
โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
“กิจกรรมวันมาฆบูชา” 

------------------- 
๑. ช่ือโครงการ  :  โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 

๒. ลักษณะโครงการ : เปนโครงการตอเนื่อง 

๓. ช่ือหนวยงาน  : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ  : โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๕. โครงการเช่ือมโยงกับแผน ๑๒ ฯ แผนพัฒนาระยะ ๕ ป : ยุทธศาสตรที่ ๓–๔  

๖. หลักการและเหตุผล 
 วันมาฆบูชาเปนวันสําคัญ ในทางพระพุทธศาสนา ไดเกิดเหตุการสําคัญคือ พระ

อรหันตจํานวน ๑ ,๒๕๐ องค มาประชุมพรอมกันโดยมิไดนัดหมาย และพระอรหันต
เหลานั้นเปนผูท่ีไดรับการอุปสมบทจากพร ะสัมมาสัมพุทธเจาเรียก วาวันจาตุรงคสันนิบาต 
ไดเกิดเหตุ การประชุมท่ีพรอมดวยองค ๔ ซึ่งในวันดังกลาวพระพุทธองคไดวางหลักการ
สําคัญของพระพุทธศาสนา“โอวาทปาฎิโมกข”ไดแก ไมทําความชั่ว ทําแตความดี ทําจิตใจ
ใหบริสุทธ์ิ ณ เวฬุวันมหาวิหารในการนี้พุทธศาสนิกชนจึงถือเปนประเพณีท่ีจะบําเพ็ญกุศล 
บริจาคทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา เวียนเทียนเพื่อนอมรําลึกถึงพระคุณของพระธรรม
หลักคําสอน  และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ ชาวพุทธ และเพื่อจรรโลง
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองอยูคูชาติไทยตลอดไป 

 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรม สําคัญการ
เวียนเทียน ปลูกตนไผเปนแนวกําแพงร้ัวโรงเรียนในพื้นท่ี กอสรางโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยพรอมกับติดแผนปายพุทธสุภาษิตท่ีตนไมในพื้นท่ี มจร เพื่อเผยแผหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ทําตามเจตนารมณขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาอันจะทําใหหลักธรรมแผ
ขยาย และเขาไปอยูในใจคน เพื่อเกิดผลในการดําเนินชีวิตใหสงบสุขรมเย็นสืบตอไป 

๗.  วัตถุประสงค 
๑. เพื่อประกอบเวียนเทียนเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 
๒. เพื่อเผยแผหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการติดแผนปายพุทธสุภาษิต

ท่ีตนไมในพื้นท่ี มจร 



๓. เพื่อปลูกตนไผแนวกําแพงร้ัวโรงเรียน พื้นท่ีกอสรางโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
- กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

๙.   กลุมเปาหมาย 
๙.๑ เชิงประมาณ 
- จํานวนเปาหมายของโครงการที่ตั้งไว  ๗๓๕   รูป/คน  นักเรียนระดับชั้น เตรียม 

อนุบาล ๑จนถึงระดับสูงพิเศษ ๑ ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยวังนอย 

๙.๒ เชิงคุณภาพ 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
-  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๐  คน 
-  คิดเปนรอยละ ๘๐ %  ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด    

๑๐.  งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  จํานวน ๒๐,๐๐๐  บาท 

๑๑.  กิจกรรมดําเนินงาน (ใหระบุการดําเนินงานและกิจกรรมของโครงการ) 
๑๑.๑ รับมอบชุดนักเรียน ตําราเรียน พอ.มจร จากอธิการบดี 
๑๑.๒ ติดแผนปายพุทธสุภาษิตท่ีตนไมในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณร

ราชวิทยาลัยเพื่อเผยแผหลักธรรมคําสอน 
๑๑.๓ ปลูกตนไผแนวกําแพงร้ัวโรงเรียน พื้นท่ีกอสรางโรงเรียนพุทธศาสนาวัน

อาทิตย 
๑๑.๔ ทําวัตรสวดมนต รักษาศีล เจริญจิตภาวนา 
๑๑.๕ เวียนเทียนเพ่ือนอมรําลึกถึงพระคุณของพระรัตนะตรัย 
๑๑.๖ บําเพ็ญประโยชนสาธารณ 

