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คํานํา 

 
           รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา ซึ่งศูนยวิทยพัฒนา มสธ. 

อุดรธานี จัดโครงการน้ีข้ึนเพื่อใหนักเรียนโรงเรยีนพระปรยัิติธรรมแผนกสามัญวัดสงัคาว ไดมีมุมเสริมความรูหลากหลาย

สาขา ซึ่งนอกจากจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญแลวยังสงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต เมื่อโครงการดังกลาวดําเนินการ

เสร็จสิ้น ไดประเมินผลของโครงการเพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัด

โครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รายงานฉบับน้ีจึงไดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในโครงการฯดังกลาว                     

เพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 

ศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 

12 มีนาคม 2558 
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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา  

(แผนงาน  : สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม) 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 

1.ความสําคัญของโครงการ 

มุมเสริมความรู นอกจากจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญแลวยังสงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  เพราะมุมเสริม

ความรูตางจากหองเรียนตรงที่สามารถเขาใชบริการไดทุกเพศทุกวัย โดยการอานเปนการแสวงหาความรูที่ครอบคลุม

กิจกรรมหลายดาน เชน การรับรู การตระหนัก การพัฒนาการสนองตอบและการใชจินตนาการ เปนตน การอานจึง

สัมพันธกับการทํางานของสมอง การตอบสนองทางรางกายและอารมณ ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผูอานเอง ดวยคุณคาดังกลาว ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงมุงจัด

โครงการถวายมุมเสริมความรูแกใหแกนักเรยีนปรยัิติธรรม เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมนิีสัยรกัการอาน อันจะเปนประโยชน

ตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตทั้งในปจจุบนัและในอนาคต กอรปกับในปจจุบนัโรงเรยีนพระปรยัิติธรรมจังหวัดอุดรธานี 

ยังขาดสื่อเสริมความรูทางการศึกษาที่จําเปน ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือกสื่อการศึกษาวิชาการฉบับยอนหลังของหองสมุด

ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ที่เห็นวายังมีคุณประโยชนแกสังคมโดยรวม ในโอกาสอันดีน้ีจะมีการทําบุญถวาย

ภัตตาหารเแดพระภิกษุในวันสําคัญทางพุทธศาสนาในสัปดาหมาฆบูชาดวย  
 

2.วัตถุประสงค   

          1. เพื่อจัดใหมีสือ่เสรมิความรูดานวิชาการทีเ่หมาะสม มีคุณภาพแกนักเรียนพระปริยัติธรรมและคนในชุมชน 

         2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศในมุมความรูที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู 

  3. เพื่อทําบุญถวายภัตตาหารเแดพระภิกษุในวันสําคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 
 

3.กลุมเปาหมาย 

1. กลุมเปาหมาย : พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน                                                                                                           

2. ปริมาณกลุมเปาหมาย :  100 คน                                                                                                                           

3. พื้นที่กลุมเปาหมาย : ในเขตพื้นที่บริการศูนยวิทยพฒันา มสธ.อุดรธานี 
 

4.ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน 

 จัดมุมเสรมิความรูใหกับโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสังคาว ประกอบดวยหนังสือทั่วไป 

วารสารวิชาการ นิตยสาร มีการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร มสธ. และถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุ 

สามเณร  ณ โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสงัคาว ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 

วันที่ 5 มีนาคม 2558  เวลา 08.00 น.-12.00 น. 
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โครงการและคําของบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ                                                

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

(1)  ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ 

      ชื่อโครงการ : โครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา (งบประมาณ 10,000 บาท) 

      หนวยงาน ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

           (1)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงคของโครงการ   

  1.1.1  เพื่อจัดใหมีสื่อเสริมความรูดานวิชาการที่เหมาะสม มีคุณภาพแกนักเรียนพระปริยัติธรรมและ 

 คนในชุมชน 

1.1.2  เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศในมุมความรูที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู 

            1.1.3  เพื่อทําบุญถวายภัตตาหารเแดพระภิกษุในวันสําคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 

          (1.2) ลักษณะโครงการ 

  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม  ดานความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ 

โครงการเดิม โครงการใหม 

(1.4) ประเภทของโครงการ 

พัฒนา ดําเนินการปกติ 

(1.5) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป  เริ่มตนป 2558  สิ้นสุดป 2558 

(1.6) สถานท่ีดําเนินโครงการ : พืนที่ใหบรกิารของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

  (2)  ท่ีมาและความตองการ 

(2.1) ท่ีมา : 

              มุมเสริมความรู นอกจากจะเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญแลวยังสงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต        

เพราะมุมเสริมความรูตางจากหองเรียนตรงที่สามารถเขาใชบริการไดทุกเพศทุกวัย โดยการอานเปนการแสวงหาความรู

ที่ครอบคลุมกิจกรรมหลายดาน เชน การรับรู การตระหนัก การพัฒนาการสนองตอบและการใชจินตนาการ เปนตน 

การอานจึงสัมพันธกับการทํางานของสมอง การตอบสนองทางรางกายและอารมณ ซึ่งจะสงผลไปถึงการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจนการประพฤติปฏิบัติของผูอานเอง ดวยคุณคาดังกลาว ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี               

จึงมุงจัดโครงการถวายมุมเสริมความรูแกใหแกนักเรียนปริยัติธรรม เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน อันจะเปน

ประโยชนตอการเรียนรูและการดํารงชีวิตทั้งในปจจุบันและในอนาคต กอรปกับในปจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จังหวัดอุดรธานี ยังขาดสื่อเสริมความรูทางการศึกษาที่จําเปน ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือกสื่อการศึกษาวิชาการฉบับยอนหลัง

ผด 1 
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ของหองสมุดศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ที่เห็นวายังมีคุณประโยชนแกสังคมโดยรวม  ในโอกาสอันดีน้ีจะมีการทําบญุ

ถวายภัตตาหารเแดพระภิกษุในวันสําคัญทางพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ดวย  

 (2.2) สภาพปญหา / ความตองการ :  

        ในปจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดอุดรธานี หลายแหงยังขาดสื่อเสริมความรูทางการศึกษาที่

จําเปน ดังน้ันเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม การปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน อันจะเปนประโยชนตอการ

เรียนรูและการดํารงชีวิตทั้งในปจจุบันและในอนาคต กอรปกับวันมาฆบูชา "วันจาตุรงคสันนิบาต" วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาที่คนไทยควรยึดถือปฏิบัติคุณงามความดีควบคูกันไปในฐานะที่เปนพุทธมามกะ และสนองนโยบาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสวนการสงเสริมอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงไว

เพื่อเอกลักษณของชาติ 

(2.3) ความเรงดวน : - 

(3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามญัศึกษา/นักศึกษา มสธ./ประชาชน 100 คน  

(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : 

   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจงัหวัดอุดรธานี 

นักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ใหบริการ 

  ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ใหบริการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนยวิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 

 อิทธิพลท่ีมีตอโครงการ : -  

 การบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย : -  

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 

(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด 
หนวย

นับ 

ปเร่ิมตน - 

ถึงป 2556 

แผน 

(ผล)* 

ป 2557 

แผน 

(ผล)* 

ป 2558 

 

ป 2559 

 

ป 2560 

 

ป 2561 

จบ 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม คน   100    

เชิงคุณภาพ : ผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน

กระบวนการจัดโครงการฯ 

รอยละ   85    

เชิงเวลา     : โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา รอยละ   100    

เชิงตนทุน   : โครงการใชงบประมาณตามที่

กําหนด 

รอยละ   100    

 (4.2) ผลลัพธ : 

   4.2.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดอุดรธานี มีมุมความรูที่เปนรูปธรรมและสื่อการเรียนรูเพิ่มข้ึน 
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4.2.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดอุดรธานี ไดรับการพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศ                     

ในมุมเสริมความรูที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู 

4.2.3 ผูรวมกจิกรรมไดทําบุญในวันสําคัญทางพทุธศาสนา (วันมาฆบูชา)  

 (4.3) ผลกระทบเชิงบวก : 

4.3.1 สรางความสมัพันธอันดีระหวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

           4.3.2 เปนสวนหน่ึงในกิจกรรมในวันสําคัญทางพทุธศาสนา 

เชิงลบ : ...-… 

(4.4) ความกาวหนาในการดําเนินโครงการ 

ตํ่ากวาเปาหมาย  ตามเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

(4.6) การใชจายงบประมาณ 

ตํ่ากวาแผน  ตามแผน  เกินกวาแผน 

(4.6) สรุปแผนการดําเนินงาน 

ลาชากวาแผน  ตามแผน  เกินกวาแผน 

(5) วงเงินของโครงการ 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ 

เงินนอก

งบประมาณ รวม 

 2558 10,000 - 10,000 

 

(6) กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ 

แหลงเงิน 
งบประมาณ 

ประมาณการรายจาย

ลวงหนา 

2556  2558 2559 2560 2561 

รวมท้ังสิ้น      

เงินงบประมาณ      

2.1 คาตอบแทน      บาท      

2.2 คาใชสอย 5,000 บาท 

1)  อาหารอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรม

ประกอบดวยพระภิกษุ นักเรียนพระปริยัติธรรม นักศึกษา มสธ. 

ประชาชนและบุคลากรศูนยฯ 100 คนๆละ 50 บาท (100X50) 

  

5,000 

   

2.3 คาวัสดุ  5,000 บาท 

1) วัสดุสําหรับจัดวางสื่อการศึกษาในมมุเสริมความรู   

  

5,000 

   

รวม – หน่ึงหมื่นบาทถวน-  10,000    
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 (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

 (7.1) ความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ 

มีความพรอมดําเนินการไดทันท ีอยูในระหวางเตรียมการอยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม 

 (7.2) ความพรอมของบุคลากร/ทีมงาน 

 ตํ่ามาก  ตํ่า   ปานกลาง   สูง   สูงมาก  

 (7.3) ความพรอมของการบริหารจัดการ 

 ตํ่ามาก  ตํ่า   ปานกลาง   สูง   สูงมาก  

(7.4) ความพรอมของวัตถุดิบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

 ตํ่ามาก  ตํ่า   ปานกลาง   สูง   สูงมาก  

(7.5) ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น ..- ไมม ี

(7.6) แนวทางการประเมินผล 

    - ประเมินโดย : (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ประเมินตนเอง 

 ผูประเมินอสิระ 

- แนวทางฯ : (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

 ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน (Post  Evaluation) 

 ประเมินผลกระทบของการดําเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด 

(9) แนวทางแกไข : .(ระบุแนวทางแกไข เชน แกไขกฎหมาย ปรับโครงสรางหนวยงาน ปรับกลยุทธ ฯลฯ)... 

----------------- 

กําหนดการ..โครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา 

วันท่ี 5 มีนาคม 2558  

     ณ โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสังคาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

เวลา                                 กิจกรรม 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน /รับเอกสาร 

 

09.00-12.00 น. 

 

 

 พิธีเปดโครงการ โดย ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   

 แนะนําการใชบริการมุมความรู โดย บรรรณารักษ  

 ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

 ถวายมุมความรูแดโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ นักเรียนพระปริยัติธรรม  

-ปดกิจกรรม- 
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เอกสารประกอบ 

โครงการถวายมมุเสริมความรูคูบญุในวันมาฆบูชา 
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วันมาฆบูชา  

 

             ถือเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหน่ึง ไดเวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในป พ.ศ.2558 น้ี เปนป

อธิกมาส คือ เปนปที่มีเดือน 8 สองครั้งตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทําใหวันมาฆบูชาซึ่งปกติตรงกับวันข้ึน 15 

คํ่าเดือน 3 เลื่อนไปเปนวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 4 แทน ทําใหวันมาฆบูชาปน้ี ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 

             คําวา "มาฆะ" น้ัน เปนช่ือของเดือน 3 ยอมา

จากคําวา "มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ

กลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเ ดือน 3             

ความสําคัญของวันมาฆบูชา คือ เปนวันที่พระสัมมา 

สัมพุทธเจา ทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข"แกพระสงฆเปน

ครั้งแรก หลังจากตรัสรูมาแลวเปนเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคํา

สอนน้ีเปนหลักการ และวิธีการปฏิบัติตางๆ หากสรุปเปน

ใจความสําคัญ จะมีเน้ือหาวา "ทําความดี ละเวนความช่ัว 

ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ" 

 

 
 

มุมเสริมความรู  

มุมความรู มีความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาการ

เรียนการสอนของครู อาจารย และนักเรียน เพราะ

เป นแหล ง จั ด เ ก็ บ รวบรวมและใหบ ริ การ วัส ดุ

สารนิเทศ ความรู ขอมูล ขาวสารตางๆเปนศูนยการ

เรียนรูสําคัญในโรงเรียน  เพราะเปดโอกาสใหทุกคน

ไดมาศึกษาหาความรู  เรียนรูวิทยาการตางๆดวย

ตนเอง นอกจากน้ียังเปนแหลงพัฒนาลักษณะนิสัยที่

พึงประสงคอันสําคัญย่ิง คือ นิสัยการสนใจใฝเรียนรู

ดวยตนเอง  ซึ่งเปนนิสัยสําคัญที่โรงเรียนตองสรางให

เกิดข้ึนกับนักเรียน 

  

 

          

             การที่โรงเรียนมีมุมความรูที่ดี  มีบริการที่ดี  ยอมมีโอกาสที่จะสรางลักษณะนิสัยที่พึงประสงค                  

ใหเกิดข้ึนกับนักเรียนได ดังน้ันในการจัดมุมความรูใหสามารถบริการนักเรียน ครูอาจารย  บุคลากรในโรงเรียน  

ตลอดจนชุมชนไดอยางกวางขวาง หลากหลายนับไดวาเปนคุณประโยชนตอสถานศึกษาย่ิงนัก 
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การจัดมุมตางๆเพ่ือเสริมความรู  ไดแก 

            1.  มุมหนังสือ ควรมีไวเพื่อฝกนิสัยรักการอานสงเสริมใหนักเรียนอานคลอง สงเสริมการคนควาหาความรู

และการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ครูควรหาหนังสือหลายๆประเภท ที่มีความยากงาย เหมาะสมกับวัยของ

นักเรียนมาใหอาน และควรหาหนังสอืชุดใหมมาเปลี่ยนบอยๆ การจัดมุมหนังสอืควรจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย

เพื่อสะดวกตอการหยิบอาน 

           2.  มุมเสรมิความรูกลุมประสบการณตางๆควรจัดไวใหนาสนใจ ชวยเสรมความรู ทบทวน

ความรู เชน   มุมภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา มุมความรูขาว เหตุการณ ฯลฯ 

           3. มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนปายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไวบนโตะ เพื่อใหนักเรียนเกิด

ความภูมิใจในความสําเรจ็ และมกีําลงัใจในการเรียนตอไป อีกทั้งยังสามารถแกไขพัฒนาผลงานของนักเรียนใหดีข้ึน

โดยลําดับไดอีกดวย 

           4. ตูเก็บสื่อการเรียนการสอน เชน บัตรคํา แผนภูม ิภาพพลิก กระดาษ สี กาว ฯลฯ ควรจัดไวใหเปน

ระเบียบ เปนสัดสวน สะดวกตอการหยิบใช อุปกรณช้ินใดทีเ่กาเกินไปหรือไมใชแลวไมควรเก็บไวในตูใหดูรกรุงรัง 

           5. การประดับตกแตงหองเรียน ครูสวนใหญมักนิยมประดับตกแตงหองเรียนดวยสิ่งตางๆเชน มาน มูลี ่

ภาพดอกไม คําขวัญ สุภาษิต ควรตกแตงพอเหมาะไมใหดูรกรุงรัง สีสันที่ใชไมควรฉูดฉาดหรือใชสสีะทอนแสง อาจ

ทําใหนักเรียนเสียสายตาได การประดับตกแตงหองเรียน ควรคํานึงถึงหลักความเรียบงาย เปนระเบียบ ประหยัด 

มุงประโยชน และสวยงาม 

            6. มุมเกบ็อุปกรณทําความสะอาด ตลอดจนช้ันวางเครื่องมือเครื่องใชของนักเรียน เชน แปรงสีฟน ยาสี

ฟน แกวนํ้า กลองอาหาร ปนโต ฯลฯ ควรจัดวางไวอยางเปนระเบียบ และหมั่นเช็ดถูใหสะอาดเสมอ 
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บทท่ี 2                                                                                                

ผลการดําเนินโครงการ 

โครงการถวายมมุเสริมความรูคูบญุในวันมาฆบูชา 
 

ผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 

2.1.1 ผลผลิต (จํานวนผูเขารวมโครงการ) 

