
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง นิสิตกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ กลยุทธ์ ข้อที่ ๑.๑.๑ 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม มีการบริหารจัดการและพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ  และเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาการด้านนิสิตให้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมต่อความต้องการของสังคม 
ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญที่สุดของมนุษย์ เพราะการศึกษามีบทบาทต่อการพัฒนาความ
มั่นคง ความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอันมาก การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์และการสร้างพลังในการพัฒนา
องค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคมและมีคุณธรรม มีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์มีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
 ดังนั้น การจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพ่ือที่จะได้ท าหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูก
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกันนิสิตได้บ าเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลิตต ารา 
วารสารทางวิชาการ เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิตตอบสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาความรู้ความคิดทักษะและทัศนคติ ด้วยกิจกรรม  

๗.๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  
๗.๓ เพ่ือให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 



๒ 
 

 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๒๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๒๒๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งเป็น ตามท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์   ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐ 
บุคลากร    ๑๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐ 
นิสิต    ๑๙๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐  

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
    - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๘๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
 - ผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่องนิสิตกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี๒๕๖๐ 

รายการ จ านวน x  S.D. แปลผล 
ด้านวิทยากร ๑๘๗ ๔.๖๘ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๑. ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจ ๑๘๗ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๒. การเรียงล าดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน ๑๘๗ ๔.๔๘ ๐.๕๑ มาก 
๓. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น ๑๘๗ ๔.๔๘ ๐.๕๑ มาก 
๔. การตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน ๑๘๗ ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
๕. การใช้เวลาเหมาะสมมาก/น้อยเพียงใด ๑๘๗ ๔.๗๒ ๐.๔๖ มากที่สุด 
ด้านการฝึกอบรม ๑๘๗ ๔.๘๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๑. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ๑๘๗ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๑๘๗ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
๓. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๑๘๗ ๔.๗๖ ๐.๔๔ มากที่สุด 
๔. คุณภาพของเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑๘๗ ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ     
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๑๘๗ ๓.๔๔ ๐.๕๘ ปานกลาง 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๑๘๗ ๔.๖๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 
ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก ๑๗๘ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
ภาพรวมของการด าเนินโครงการ ๑๘๗ ๔.๗๖ ๐.๔๐ มากที่สุด 

 



๓ 
 

 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. ท าให้นิสิตทราบถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. ได้ทราบถึงความหมายจัดประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนแต่งตัวเรียบร้อยดีมาก 
 ๔. เบรกและสถานท่ีเหมาะสมมาก 
 ๕. เครื่องเสียง เสียงเบามาก 
 ๖. เป็นโครงการที่ดีควรจัดอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. ควรเพิม่วิทยาการประจ ากลุ่ม เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดทักษะการจัดการและเรียนรู้ได้  
 ๘. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ในการเตรียมข้อมูลวางแผนและการด าเนินงานด้านการประกัน 

  คุณภาพการศึกษาได้ในปีถัดไป 
 ๙. เป็นกิจกรรมที่ดี สร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
๙.๓ เชิงเวลา   

            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๗๑,๘๒๐บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน   

ขั้นตอน / กิจกรรม 
ยะระเวลา ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ.
๖๐  

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย.
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

ต.ค. 
๖๐ 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการท างาน 
๒. วางแผนการดาเนินงานโครงการ 

           
 

 

ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  
- ประชาสัมพันธ์โครงการให้
คณาจารย์ นิสิตได้รับทราบ 
- จัดอบรมตามระยะเวลาที่ก าหนด 

           
 
 
 

 

- ท าการรวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
น าเสนอผลงาน  

           
 

 

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง             
 



๔ 
 

 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ หอ้งประชุมพระมงคลวุฒิ (ห้อง ๓๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) ได้ทราบถึงความส าคัญในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพของกิจกรรมและโครงการของนิสิติที่
สอดคล้องกับงานด้านประกันคุณภาพ 
๒) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและการด าเนินงานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๓) ได้ทราบถึงบทบาทของนิสิตในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๔) งานประกันคุณภาพการศึกษามีแนวปฏิบัติและทิศทางเดียวกัน 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - ไม่มี 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า 

๒) งบประมาณในการด าเนินโครงการมีจ านวนจ ากัด 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าเอาผลการประเมินโครงไปปรับใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒) สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธร,ดร.) 
 (ดร.ฐานิดา มั่นคง)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 

  
 