๑๒. ระยะเวลาดําเนินโครงการ (ใหระบุวัน/เดือน/ป เริ่มตน-ส้ินสุดโครงการ) 
- วันอาทิตยท่ี ๘,๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

๑๓ . สถานท่ีดําเนินการ (ใหระบุสถานท่ีจัดโครงการ) ที่  
-  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วังนอย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

พระนครศรีอยุธยา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช ตําบลลํา
ไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  - โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย วังนอย  สาขาวัดไตรสามัคคี  ตําบลบางเมืองใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 



๑๔ . ผลท่ีคาดวาจะไดรบั 
- ไดนอมรําลึกถึงพระคุณของพระพุทธองคท่ีพระองคไดแสดงหลักโอวาทปาฎิ

โมกข และวางไวเปนหลักคําสอนท่ีเปนหัวใจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ละเวนความชั่ว ทํา
แตความดี ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 

- ไดเผยแผหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการติดแผนปายพุทธสุภาษิตท่ี
ตนไมในพื้นท่ี มจร 

- ไดปลูกตนไผแนวกําแพงร้ัวโรงเรียน พื้นท่ีกอสรางโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตย อันจะทําให 

เกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติ ยังเปนการสรางร้ัวท่ีเกิดจากธรรมชาติ  
๑๕. เครื่องชี้วัดความสําเร็จ 

 ๑. นักเรียนใหความสําคัญและตั้งใจในการทํากิจกรรม 
 ๒. นักเรียนผานโครงการตามเกณฑ ๘๐ เปอรเซ็นต 
 ๓. นักเรียนเยาวชนปฏิบัตตินไดตามวัตถุประสงคของโครงการครบถวนทุกกิจกรรม 

       ๔ . มีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ไปในทางท่ีพึงประสงค 

๑๖. การประเมินโครงการ 
๑. ผูเขารับการฝกอบรมกรอกแบบประเมินความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 

๑๗ .  กิจกรรมการดําเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๑ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงการ    ***         
๒.แตงตั้งกรรมการบริหาร    ***         
๓.ติดตอประสานงาน    ***         
๔.ดําเนินการตามโครงการ     ***        
๕.ประเมิน/สรุปผลการ
ดําเนนิงาน 

    ***        

๖.สงรายงานผลการ
ดําเนินการ 

    ***        

 
 
 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย                         
“วันมาฆบูชา” ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

.........................................  

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

            โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลของทาน 
๑. สถานภาพ                
 ชาย             หญิง 

๒. อายุ                       
 ต่ํากวา ๑๒ ป           ๑๓-๑๘ ป 

           ๑๙-๒๔ ป               ๒๕-๓๐ ป  
           ๒๑-๓๖ ป               ๓๖ ป ข้ึนไป 
๓.วุฒิการศึกษาสูงสุด     
           ประถมศึกษา         มัธยมศึกษาตอนตน  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปริญญาตรี            
 ปริญญาโท               ปริญญาเอก 

๓. สถานภาพ           
 ภิกษุ                  คร-ูอาจารย    

           นักเรียน                          ผูปกครอง 
           อ่ืน ๆ  ..................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี ๒.  ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม (กรุณาทําเครื่องหมาย  √  ในชองวางท่ีตรง          กับ 
ระดับความพึงพอใจของทาน  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปาน
กลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย
ท่ีสุด 
(๑) 

๑. ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ      

๑.  การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเข้า ร่วมกิจกรรม      

๒.   ความเหมาะสมของวนั และเวลาในการจดักิจกรรม      

๓. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและสถานท่ี จดักิจกรรม      

๔. การประชาสมัพนัธ์ให้ทราบข้อมลูการจดักิจกรรม      

๒. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

๑. มีการแตงกายท่ีเหมาะสมกับสถานที      

๒. มีความรู ความสามารถ ความเชื่อถือ เขาใจงานท่ีทําเปนอยางด ี      

๓. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก      

๑. ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบริการ      

๒. มีขอความบอกอยางชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนพิธีการ      

๓. สามารถนําความรูดานพระพุทธศาสนามาปรับใชใน  การดําเนิ น
ชีวิตประจําวันได 

     

๔. ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ      

๑. ไดรับบริการมีประโยชนท่ีตรงตามความตองการ      

๒. การจัดกิจกรรมมีคุณภาพมีประโยชนในดานการใหบริการ      

รวม      

 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………......... …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………......... ………………………………………......
. 
 

