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ค ำน ำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็น
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ให้ความส าคัญแก่การจัดการศึกษาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ไปพร้อมกัน โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้นในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปีจึงได้ก าหนด
เป็นข้อตกลงร่วมกนัของประชาคมมหาวิทยาลัยว่า จะได้ก าหนดจัดให้มีวันบุรพาจารย์ขึ้น เพ่ือแสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวธิตาธรรมต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่เมื่อ ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นวันแรกที่ได้จัดให้มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากจะได้จัดให้มีกิจกรรมทางพระศาสนา ด้วยการบ าเพ็ญกุศลอุทิศ
ให้แก่บุพการีชนของมหาวิทยาลัยตามที่เคยปฏิบัติกันตลอดมาแล้ว ในปีนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น 
การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลยกย่องศิษย์เก่าดีเด่น มีพิธีมอบใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ที่
ได้รับ และมอบเกียรติบตัรให้แก่ตวัแทนของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๘ ตลอดจนถึงในภาคบ่ายได้มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมาพบปะ
สังสรรค์และประชุมใหญ่สมัยสามัญประจ าปีอีกด้วย ดังมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในสรุปโครงการนี้แล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และเป็นการสื่อสารร่วมกัน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าการสรุปโครงการนี้ขึ้นมา และหวังว่า คงจะเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าของผู้สนใจ และเป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดงานของปีต่อ ๆ ไป อีกด้วย 
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บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันบุรพาจารย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๒ ลักษณะโครงการ 

 ๑) ประเภท   โครงการต่อเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดิม  โครงการใหม่ 

 ๒) วิธีด าเนินงาน  ด าเนินการเอง   ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองกิจการพิเศษ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) และ 
    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด า เนินการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นต้นมา
จนกระทึงถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลา ๗๒ ปี ต่อเนื่อง ได้ผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาหลายรุ่นแล้ว อีกทั้งได้จัดให้มีการศึกษาวิจัย  
การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการสนองงานของคณะสงฆ์ สังคมและประเทศชาติเป็นอเนก
ประการ ทั้งนี้ ก็ด้วยงานเสียสละทุ่มเทเอาใจใส่ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 จึงถือได้ว่ากิจการในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าตามล าดับ 
ก็ด้วยอาศัยความเสียสละและความมีน้ าใจของบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ช่วยกัน
ด าเนินงานนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปีที่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกรูปทุกคนจะได้ร่วมกันร าลึกนึกถึงพระคุณของบุรพาจารย์ ที่ได้จัด
การศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศาสตร์ต่าง ๆ ให้แพร่หลายมา
จนถึงปัจจุบันนี้ 

 ดังนั้น จึงเห็นเป็นความจ าเป็นที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกันจัดงานวัน
บุรพาจารย์ขึ้นประจ าปีทุกปีตลอดไป ทั้งนี้เพ่ือแสดงออกถึงการรักษาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้และเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน
อีกด้วย 



๒ 
 
๑.๕ วัตถุประสงค์ 
 ๑.๕.๑  เพื่อบ าเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย  
   ๑.๕.๒ เพื่อบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บรุพาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ์ผูล้่วงลับไป 
 ๑.๕.๓ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๕.๔ เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ 
 ๑.๕.๕ เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้มาพบปะสังสรรค์แสดงออก
ถึงความสมัครสมานสามัคคีกัน 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการ 

๑ น าเสนอโครงการเพ่ืออนุมตั ิ มิถุนายน ๖๒ 
๒ จัดเตรียมโครงการ มิถุนายน ๖๒ – กรกฎาคม ๖๒ 
๓ ด าเนินงานตามแผน ๑๘ กรกฎาคม ๖๒ 
๔ ประเมินผลโครงการและสรปุผลโครงการ กรกฎาคม ๖๒ 

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 - ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( อาจ อาสภมหาเถร ) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๘ งบประมาณ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหารข้าวต้มตอนเช้า , อาหารบุฟเฟ่ต์    46,000.00 

2 ค่าอาหารโต๊ะจีน  17,000.00 

3 ค่าถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประธานเปิดงาน 35,000.00 

4 ค่าเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 14,000.00 

5 ค่าดอกไม้พานพุ่ม , พานสักการะ , พานดอกไม้หน้าโต๊ะหมู่ , 
พวงมาลัยกรดอกมะลิสด 

17,950.00 

6 ค่าจัดนิทรรศการ 31,500.๑๓ 

7 ค่าจัดเตรียมสถานที่ 15,000.00 

8 ค่าป้ายไวนิล 8,200.00 



๓ 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

9 ค่าเครื่องบวงสรวง ร.5 และ หลวงพ่อโสธร 4,376.00 

10 ค่าเครื่องด่ืม กาแฟ โอวันตินฯ 2,382.00 

11 ค่าอาหารว่าง  1,300.00 

12 ค่าห้องพักเจ้าหน้าที่เตรียมงาน 1,400.00 

13 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม  5,000.00 

14 ค่าถุงพลาสติกใส่เครื่องราชอิราชฯ 387.00 

รวมทั้งสิ้น    (หน่ึงแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 199,495.๑๓ 

 
   ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.๙.๑ ท าให้ได้มีการบ าเพ็ญอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย  
   ๑.๙.๒ ท าให้ได้มีการบ าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแดบุ่รพาจารย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหสัถ์ที่
ล่วงลับไปแล้ว 
 ๑.๙.๓ ท าให้ได้มีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่บุรพาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย 
 ๑.๙.๔ ท าให้ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ 
 ๑.๙.๕ ท าให้ได้มีพิธีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย 
 ๑.๙.๖ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยได้มีความสมัครสมานสามัคคีที่จะ
ก่อให้เกิดพลังที่ดีต่อสังคมไทย 

๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 บุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต มีความเป็น
กัลยาณมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพ่ี และนิสิตรุ่นน้อง ได้เรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและรู้จักมีสัมมา
คารวะต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นและผลการประเมินโครงการไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 
 



๔ 
 

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
            มีบุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมงานไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ รูป/คน  
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
  ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถาม 

๑.๑๒ ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมอย่างยั้งยืน 
  กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนารูปแบบและวิธีการในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ  
     วัฒนธรรม 
   กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ  
     และวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

           กลยุทธ์ที่ ๑๘ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความส านึกในคุณค่าของ      
     พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑.๑๓ องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 องค์ประกอบที่ ๒ : การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศกึษา 
 องค์ประกอบที่ ๖ : การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 

 

 



๕ 
 

 



บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน (Action Plan)  

 จากการที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยทาง
พระพุทธศาสนาที่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่ให้ความส าคัญแก่การจัด
การศึกษาทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรอย่างแท้จริง 
ดังนั้น ในวันที่ ๑๘ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี จึงได้ก าหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันของประชาคม
มหาวิทยาลัยว่า จะได้ก าหนดจัดให้มีวันบุรพาจารย์ขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๔๙๐ เป็นวันแรกที่ได้จัดให้มีการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 กองกิจการพิเศษ ในก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยร่วมกับสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลการการจัดโครงการวัน
บุรพาจารย์ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในวันบุรพาจารย์ ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโดยแบ่งเป็นขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 



๗ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
รายละเอียดการ

ด าเนินงาน 
วัน เดือน ปี      
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๔. บันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มโครงการฯ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ 
มจร  

วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  
๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๒ 
อาคารหอประชมุ 
มวก. ๔๘ พรรษา 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร  
วังนอ้ย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหา
แนวทางพฒันาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ 
มจร  

วังนอ้ย 

  จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มี
ระบบ ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง  
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการวันบุรพาจารย์นี้ 
ซึ่งสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดยก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



๘ 
 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
วันบุรพาจารย์ 

ขออนุมัติโครงการ 

วันบุรพาจารย์ 

 แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 
ประชุม 

คณะกรรมการ 

 

ส่งบันทึกข้อความ

เชิญเข้าร่วมงาน 

 

ด าเนินการจัดงาน 

วันบุรพาจารย์ 
 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ 
ความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
วันบุรพาจารย์ 



๙ 
 
 

 เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และมีการด าเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต่อ
โครงการวันบุรพาจารย์จึงได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถ
น าไปปรับปรุงและปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง 

