสฐียร พันธรังษ ีประจ าปี ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
  

กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
ร่วมกับ มูลนิธิเสฐียร พันธรังษ ี



ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังสี  อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้อย่างมากมาย เป็นบุคคลที่ให้ความรู้ทางศาสนาเปรียบเทียบ พุทธศาสนา
มหายานแก่วงการนักศึกษาพุทธศาสนาอย่างประมาณค่ามิได้ และเป็นคนหนึ่งที่รักสถาบันมหาจุฬาฯ 
มาก ท่านเป็นศิษย์เก่าวัดมหาธาตุ ต่อมาเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิชาที่สอน ได้แก่ 
ศาสนาโบราณ ศาสนาเปรียบเทียบ จากนั้นท่านเข้าเป็นภาคีสมาชิกส านักธรรมศาสตร์และการเมือง 
ราชบัณฑิตยสถาน ต่อมาท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชา
ศาสนาศาสตร์ เป็นมหาเปรียญคนที่ 3 ที่ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเราแจ้ง
ประจักษ์ชัดเช่นนี้แล้ว จึงถือเอาคุณธรรมของอาจารย์เสฐียรมาปฏิบัติตาม และเป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่น
หลังต่อไป 

 การจัดท าสรุปโครงการวันเสฐียร พันธรังษี เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาชิกศิษย์เก่า มจร และประชาชน
ทั่วไป ที่จะได้แสดงถึงความระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษเสถียร พันธรังษี  

 ฉะนั้นแล้ว ในฐานะโครงการดังกล่าวเป็นภาระงานรับผิดชอบโดยตรงของกองกิจการพิเศษ 
ภายใต้การก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคณะท างานของมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ร่วมกันด าเนินงานจนแล้วเสร็จ 
เห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจึงไดจ้ัดท าสรุปโครงการฉบับนีข้ึ้น อันจะส่งผลให้ทราบถึงปัญหาอปุสรรค ร่วม
ทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถน าไปพัฒนาในครั้งต่อๆ ไป   
 
 
 

 

 

 

  

(ผศ.ดร.ผุทธนา  ปราณีต) 
รักษาการผู้อ านวยการกองกจิการพิเศษ 



 

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 ๒ 
 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 ๗ 
 ๒.๑ แผนการด าเนินงาน ๗ 
 ๒.๒ กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน ๙ 

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๑๑ 
 ๓.๑ พิธเีปดิและมอบทุนการศึกษา ๑๑ 
 ๓.๒ บรรยายพิเศษ เรื่องพระพุทธศาสนานิกายเซน ๑๔ 
 ๓.๓ พิธีสวดพระพุทธมนต ์ ๑๕ 
 
   



  
 
 

 

 

  หน้า 
บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๑๘ 

 ๔.๑ สรุปสถานภาพผูต้อบแบบประเมนิ ๑๘ 
 ๔.๒ สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนนิงาน ๑๙ 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๒๑ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ ๒๑ 

 ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๒๑ 

 ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตวัชีว้ัด ๒๑ 

 ๕.๔ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ๒๒ 
   

ภาคผนวก   
 ก าหนดการ  

 
 
 

 
 
 



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ :  โครงการงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ 

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 
    มูลนิธิเสถียร พันธรังษี 

๑.๕ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แหง่คณะสงฆ์ไทยเป็น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังสี  อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้อย่างมากมาย เป็นบุคคลที่ให้ความรู้ทางศาสนา
เปรียบเทียบ พุทธศาสนามหายานแก่วงการนกัศึกษาพุทธศาสนาอย่างประมาณค่ามิได้ และเป็น
คนหนึ่งที่รักสถาบันมหาจุฬาฯ มาก ท่านเป็นศิษย์เก่าวัดมหาธาตุ ต่อมาเป็นอาจารย์สอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิชาที่สอน ได้แก่ ศาสนาโบราณ ศาสนาเปรียบเทียบ จากนั้ นท่านเข้า
เป็นภาคีสมาชิกส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ต่อมาท่านได้รับการโปรด
เกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาศาสนาศาสตร์ เป็นมหาเปรียญคนที่ 3 ที่
ด ารงต าแหนง่เลขาธกิารราชบัณฑิตยสถาน เมื่อเราแจ้งประจักษ์ชัดเช่นนี้แล้ว จึงถือเอาคุณธรรม
ของอาจารย์เสฐียรมาปฏิบัติตาม และเป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่นหลังต่อไป 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญนี้เป็นอย่างยิ่ง 
และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร ธรรมรังษี มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดท าโครงการงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ ในวันจันทร์ท่ี ๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