 ผูเขารวมโครงการแบงเปนเพศชาย   95  คน เพศหญิง 15 คน  รวม 110 คน  

กลุมเปาหมาย จํานวนผูรับบริการ 

  ชมรมนักศึกษา        1    ชมรม/  5     คน   ชมรมนักศึกษา        1    ชมรม/  8     คน 

  นักเรียนปริยัติธรรม                 80    รูป   นักเรียนปริยัติธรรม                 76    รูป 

  พระภิกษุ                               5    รูป   พระภิกษุ                               6    รูป 

  ครู/บุคลากร                         10    คน   ครู/บุคลากร                         20     คน 

  รวม                                  100    คน   รวม                                  110    คน 

 

 

2.1.2 ผลลัพท ( ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ) 

ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 

 

 

     ตัวช้ีวัด 
 

หนวยนับ 

รวมทั้งส้ิน 

เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

ผลผลิต (Output) 

 1. เชิงปริมาณ :จํานวนผูเขารับบริการ คน 100 110 

 2. เชิงคุณภาพ :รอยละความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                              รอยละ 85 97.66 

 3. เชิงเวลา :รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด                                                                                                               รอยละ 85 100 

 4. เชิงตนทุน :ตนทุน/คาใชจายของการใหบริการวิชาการแกสงัคมตามงบประมาณ                                                                                                            บาท 10,000 10,000 

ผลลัพธ  (Outcome) 

1.  เชิงปริมาณ : รอยละของผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 

 

รอยละ 

 

85 98.00 

2.  เชิงคุณภาพ :รอยละความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม รอยละ 85 98.00 
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2.2 ผลสํารวจความพึงพอใจ 

  

ผลการดําเนินโครงการและขอเสนอแนะ 

ผลประเมินโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา วันที่ 5 มีนาคม 2558  

     ณ โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสงัคาว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

การประเมินผลครัง้น้ีรวบรวมแบบประเมินจากผูเขารวมกจิกรรม 100 ชุด 

ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพท่ัวไป 

เพศ จํานวน รอยละ 

       ชาย 90 90.00 

      หญิง 10 10.00 

อาย ุ - - 

      ตํ่ากวา 20 ป 65 65.00 

      21-30 ป   5 5.00 

      31-40 ป   10 10.00 

      41-50 ป 16 16.00 

      มากกวา 50 ป 4 4.00 

สถานภาพ - - 

      นักเรียนปริยัติธรรม 76 76.00 

      พระภิกษุ 6 6.00 

      นักศึกษา มสธ. 8 8.00 

      ครู/บุคลากร 10 10.00 

ทานไดรับขาวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด  - - 

    เว็ปไซต มสธ.อุดรธานี    12 12.00 

    รายการวิทยุ ขาว มสธ. ออกอากาศผานวิทยุทองถ่ินและผานเวปไซตศูนยฯ   9 9.00 

    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    79 79.00 
 

 

จากตารางที่ 1 ผูเขารวมโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา 

- ผูเขารวมโครงการ เปนเพศชายรอยละ 90.00 เพศหญิงรอยละ 10.00 

- ผูเขารวมโครงการสวนใหญอายุอายุตํ่ากวา 20 ปรอยละ 65.00  รองลงมาอายุ 41-50 ปรอยละ 16.00 ,  

อายุ 31-40 ปรอยละ 10.00  , อายุ 21-30 ปรอยละ 5.00  และอายุ 50 ปข้ึนไปรอยละ 4.00  

- ผูเขารวมโครงการสวนใหญเปนนักเรยีนปรยัิติธรรม รอยละ 76.00 รองลงมาเปนครู/บคุลากรรอยละ 10.00 ,

นักศึกษา มสธ. รอยละ 8.00  และพระภิกษุรอยละ 6.00 
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- ดานการไดรับขาวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดรอยละ 79.00 

รอวลงมาจากเว็ปไซต มสธ.อุดรธานี รอยละ 12.00 และจากรายการวิทยุศูนยฯมสธ.อุดรธานี รอยละ 9.00 

 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ีจัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 

