
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
๑.  ช่ือโครงการ     โครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินในจงัหวดันครราชสีมา 
     (วิถีชีวิตในวฒันธรรมข้าวของชาวโคราช) 
 
๒.  ช่ือหน่วยงาน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครราชสมีา  
    รหสัโครงการ.................  
 
๓.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ     นายอมัพร  เจอืจนัทร ์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน   
     คณะครศุาสตร ์ วทิยาลยัสงฆน์ครราชสมีา   
 
๔.  ความสอดคล้อง 
  ๔.๑  ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยั 
           ยทุธศาสตรท่ี์ ๔  การทะนุบ ารงุพระพุทธศาสนาและศลิปวฒันธรรม 
           กลยทุธ ์ข้อท่ี ๑๗  รณรงคใ์หน้ิสติและบุคลากรมคีวามตระหนกัในเรือ่งการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม 
 

  ๔.๒  ตวับ่งช้ีของ สกอ.  
     ตวับ่งช้ีท่ี ตวับ่งช้ีท่ี  ๓.๒  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ 
 

      ผูส้ าเรจ็การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์
   ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 
   ผลงานวจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้
   ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
 
๕.  หลกัการและเหตุผล 
    สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะครสุตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยา
เขตนครราชสมีา ได้จดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรพุทธศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาการสอนภาษาไทย  
(หลกัสตูร  ๕  ปี)  ก าหนดใหน้ิสติไดม้สี่วนส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่  จงึตอ้งจดักจิกรรม
ศกึษาเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา (วถิวีฒันธรรมขา้วของชาวโคราช) ขึน้ 
   ดงันัน้สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะคราสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตนครราชสมีา  จงึจดัท าโครงการศึกษาเรยีนรูศ้ิลปวฒันธรรมท้องถิ่นในจงัหวดันครราชสมีา   



๒ 
 

(วิถีว ัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช) ขึ้น  โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่ อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจงัหวัดนครราชสีมา  และเพื่อให้นิสิตได้ท ากิจกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา 
 
๖.  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
   ๖.๑  เพื่อใหน้ิสติไดเ้รยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา 
   ๖.๒  เพื่อใหน้ิสติไดท้ ากจิกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา 
 
๗.  การด าเนินโครงการ 
 เป็นกจิกรรมศกึษาเรยีนรูแ้ละน ามาจดันิทรรศการแบบสาธติ  โดยด าเนินการดงันี้ 
    ๗.๑  ประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผนโครงการ 
    ๗.๒  เสนอโครงการต่อมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  วทิยาเขตนครราชสมีา 
    ๗.๓  ประสานงานกบัผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งและจดัเตรยีมสถานที่ 
    ๗.๔  ด าเนินการจดักจิกรรมตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ 
    ๗.๕  ประเมนิผลและรายงานผลโครงการใหท้างมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตนครราชสมีาไดร้บัทราบ 
 
๘.  ผลการด าเนินการ 
          ๘.๑  เชิงปริมาณ   
    จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ ัง้ไว ้  ๑๑๓ รปู/คน 

จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ/กจิกรรม ทัง้หมด  ๑๘๒ รปู/คน (รอ้ยละ ๑๖๑.๐๖) 
     ประกอบไปดว้ย 
  - อาจารยใ์นสาขาวชิา    ๔ รปู/คน (รอ้ยละ ๓.๕๓) 
  - นิสติในสาขาวชิา     ๕๓ รปู/คน (รอ้ยละ ๔๖.๙๐) 
   - ผูท้ีส่นใจ (อาจารยแ์ละนกัศกึษา มรภ.นม.)  ๑๒๕ คน (รอ้ยละ ๑๑๐.๖๒) 
 

   ๘.๒  เชิงคณุภาพ   
         ผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๕๐  รปู/คน (รอ้ยละ ๒๗.๔๗  ของผูเ้ขา้รว่มโครงการ) 
มผีลการประเมนิโครงการดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๑ ระยะเวลาทีใ่ชจ้ดักจิกรรม ๓.๘๔ ๐.๗๖ มาก 
๒ รปูแบบของกจิกรรมทีจ่ดัในครัง้นี้ ๓.๙๑ ๐.๖๙ มาก 
๓ สถานทีใ่นการจดักจิกรรม ๓.๘๕ ๐.๕๕ มาก 



๓ 
 

 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบั 

ความพึงพอใจ 
๔ การมสีว่นรว่มของบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ๓.๘๖ ๐.๖๙ มาก 
๕ การมสีว่นรว่มของนิสติในกจิกรรม ๓.๗๖ ๐.๗๗ มาก 
๖ การเขา้ชมกจิกรรมโดยบุคคลภายนอก ๓.๘๔ ๐.๘๓ มาก 
๗ อาหาร-เครือ่งดื่มในกจิกรรม ๓.๗๙ ๐.๗๔ มาก 
๘ ความรูท้ีไ่ดจ้ากการจดักจิกรรม ๓.๘๘ ๐.๖๖ มาก 
๙ ความสอดคลอ้งกบัวชิาทีเ่รยีนในหอ้งเรยีน ๓.๘๓ ๐.๗๔ มาก 
๑๐ ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากกจิกรรมน้ี ๓.๗๔ ๐.๖๘ มาก 

รวมทัง้ส้ิน ๓.๘๓ ๐.๗๑ มาก 
 

    ๘.๓  เชิงเวลา   
               โครงการไดด้ าเนินการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด   
 

๙.  งบประมาณด าเนินการ   
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   งปม.เงนิแผ่นดนิ            งปม.เงนิรายได ้      งปม.อื่นๆ......................(ระบุ)    
  งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๐.  ระยะเวลาและสถานท่ีด าเนินโครงการ   
    ๑๐.๑ ระยะเวลาด าเนินการ   
    วนัที ่๙  เดอืนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

   ๑๐.๒  สถานท่ีด าเนินการ  
     เรอืนโคราช  ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
 
๑๑.  ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ 
   ๖.๑  นิสติไดเ้รยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา 
   ๖.๒  นิสติไดท้ ากจิกรรมส่งเสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดันครราชสมีา 
 

๑๒.  การปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีท่ีผา่นมา ผลปรบัปรงุจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
ไมม่ ี(โครงการใหม)่ ไมม่ ี(โครงการใหม)่ 

 



๔ 
 

๑๓.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑๓.๑  ควรมเีวลาจดัเตรยีมกจิกรรมใหม้ากขึน้ 
  ๑๓.๒  ควรมกีารประชาสมัพนัธโ์ครงการใหม้ากขึน้ 
 

๑๔.   การน าผลการประเมินไปปรบัปรงุและบูรณาการเข้ากบัภารกิจอ่ืนๆของมหาวิทยาลยั 
    หน่วยงาน/ผูร้บัผดิชอบโครงการจะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุและบรูณาการเขา้กบัภารกจิ
อื่นๆของมหาวทิยาลยั ดงันี้  
 ๑๔.๑  น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุในการท าโครงการครัง้ต่อไป 
   ๑๔.๒  น าผลการประเมนิไปปรบัใหเ้ขา้กบัการจดัการศกึษาในหลกัสตูร 
 
 
  

(นายอมัพร  เจอืจนัทร)์ 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

วนัที ่ ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๙ 
 
 


