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ค าน า 

 รายงานสรุปผลโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมจัดเก็บ เอกสารการด าเนินโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอฝ่ายแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นแบบอย่างในการจัดท าโครงการในปี
ต่อไป โดยประเมินผลจากการจัดโครงการในส่วนที่มีความบกพร่อง และในส่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในส่วนที่
บกพร่องต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และในส่วนที่ดีก็ต้องพัฒนาให้ดีมากข้ึน เพราะการจัดโครงการแต่ละครั้งย่อม
มีปัญหาและอุปสรรค์นานับปการ มิได้ราบรื่นเสมอไป จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกภาค
ส่วน ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายด าเนินการ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้งานจึงจะด าเนินผ่านไปได้ด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพ   

 เพราะฉะนั้น โครงการนี้ ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี เพราะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจน ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ท าให้งานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยดูจากแบบประเมินโครงการที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ายทุกภาคส่วน มา ณ 
โอกาสนี้ และหวังว่าในการด าเนินโครงการครั้งต่อไปจักได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี ขอขอบคุณ... 
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รายงานสรุปผลโครงการ 

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัศวิน  คงช านาญ 

 
1. ชื่อโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
2. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปกป้องศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนและเผยแพร่สู่นานาชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูปกป้องและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

 
มาตรการที ่1 ส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และเผยแผ่หลาย

ศิลปะและวัฒนธรรมทุกระดับอย่างกว้างขวาง 
  

3. สอดคล้องกับการประกนัคุณภาพ 
          องคป์ระกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
         ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
    ตัวบ่งชี้ สมศ.ที ่10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
             11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
  
4. ลักษณะโครงการ 

  โครงการต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว 
 

โครงการใหม่ 
 

โครงการเดิม 
 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/หัวหน้าโครงการ นายอัศวิน  คงช านาญ 

 มมร. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เบอร์โทรศัพท์  0878523886  
 

6. ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 
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7. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทรง

ปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ในฐานะที่ทรงเป็นรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้าน
ต่างๆ ของพระองค์ ล้วนแต่ยังประโยชน์แก่ชาวไทยโดยถ้วนหน้า  พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจ ในการบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข แก่อานาประชาราษฏร์ ทรงเสด็จเยี่ยมราษฏร์ในชนบททั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วย ปัญหามากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พระ
ราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความกว้างขวาง ครอบคลุม หลายสาขา ทั้งด้าน
การทหาร การบิน การศึกษา การศาสนา การแพทย์ และสาธารณสุข  การเกษตร การต่างประเทศ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัยตลอดมา ได้จัดตั้งโครงการต่างๆ อีกมากมายโดยค านึงถึงความสุขสงบให้เกิดแก่ชาวไทย
เป็นส าคญั 

  

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมกันถวายพระพรชัย

มงคลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนแสดงความจงรักภักดีและ

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญของชาติสืบไป 

 

9. ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
 
 

10. สถานที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  
                 
 

11. ผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 30 รูป/คน 
12. วิทยากร (ไมม่ี) 
13. อัตราการเก็บลงทะเบียน (ไมม่ี) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. แหล่งงบประมาณ  
  14.1 รายรับ  แหล่งทุนภายใน 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน  
 เงินรายได้            
    แหล่งทุนภายนอก จาก ...............  

  14.2 รายจ่าย 

   - งบบุคลากร    จ านวน  -          บาท 

   - งบด าเนินงาน   จ านวน    -          บาท   
   - ค่าใช้สอย  จ านวน  -          บาท 
   - ค่าวัสดุ จ านวน  -          บาท 
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   - งบลงทุน  จ านวน  -          บาท 
   - รวมทั้งสิ้น จ านวน            -          บาท 
   - คงเหลือ จ านวน  -          บาท 
                                                        
15. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนินโครงการ 

วงจรคุณภาพ  
(Plan-Do-Check-Act) 

รายละเอียด  
(ท าอะไร/ท าอย่างไร/ปฏิบัติด้วยวิธีการใด/ใครรับผิดชอบ/ระยะเวลาเร่ิม

และสิน้สุดโครงการ) 
ขั้นเตรียมการ/ขั้นวางแผน 

(plan) 
เดือนพฤษภาคม– มิถุนายน 2563 
- เขียนโครงการ/เอกสารโครงการที่เก่ียวข้อง เสนอฝ่ายแผนและ
งบประมาณวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
- น าเสนออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารตามระดับชั้น  
- น าเสนอยืมเงินทดรองจ่ายจากผู้บริหารตามระดับชั้น  
- แต่งตั้งคณะกรรมผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- ประชุมวางแผนและมอบหมายงานรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย 
- ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
- ติดต่อประสานงาน กราบนิมนต์และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วม
พิธีเปิดโครงการ 
- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ 

ขั้นด าเนินงาน 

(Do) 
เดือนมิถุนายน 2563 
-ประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

- ล าดับขั้นตอนในพิธีเปิดโครงการ และกิจกรรมแต่ละประเภท 

- เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงาน 

- ด าเนินรายการตามล าดับพิธีการ  
ขั้นสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

(Check) 
เดือนสิงหาคม 2563 
- สรุปรวมรวมเอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง ท าคู่มือจัดท ารายงาน
สรุปโครงการ 
- สรุปแปลผลแบบประเมินโครงการ 
- รวมรวมประมวลภาพโครงการ 
- สรุปรายรับ – รายจ่ายโครงการ 
 

ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

(Act) 
 

 

16. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  จ านวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ             
  จ านวน 46 รูป/คน        



คู่มือการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 7 
 

  