       1.1 ดานสื่อสารสนเทศที่นําไปที่จัดใหบรกิาร 79 19 2 0 0 

       1.2 ดานการแนะนําการใชบริการมุมความรู 86 11 3 0 0 

       1.3 การแนะแนวการศึกษาทางไกล 90 8 2 0 0 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 83 14 3 0 0 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 85 11 4 0 0 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  80 9 11 0 0 

5. รูปแบบและความเหมาะสมของกจิกรรม 84 13 3 0 0 

6. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 79 18 3 0 0 

7. การนําความรูไปใชประโยชน 91 7 2 0 0 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาความคิดเห็นเก่ียวกับสถานท่ีและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 

       1.1 ดานสื่อสารสนเทศที่นําไปที่จัดใหบรกิาร 79.00 19.00 2.00 0.00 0.00 

       1.2 ดานการแนะนําการใชบริการมุมความรู 86.00 11.00 3.00 0.00 0.00 

       1.3 การแนะแนวการศึกษาทางไกล 90.00 8.00 2.00 0.00 0.00 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 83.00 14.00 3.00 0.00 0.00 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 85.00 11.00 4.00 0.00 0.00 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  80.00 9.00 11.00 0.00 0.00 

5. รูปแบบและความเหมาะสมของกจิกรรม 84.00 13.00 3.00 0.00 0.00 

6. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 79.00 18.00 3.00 0.00 0.00 

7. การนําความรูไปใชประโยชน 91.00 7.00 2.00 0.00 0.00 
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สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแตละประเด็น ดังน้ี 

รายการ รอยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 

       1.1 ดานสื่อสารสนเทศที่นําไปที่จัดใหบรกิาร 

 

98.00 

       1.2 ดานการแนะนําการใชบริการมุมความรู 97.00 

       1.3 นิทรรศการการศึกษาทางไกล 98.00 

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม 96.00 

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม 91.00 

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน  90.84 

5. รูปแบบและความเหมาะสมของกจิกรรม 97.00 

6. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม 97.00 

7. การนําความรูไปใชประโยชน 98.00 
 
 

 

สรุปภาพรวมประเมินโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา 

เชิงปริมาณ : ผูรวมกิจกรรม   จํานวน  110 คน 

เชิงคุณภาพ : ผูรวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   รอยละ  97.00 

              : การนําความรูไปใชประโยชน  รอยละ  98.00 

เชิงเวลา     : โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา   รอยละ  100 

เชิงตนทุน   : โครงการใชงบประมาณตามที่กําหนด   จํานวน  10,000 บาท 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม : - ควรจัดอีกทุกเพื่อใหนักศึกษา มสธ. เยาวชน ประชาชนไดรวมกิจกรรม 
 

2.3 ผลการเขารวมกิจกรรมของกลุมเปาหมาย แบงเปนเพศชาย 95 คน เพศหญิง 15 คน รวม 110 คน  

จํานวนผูรับบริการ รอยละ 

  ชมรมนักศึกษา        1    ชมรม/  8     คน 8.00 

  นักเรียนปริยัติธรรม                 76    รูป 76.00 

  พระภิกษุ                               6    รูป 6.00 

  ครู/บุคลากร                         20     คน 20.00 

  รวม                                  110    คน 100 
 

2.4 ผลการใชจายงบประมาโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา 

1. คาใชสอย  5,500.- บาท  

2. คาวัสดุ      4,500.-บาท 

รวมคาใชจายจริงจํานวน 10,000.- บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 
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บทท่ี 3                                                                                                    

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
1.ผูรับบริการไดรับความรู/ประโยชน 

 

1.1 ผูเขารวมโครงการมีมุมความรูที่เปนรูปธรรมและสื่อการเรียนรูเพิ่มข้ึน อีกทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดลอมและ

จัดบรรยากาศในมุมความรูที่เอื้อตอการอานและการเรียนรูและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จังหวัดอุดรธานีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

1.2 ผูรวมกจิกรรมไดทําบุญในวันสําคัญทางพทุธศาสนา (วันมาฆบูชา)  

          1.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสังคาว จังหวัดอุดรธานี มีมุมความรูที่เปนรูปธรรมและสื่อการเรียนรูเพิ่มข้ึน 

1.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสังคาว จังหวัดอุดรธานี ไดรับการพัฒนาสภาพแวดลอมและจัดบรรยากาศในมุม 