 

 



ผลประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการวันมาฆบูชา 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                         ***************** 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดดําเนินการ
จัดโครงการมาฆบูชา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ทุกป การศึกษา ๒๕๖๓  

 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูดานศาสนธรรมและรูจัก วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาตามสมควรแกวัยและเพ่ือปลูกฝงศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีอันดีงามของไทยแกเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได
จัดทําแบบปร ะเมิน การจัดโครงการวนัมาฆบูชา ปการศึกษา ๒๕๖๓  ได แจกแบบสอบถาม  
จํานวน ๑๓๐  ฉบับ ไดรับคืนมา จํานวน ๑๒๐ ฉบับ ผลการประเมินสรุปภาพรวมตามความ
คิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ ปรากฏผลดังนี้  
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาติ   
 

รายการ x ̅ S.D. แปลผล 
๑.ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ ๔.๐๖ ๐.๐๘ มาก 
  ๑.การประสานงานและอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๓๐ ๐.๕๖ มาก 

   ๒ ความเหมาะสมของวนั และเวลาในการจดักิจกรรม ๔.๓๗ ๐.๕๘ มาก 

   ๓. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและสถานท่ี จดักิจกรรม ๔.๓๓ ๐.๕๙ มาก 

   ๔. การประชาสมัพนัธ์ให้ทราบข้อมลูการจดักิจกรรม ๓.๒๓ ๐.๗๔ พอใช 

๒.ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ๔.๔๓ ๐.๑๑ มาก 
๑. มีการแตงกายท่ีเหมาะสมกับสถานที ๔.๓๗ ๐.๖๙ มาก 
๒.มีความรู ความสามารถ ความเชื่อถือ เขาใจงานท่ีทําเปนอยางดี ๔.๔๙ ๐.๕๔ มาก 

๓.ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ๔.๒๙ ๐.๐๒ มาก 
๑. ความเหมาะสมของสถานท่ีใหบริการ ๔.๔๗ ๐.๕๘ มาก 
๒. มีขอความบอกอยางชัดเจนเก่ียวกับข้ันตอนพิธีการ ๔.๓๗ ๐.๖๐ มาก 
๓. สามารถนําความรูดานพระพุทธศาสนามาปรับใชใน การ

ดําเนินชีวิตประจําวันได 
๔.๓๐ ๐.๕๖ มาก 

๔.ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ ๔.๔๖ ๐.๒๗ มาก 
๑. ไดรับบริการมีประโยชนท่ีตรงตามความตองการ ๔.๑๙ ๐.๗๘ มาก 
๒. การจัดกิจกรรมมีคุณภาพมีประโยชนในดานการใหบริการ ๔.๘๗ ๑.๑๒ มาก 



๓.นักเรียนมีความเขาใจและปฏิบัติตามหลักวันมาฆบูชาอยางถูกตอง ๔.๓๓ ๐.๕๙ มาก 
รวม ๔.๓๑ ๐.๑๑ มาก 

 

จากตารางแสดงวา ผลการประเมิน กิจกรรมหลอเทียน ถวายเทียน ปการศึกษ า 

๒๕๖๓ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม = ๔.๓๑ ) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ ความพึงพอใจ

ดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉล่ีย ๔.๔๖ อยูในระดับมาก สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ความ

พึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนในการใหบริการ มีคาเฉล่ีย ๔.๐๖ อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการจัดโครงการหลอเทียน ถวายเทียน ครั้งตอไป  

๑. ควรจัดใหมีการปฏิบัติบูชาโดยการนั่งสมาธิเจริญภาวนาดวย 
๒. ควรดําเนินกิจกรรมใหกระชับในแตละชวงเวลา 
๓. ควรจัดในท่ีรม แสงแดดรอนมาก 
๔. ควรจัดใหนักเรียนนําอุปกรณ ดอก ไม ธูป เทียนมาเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการวันมาฆบูชา วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 

 
 

 



 
 

 



ภาพกิจกรรมโครงการวันมาฆบูชา วังนอย อยุธยา 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการวันมาฆบูชา สาขาวัดสวนสม สมุทรปราการ 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการวันมาฆบูชา สาขาวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


	ผลประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการวันมาฆบูชา

