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ค าน า 

 

 รายงานสรุปกิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการด าเนินกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือน าเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างในการจัดท ากิจกรรมในปีต่อๆไป โดยประเมินผล
จากการจัดกิจกรรมในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่บกพร่องต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดีมากขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งย่อมมีปัญหาและ       
อุปสรรค์นานับปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกภาคส่วน ทั้งฝ่าย
บริหาร ฝ่ายด าเนินการ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้งานจึงจะด าเนินผ่านไปไดด้้วยดีและมีประสิทธิภาพ   
 

 เพราะฉะนั้น กิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 จะส าเร็จ
ลุล่วงลงได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ท าให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมิน
กิจกรรมที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและ
แรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  
 

 

ศูนย์บริการวิชาการ 
                                            ผู้จัดท า 
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9 

ภาคผนวก 10 
ก. ก าหนดการ  

ข. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ค. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

ง. รวมภาพกิจกรรม  
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รายงานสรุปผลกิจกรรม 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ  
 
1. ชื่อกิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 
 

2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมของไทยให้ยั่งยืนและเผยแพร่ 
สู่นานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปกป้อง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทย 

 

มาตรการที่ 1 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย (18) 

    2 การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย (4) 

  
3. สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 
          องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
               ตวับง่ชีท่ี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         (ง) ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
               
4. ลักษณะกิจกรรม 

  กิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 
 
 

กิจกรรมใหม่ 
 
 

กิจกรรมเดิม 
 
 

5. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม/หัวหน้ากิจกรรม  พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ 

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เบอรม์ือถือ 0-3574-5038 
 

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 
 

/ 
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7. หลักการและเหตุผลของกิจกรรม 
 วันมาฆบูชาเป็นวันส าคัญของพระพุทธศาสนา เพ่ือน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระสงค์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทรงตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งเป็นวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรจัดกิจกรรมส าคัญที่ต้องปฏิบัติและอนุรักษ์ไว้ก็คือ การท าบุญตักบาตร 
การปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน การประดับธงชาติ ธงธรรมจักรตามอาคาร บ้านเรือน
สถานที่ราชการ การปลูกต้นไม้และกานรจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา             
วันมาฆบูชาขึ้น เพ่ือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
 

8. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 1. เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา 

 2. เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้ท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน
มาฆบูชา 
 3. เพ่ือมุ่งเน้นให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้สืบสานประเพณีวันส าคัญของชาติ
และศาสนา วันมาฆบูชา สืบไป 
9. ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

10. สถานที่   บริเวณด้านหน้าอาคาร 80 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 

11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มเป้าหมาย) 
 1. อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 15 รูป/ คน 
 2. นักศึกษา มมร.วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 10 รูป/ คน 
 3. ประชาชนทั่วไป จ านวน 5 คน 
  

12. วิทยากร  
ไม่มี 
 

13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ไมม่ี) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

14. แหล่งงบประมาณ  
  14.1 รายรับ       แหล่งทุนภายในเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวนเงินที่ได้จัดสรรค    -       บาท 

     เงินรายได้                                     จ านวนเงินที่ได้จัดสรรค            บาท   
                 แหล่งทุนภายนอก จาก ...............  
 

  14.2 รายจ่าย 

    - งบด าเนินงาน   จ านวน    0 บาท   
   - ค่าตอบแทน  จ านวน         บาท 

   - ค่าใช้สอย   จ านวน   บาท 
   - ค่าวัสดุ  จ านวน   บาท 

  - งบลงทุน จ านวน 0        บาท 
   - รวมทั้งสิ้น  จ านวน           0 บาท 
   - คงเหลือ  จ านวน   บาท 
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15. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนินกิจกรรม 
วงจรคุณภาพ  

(Plan-Do-Check-Act) 
รายละเอียด  

(ท าอะไร/ท าอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเร่ิม
และสิน้สุดโครงการ) 

ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน 

(plan) 
เดือนมกราคม 2564 
- ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและ
ศาสนา วันมาฆบูชา 
 

ขั้นด าเนินงาน 

(Do) 
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการวางแผนและเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงาน 

- ล าดับขั้นตอนในพิธีเปิด – ปิด กิจกรรม  
- เตรียมความพร้อมส่วนงานต่างๆ 

- ด าเนินรายการตามล าดับพิธีการ  
ขั้นสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

(Check) 
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 
- สรุปรวมรวมเอกสารกิจกรรมที่เก่ียวข้อง จัดท ารายงานสรุปผล
กิจกรรม 
- สรุปแปลผลแบบประเมินผลกิจกรรม 
- รวบรวมประมวลภาพกิจกรรม 
 

ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(Act) 
 

 

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 
 เชิงปริมาณ    จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 39 รูป/คน  
 

 เชิงคุณภาพ    บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ได้ทราบถึงความส าคัญ ตลอดจนท าบุญ 
บ าเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา  
 

 

17. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล(เช่น แบบทดสอบ......./แบบสังเกต.........../แบบสอบถาม............ ฯลฯ) 
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 17.2 กล้องบันทึกภาพกิจกรรม 
 

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ) 
 18.1 แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ/QR code 

 18.2 รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล 

 18.3 บันทึกภาพกิจกรรม 
 

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ/ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถ่ี หรือการวิเคราะห์เนื้อหา) 
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 19.1 น าข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามแต่ละผลิตและในภาพรวมของ
กิจกรรม 
 19.2 สรุปประเมินผลกิจกรรม 
 

20. การแปลผลข้อมูล(แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)) 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี น้อยที่สุด 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง/น้อย/เหมาะสมน้อย น้อย 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้/ปานกลาง/เหมาะสมปานกลาง ปานกลาง 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก มาก 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก/มากท่ีสุด/เหมาะสมมากท่ีสุด มากที่สุด 

 

 21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ                            (n=38) 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. บรรพชิต 13 34.21 
2. ชาย 17 44.74 
3. หญิง 8 21.05 

รวม 38 100.00 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.74 รองลงมา เป็นบรรพชิต จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 34.21 ตามล าดับ 

1.2 สถานภาพ                   (n=38) 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นักศึกษา 14 36.84 
2. ครู อาจารย์ 10 26.32 
3. เจ้าหน้าที่ 6 15.79 
4. ประชาชน 8 21.05 

รวม 38 100.00 
 จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา จ านวน 14 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
36.84 รองลงมาได้แก่ ครู อาจารย์ จ านวน 10 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน 

ข้อ รายการประเมิน Mean SD ระดับ 
1 หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.1 ท่านได้ทราบถึงความส าคัญของวันมาฆบูชา 4.26 0.55 มาก 
 1.2 ท่านได้ท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน

มาฆบูชา 
4.84 0.58 มากที่สุด 

 1.3 ท่านได้สืบสานประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา 
วันมาฆบูชา สืบไป 

4.63 0.52 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.55 มากที่สุด 
2 หมวดกิจกรรม 
 2.1 การการเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพ่ือถวายเป็น

พุทธบูชา 
4.89 0.59 มากที่สุด 

 2.2 กิจกรรมตักบาตร การบ าเพ็ญประโยชน์ 4.89 0.54 มากที่สุด 
 รวม 4.89 0.56 มากที่สุด 
3 หมวดเตรียมกิจกรรม 
 3.1 เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด 
4.84 0.62 มากที่สุด 

 3.2 ระยะเวลาในกานรจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมมาก
น้อยเพียงใด 

4.68 0.66 มากที่สุด 

 3.4 ความประทับใจโดยภาพรวมของกิจกรรม 4.89 0.58 มากที่สุด 
 รวม 4.80 0.62 มากที่สุด 
 รวมทุกด้าน 4.76 0.57 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประเพณีวันส าคัญ
ของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา ประจ าปี 2564 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.76) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย พบว่าหมวดกิจกรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด(4.89) 
รองลงมาหมวดเตรียมกิจกรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด (4.80) และหมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.58) 

ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอแนะ (รวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมด เรียงล าดับจากข้อเสนอแนะที่มีความถ่ีมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด และน าเสนอ 1-3 อันดับแรก) 
 1.เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสม ควรจัดทุกๆปี 
 2.กิจกรรมดีเหมาะสมกับระยะเวลาที่จัด 
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22. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินกิจกรรมประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา สรุปในภาพรวม เห็นว่า  
อยู่ในระดับ มากที่สุด ที่คะแนน 4.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้  

หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์  อยู่ในระดับมากที่สุด (4.58)  
หมวดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.89)  
หมวดเตรียมกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (4.76) 

23.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 23.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 
 ( / ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 91.6 
  (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100) 
 23.2  เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
 ( ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100   
 (/ ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 93.6 
 (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100)  
 

24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินกิจกรรม 
 ไม่มี 
 

25. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 
           1.  เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีการจัดแบบนี้ในปีต่อๆไป 

2.   พ้ืนที่จัดควรท าให้เป็นธรรมชาติ 
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ภาคผนวก 

ก. ก าหนดการ 
ข. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
ค. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ง. รวมภาพกิจกรรม 
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แบบประเมินโครงการประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา  
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ในช่องท่ีตรงกับสถานภาพปัจจุบันของท่าน 

1. สถานภาพ 
    (   ) นักศึกษา    (  ) ครู/อาจารย์     (  ) เจ้าหน้าท่ี    (   ) ประชาชน 
2. เพศ 
    (  ) พระภิกษุ-สามเณร                   (   ) ชาย    (   ) หญิง 
3. อายุ 
    (  ) ต่ ากว่า 20 ปี                   (   ) 21 - 40 ปี                  (   ) 41 ปีขึ้นไป  

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 
 ค าชี้แจง  ขอให้ท่านใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องด้านขวามือของท่าน ท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
  5  หมายถึง พอใจมากที่สุด 4  หมายถึง พอใจ     3  หมายถึง พอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง พอใจน้อย  1  หมายถึง พอใจน้อยท่ีสุด 

ที ่ รายการประเมิน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ 

1. ท่านได้ทราบถึงความส าคญัของวันมาฆบูชา       
2. ท่านได้ท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา      
3. ท่านได้สืบสานประเพณีวันส าคัญของชาติและศาสนา วันมาฆบูชา 

สืบไป 
     

 หมวดกิจกรรม 
1. การการเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา      
2. กิจกรรมตักบาตร การบ าเพญ็ประโยชน์      
 หมวดเตรียมโครงการ 

1. เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

     

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      
3. ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี ้      

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ............................................... 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
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