เสริมความรูที่เอื้อตอการอานและการเรียนรู 
 

2.ความคิดเห็นของผูรับบริการ 

 

2.1 โครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา เปนกิจกรรมที่มีประโยชนมาก ที่ทําใหมีมุมเสริมความรู

ไวใหนักเรียน ครู ไดคนควาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในสวนเสริมประกอบการเรียนและการใชในชีวิตประจําวัน  

2.2 ควรมีการจัดมุมเสริมความรูใหกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแหงอื่นดวย  

2.3 ไดรูจักศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพิ่มมากข้ึน 

 

3.หนวยงาน 

 

          3.1 ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธกับหนวยงานในจังหวัดเพิ่มมากข้ึน 

 3.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดประชาสมัพันธระบบการศึกษาทางไกล 

 3.3 มีความรวมมือระหวางชมรมนักศึกษาในเขตพื้นที่ใหบรกิารศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  

 3.4. ความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนพระปริยัติธรรมกบัมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

          3.5 มหาวิทยาลัยเปนสวนหน่ึงในกจิกรรมในวันสําคัญทางพทุธศาสนา 

  

4.ปญหา/อุปสรรค 

          - ไมมี 
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ภาคผนวก  

1.รายชื่อ/ที่อยูของผูเขารวมกิจกรรม 
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2. ภาพกิจกรรมการดาํเนินโครงการ 
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ช่วงเตรียมการจัดมุมเสริมความรู้คู่บุญในวันมาฆบูชา โดยความร่วมมือของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

และครู /นักเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดสงัคาว   
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ชวยกันจัดมุมเสริมความรู ประกอบดวย หนังสือท่ัวไป เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. วารสาร นิตยสาร  
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นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อาํนวยการศูนยวิ์ทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ถวายมุมเสริมความรู้คู่บุญในวันมาฆบูชา                                            

โดยมี พระครูสงัฆรักษ์ธงชัย ผู้อาํนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดสงัคาว รับมอบ 
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นางเยียรยง ไชยรัตน ผูอํานวยการศูนยวิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะนํามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
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นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ แนะนําวิธีการใชมุมเสริมความรู                                                                    

และนางสาวมานิตา ฉัตรเมืองปก นักแนะแนวการศึกษาอาชีพ แนะแนวการศึกษาทางไกล มสธ.                                 

โดยเนนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ใหกับนักเรียนพระปริยัติธรรม (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)  
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3. แบบประเมินโครงการ 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 40 - 

 

แบบประเมินผลโครงการถวายมุมเสริมความรูคูบุญในวันมาฆบูชา 

ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามญั วัดสังคาว ตําบลนิคมสงเคราะห อําเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี 

วันที่ 5 มีนาคม 2558  

โดย ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 
 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากทีสุ่ด  

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 

     1.  เพศ    ชาย             หญิง 

     2.  อายุ    ตํ่ากวา 20 ป  21-30 ป   31-40 ป   41-50 ป   มากกวา 50 ป  

     3.  สถานะภาพของทาน       ครู/บุคลากร    นักศึกษา มสธ.    นักเรียนพระปริยัติธรรม  พระภิกษุ 

     4.  ทานไดรับขาวสารการจัดกจิกรรมจากที่ใด (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ) 

      เว็ปไซต มสธ.อุดรธานี จดหมายเชิญจาก มสธ.อดุรธานี รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   

      อื่นๆระบุ................................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานทีจ่ัดงานและรปูแบบการจัดกจิกรรม 

 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 

       1.1 ดานสื่อสารสนเทศที่นําไปที่จัดใหบรกิาร 

     

       1.2 ดานการแนะนําการใชบริการมุมความรู      

       1.3 การแนะแนวการศึกษาทางไกล      

2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกจิกรรม      

3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกจิกรรม      

4. การตอนรบัและบรกิารจากเจาหนาที่ผูจัดงาน       

5. รูปแบบและความเหมาะสมของกจิกรรม      

6. ความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม      

7. การนําความรูไปใชประโยชน      

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ   

1.......................................................................................................................................................................................... 

2.......................................................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณที่ใหเกียรติกบั มสธ. 

                                                                                                                                                              