 เชิงคุณภาพ    ระดับความคิดเห็นในภาพรวม/ผลสัมฤทธิ์/ความรู้,ความเข้าใจ) 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไดร้่วมกันถวายพระพร
ชัยมงคลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนไดแ้สดงความจงรักภักดี
และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญของชาติสืบไป  

 

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

 17.2 สอบถามแสดงความรู้สึกก่อนปิดโครงการ 
 

18. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล(เช่น ด้วยการเข้าไป...สัมภาษณ์/การสอบถาม/การสังเกต/การทดลอง ฯลฯ) 
 18.1.แจกแบบสอบถามความคิดเห็น 

 18.2รวมรวมข้อมูลวิเคราะห์แปลผล 
 

19. การวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ผลด้วยการหาค่า ค่าความถี่ และค่าร้อยละ.../ข้อมูลการ
ด าเนินงานตามโครงการ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย.../สรุปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถ่ี หรือการวิเคราะห์เนื้อหา) 
 19.1 น าข้อมูลแต่ละผลผลิตมาวิเคราะห์แปลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปตามแต่ละผลิตและในภาพรวม
ของโครงการ 
 19.2 .สรุปประเมินผลโครงการ 
20. การแปลผลข้อมูล(แปลผลจากค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)) 
 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน/ไม่มี น้อยสุด 
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 
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21. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การหาค่าความถี่และร้อยละ สรุปได้ดังนี้ คือ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม สถานภาพ เพศ และอายุ  
1.1 สถานภาพ (n = 40) 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. นักศึกษา 23 57.50 
2. ครู/อาจารย์ 10 25.00 
3. เจ้าหน้าที่ 4 10.00 
4. ประชาชนทั่วไป 3 7.50 

รวม 40 100.00 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ นักศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.50 รองลงมาคือ ครู/อาจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 
 
1.2 เพศ (n = 40) 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

1. พระภิกษ-ุสามเณร 25 62.50 
2. ชาย 10 25.00 
3. หญิง 5 12.50 

รวม 40 100.00 
 

  จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พระภิกษุ-สามเณร จ านวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 
62.50 รองลงมาคือ ชาย จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ 
 
1.3 อายุ (n = 40) 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 20 ปี 5 12.50 
2. 20 - 40 ปี 28 70.00 
3. 41 ปีขึ้นไป 7 17.50 

รวม 40 100.00 
 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20 - 40 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 รองลงมาคือ อายุ 41 ปีขึ้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ตามล าดับ  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็น โดยรวมและรายด้าน 

ข้อ รายการประเมิน Mean SD ระดับ  
1. หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 1.1 โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่  

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

4.36 0.60 มาก 

 1.2 โครงการนี้ท าให้ท่านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย 4.40 0.68 มาก 

 1.3 โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีวัน
ส าคัญของชาติ 4.38 0.62 มาก 

 รวม 4.38 0.63 มาก 
2 หมวดกิจกรรม    
 2.1 ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่

ดีและพลังของแผ่นดิน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง
สดุดีจอมราชา 4.38 0.68 มาก 

 2.2 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 4.32 0.60 มาก 
 2.3 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา 4.40 0.64 มาก 
 รวม 4.36 0.64 

 

มาก 
3 หมวดเตรียมโครงการ    
 3.1 เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด 4.22 0.62 มาก 
 3.2 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.34 0.60 มาก 
 3.3 ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี้ 4.38 0.66 มาก 
 รวม 4.31 0.62 มาก 

รวมทุกด้าน 4.35 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   มี
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (4.35) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
พบว่า หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (4.38) รองลงมาได้แก่ หมวดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
(4.36)  หมวดเตรียมโครงการ อยู่ในระดับมาก (4.31)  
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ตอนที่ 3 เสนอแนะ 
-ไม่มี 

 

22. สรุปผลการประเมินโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สรุปในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินแต่ละด้านดังนี้  
 หมวดการบรรลุวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับ มาก 
 หมวดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ มาก 
 หมวดเตรียมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับ มาก 
       
23.  ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
 23.1  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 100 
 () ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 87.00  
  (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100) 
 23.2  เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 
 (  ) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100   
 () ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดร้อยละ 86.80 
 (ระบุกรณีผลการด าเนินงานต่ ากว่า 100)  
 
24. ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ 
  -ภาวะโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 
 
25. ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
  -ไม่มี 
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ก าหนดการ 
ก าหนดการโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
 - พระกิตติสารสุธี รองอธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - กล่าวรายงานโดย พระครูพิศิษฏ์ธรรมนิเทศ ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
 - ผศ.ดร.ส าราญ  ศรีค ามูล ผู้ช่วยอธิการบดี ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน –  

พุ่มทอง) อ่านค าสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล 
 - คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลง           

“สรรเสริญพระบารมี”และ “เพลงสดุดีมหาราชา”  
 - ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 - ประธานในพิธี สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล  
 - เป็นเสร็จพิธี 
 
 
หมายเหตุ :  บุคลากรคฤหัสถ์และนักศึกษา แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง 

*** ก าหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*** 
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แบบประเมินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ.2563 

 

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. โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว  

     

2. โครงการนี้ท าให้ท่านได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทย 

     

3. โครงการนี้ช่วยให้ท่านได้ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคญั
ของชาติ 

     

 หมวดกิจกรรม 
1. ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน และร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมี และเพลงสดดุี
จอมราชา 

     

2. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล      
3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจติภาวนา      
 หมวดเตรียมโครงการ 

1. เตรียมความพร้อม,การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

     

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      
3. ความประทับใจโดยภาพรวมของโครงการนี ้      
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................... ....................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 

 



คู่มือการจัดท ารายงานสรุปผลโครงการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 14 
 

 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
วันที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ.2563 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาพประกอบโครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  

  

  

 