  ๑) การก าหนดโครงการวันบุรพาจารย์ 
  ๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการวันบุรพาจารย์ 
  ๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันบุรพาจารย์ 
  ๔) การท าบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 
และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการวันบุรพาจารย์ 
  ๕) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริหารงานสมาคม
ศิษย์เก่า มจร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ  
  ๖) การด าเนินโครงการในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๗) ผลการประเมินโครงการวันบุรพาจารย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   



บทที่ ๓ 

สรุปการด าเนินงาน 

 การด าเนินโครงการวันบุรพาจารย์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เป็นการร่วมมือระหว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ สมาคมศิษย์เก่า 
มจร น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  
โดยก าหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการวันบุรพาจารย์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
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บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการวันบุรพาจารย์  

เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารวิปัสสนาธรุะ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กลุ่มงานกิจการพิเศษได้
จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามเป็น
จ านวน ๓๖๐ ฉบับ จากผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๖๐ รูป/คน โดยมีผูต้อบสอบถามและ
ส่งคืนทั้งสิ้น ๓๖๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย 193 53.6 
๒ หญิง 167 46.4 

 รวม 360 ๑๐๐.๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 193 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖ ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 167 คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๖.๔ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

  ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร 52 14.4 
๒ คณาจารย ์ 106 29.4 
๓ เจ้าหนา้ที ่ 123 34.2 
๔ นิสิต 20 5.6 
๕ ศิษยเ์ก่า 48 13.3 
๖ ผู้ร่วมงาน 11 3.1 

 รวม 360 ๑๐๐.๐ 

 จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๑2๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒ รองลงมา 
เป็นคณาจารย์ จ านวน ๑๐๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔ และเรียงล าดับถัดมาเป็นผู้บริหาร
จ านวน ๕๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔ เป็นศิษย์เก่า จ านวน ๔๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓ เป็นนิสิต จ านวน ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ และล าดับสุดท้ายเปน็ผู้รว่มงาน จ านวน 
๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑ 
 



๑๖ 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจของตอนที่ 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 ๒ ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงานวันบุรพาจารย์ 
ตารางที่ ๓  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

วันบุรพาจารย์ 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

    X  S.D ระดับ 
1 ขั้นตอนและพิธกีารต่างๆมคีวามกระชบั 3.98 0.99 มาก 
2 การจดัพาหนะรบัส่งสะดวก 4.23 1.09 มาก 
3 สถานที่จดังานมคีวามเหมาะสม 3.77 1.55 มาก 
4 วันและเวลาจดังานเหมาะสม 3.88 0.98 มาก 
5 การประชาสัมพันธ/์ตดิต่อประสานงาน 4.11 0.67 มาก 
6 ผูเ้ข้ารว่มงานไดร้ับความรู้เกีย่วกับงานวันบุรพาจารย์  4.32 1.06 มาก 
7 การเตรียมพรอ้มด้านวัสดอุปุกรณ์ 3.69 1.02 มาก 
8 บุคลากรได้มีสว่นรว่มในกิจกรรม 4.11 1.99 มาก 
9 การต้อนรับของคณะกรรมการด าเนนิงาน 4.29 0.98 มาก 

10 ความพรอ้มด้านอาหารและเครื่องดื่ม 4.02 1.03 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.04 1.14 มาก 

 จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัด
งานวันบุรพาจารย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม = 4.04) เมื่อแสดงเป็นรายข้อแล้วอยู่
ในระดับมากทุกข้อ  
  
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑. บุคลากรให้ความสนใจดีมาก 
 ๒. พิธีการกระชับ เสร็จตามก าหนดการ 
  
 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๓๖๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๓๖๐ ชุด คิดเป็น ๑๐๐ % ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 

ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๑๙๓ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว
เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๒๓ รูป/คน   
 
๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 จากผลการสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่งได้ผลว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ และ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  - บุรพาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต  
มีความเป็นกัลยาณมิตรและความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพ่ี และนิสิตรุ่นน้อง ได้เรียนรู้  
และถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง รวมทั้งได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาลธรรมและ
รู้จักมีสัมมาคารวะต่อบุรพาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 
 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มีบุรพาจารย์ ศิษย์เก่า 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตท่ีเข้าร่วมงานตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๓๖๐ รูป/คน 
และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ จากผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด 
 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ 