๒ 
 
๑.๖ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี  
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกมูลนิธิเสฐียร พันธรังษีและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทิตาธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี 
 ๓. เพื่อจัดกิจกรรมแสดงปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

๑.๗ ลักษณะกิจกรรม  
  ๗.๑ จัดให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี 
 ๗.๒จัดให้มีพิธีบ าเพ็ญกุศล อาราธนาพระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์และฉันภัตราหารเพล 
 ๗.๓ จัดให้มีกิจกรรมแสดงปาฐกถาแก่ผู้เข้าร่วมงาน 

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 
 - ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร   

 

 



๓ 
 
๑.๑๐ งบประมาณ 

 

๑.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทิตาธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  สมาชิกมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี และประชาชนทั่วไปได้ฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
พระพุทธศาสนานิกายเซน โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ 

๑.๑๒ ตวัชี้วดัความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๒.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมาชิกมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม

แก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี และเป็นการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีผลประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

๑.๑๒.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ รูป/คน
สามารถเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๒.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน

1 ค่าถวายพระสงฆท์ักษิณานุปทาน และสวดพระพทุธมนต์ 30,000.00   

2 ค่าถวายพระสงฆก์ล่าวสัมโมทนียกถา 5,000.00     

3 ค่าเคร่ืองไทยธรรมและของขวัญที่ระลึก 11,150.00   

4 ค่าพวงมาลัยดอกมะลิสด 1,800.00     

47,950.00รวมทัง้สิน้    (สีห่มื่นเจ็ดพันเก้ำร้อยหำ้สบิบำทถ้วน)



๔ 
 
๑.๑๓ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๑๕๐ ฉบับ 

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 แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



๕ 
 
 กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน และสนองงานของคณะสงฆ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 
      กลยุทธ์ที่  16 พัฒนารูปแบบและวิธีการในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
 วัฒนธรรม 
 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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ก าหนดการ 
งานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ 

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร เดิม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการมูลนิธิ เสฐียร พันธรั งษี  ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะศิษยานุศิษย์ และผู้ร่วมงาน
พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร เดิม) วัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ 

 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการและเลขานุการ กล่าว

ถวายรายงาน 
 - พระธรรมปัญญาบดี ประธานในพิธี  มอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๓ ทุน แล้วกล่าว
สัมโมทนียกถา 

 - ศาสตราจารย์  ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
พระพุทธศาสนานิกายเซน 

 
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุประทาน และสวดพระพุทธมนต์ 
 - ถวายเครื่องไทยธรรม 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา 
 - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งนั้น 
 - ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน 
 - เสร็จพิธี 

_________________ 



บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน  

(Action Plan)  

๒.๑ แผนการด าเนินงาน 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี อาจารย์พิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้สร้าง
ชื่อเสียงผู้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้อย่างมากมาย โดยวันที่ ๓ มิถุนายน ของทุก
ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี 
 ดังนั้นกองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ในก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไป โดยร่วมกับมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี รับผิดชอบดูแลการการจัดโครงการวันเสฐียร พันธรังษี
ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในวันเสฐียร พันธรังษีนี้ จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔  

มจร 
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ห้อง ๑๐๔ 

มจร 
วังนอ้ย 



๘ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ศาลาการเปรียญ  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

มิถุนายน 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 ใน โครงการวันเสฐียร  
พันธรังษี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดย
ก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 
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Plan 

DO 

ACT 

Check 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี 

มูลนิธิเสฐยีร พันธรังษ ี

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 
 



๑๐ 
 

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 และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี 
โดยการจัดท าโครงการจัดงานวันเสฐียร พันธรังสี ขึ้นในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกอง
กิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ มูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ซึ่งได้แบ่งภาระหน้าที่เพ่ือให้
การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถ
ประมวลผลการด าเนินงานทั้งหมดไว้ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ พิธีเปดิและมอบทุนการศึกษา  

โครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดฝี่ายกิจการทั่วไป กรรมการและเลขานกุารมูลนิธเิสฐยีร พันธรังสี กล่าวรายงานต่อ
ประธาน จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จ านวน ๓ ทุน ให้แก่พระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวสัมโมทนียกถา 

 



๑๒ 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

  
 
 
 

๓.๒ บรรยายพิเศษ เรื่องพระพุทธศาสนานิกายเซน  

โครงการในครั้งนี้จัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระพุทธศาสนานิกายเซน ซึ่ง
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
ครั้งนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
 

  
 
 
 

 

๓.๓ พิธีสวดพระพุทธมนต ์ 

พระสงฆ์ ๑๐ รูป รับทักษิณานุประทาน และสวดพระพุทธมนต์ เพ่ือบ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ให้แก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังสี หลังจากนั้นร่วมถวายเครื่องไทยธรรม และถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จพิธี 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

  
 
 
 

 



๑๗ 
 

  
 
 
 

 



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดงานวันเสฐียร 

พั น ธ รั ง ษี  ป ร ะจ า ปี  พ . ศ .  ๒ ๕๖ ๒  เ มื่ อ วั น ที่  ๓  มิ ถุ น า ย น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  ๒ ๕ ๖ ๒  
ณ ศาสลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤกษดิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ กองกิจการพิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของ
แบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเป็นจ านวน ๑๕๐ ฉบับ ได้มีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น 
๑๔๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย ๘๕ ๖๐.๗ 
๒ หญิง ๕๕ ๓๙.๓ 

 รวม 140 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น ๘๕ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นหญิง จ านวน 
๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ 
 ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร 40 28.6 
๒ คณาจารย ์ 38 ๒7.1 
๓ เจ้าหนา้ที ่ 47 ๓3.6 
๔ ประชาชนทัว่ไป 15 10.7 

 รวม 140 ๑๐๐.๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖ รองลงมาเป็นผู้บริหาร จ านวน ๔๐ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘.๖ ถัดมาเป็นคณาจารย์ จ านวน ๓๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑ และประชาชน
ทั่วไป ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗  
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

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 ความพึงพอใจอยูใ่นระดับนอ้ยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ประจ าปี 
๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ การออกค าสัง่มหาวิทยาลัยมีความชดัเจน 3.67 0.97 มาก 
๒ การแจ้ง/ประชาสมัพันธ์ใหบ้คุลากรทราบ  3.77 0.88 มาก 
๓ สถานที่จดังานมคีวามเหมาะสม  4.23 0.79 มาก 
๔ การบรรยายพิเศษ มีความครอบคลุมและได้องค์ความรู้ 3.86 0.77 มาก 

๕ 
มีความเขา้ใจวตัถุประสงค์และแนวปฏบิัติในการร่วม
โครงการงานวนัเสฐียร พันธรังษ ี

3.87 0.96 มาก 

๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีฯ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

3.99 1.00 มาก 

๗ 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป  
ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้วยวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

4.06 0.79 มาก 

๘ ระยะเวลาของการประกอบพิธีมีความเหมาะสม  4.14 0.95 มาก 

๙ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักในความส าคัญ
ของวันเสฐียร พันธรังษีชช  

4.06 1.02 มาก 

๑๐ ความพร้อมด้านอาหารและเครื่องดื่ม 3.97 0.87 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3.96 0.9๐ มาก 

จากตารางที่  ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 
วันเสฐียร พันธรังษี ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = ๓.๙๖) เมื่อแสดง
เป็นรายด้านแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดงานอยู่ในระดับมากหมด 
ทุกข้อ  

 

 



๒๐ 

 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑) เป็นกิจกรรมทีดี่ ควรจะสืบสานต่อทุกปี 
      ๒) การประชาสมัพันธน์อ้ยเกินไป 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๑๕๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๑๔๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๘๕ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว

เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔๗ รูป/คน   

๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ๕.๒.๑ ความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
 จากผลสรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

วันเสฐียร พันธรังษี ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น ได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากมีความพึง

พอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ และความพึงพอใจต่อกิจกรรม

เป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสน้อมแสดงออก

ถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ รูป/คน หรือไม่ต่ ากว่า ๘๐ % ตาม
ที่ตั้งไว้ และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ จากผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด 
 
 



๒๒ 

 

 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่  ๓ มิถุนายน  
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 

 


