
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการส าหรับผู้น าชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูโกศลศาสนวงศ์ 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
กลยุทธ์ ข้อที ่๓.๑.๓, ๓.๑.๔ 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์และผู้น าชุมชนมีบทบาทส าคัญในการบริหารงานงานและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือสนองความต้องการของคณะสงฆ์และประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองและด าเนินชีวิตได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ในการบริหารงานดังกล่าว นอกจากพระสงฆ์และผู้น าชุมชนจะต้องความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการแล้ว ยังจ าเป็นต้องใช้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาประคับประคองการด าเนินกิจการต่างๆ ด้วย การบูรณาการ
ระหว่างแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่กับองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนา จึงเป็นการบริหารที่อาศัยฐานความรู้ คู่
คุณธรรม ผนวกกับ ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติพระธรรมวินัย และ
วัฒนธรรมประเพณี เป็นหัวใจก ากับการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมตามเป้าหมายขององค์กรพระ
ศาสนาและองค์กรของชุมชน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารคณะสงฆ์และผู้น าชุมให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และการบริหารตามหลักพุทธธรรม  ศูนย์บริการวิชาการและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักวิชาก าร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงจัดโครงการการบริหารจัดการส าหรับผู้น าชุมชน
ในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารจัดการตาม
แนวพุทธแก่พระสงฆ์ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับต าบล 
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๗.๒ เพ่ือให้พระสงฆ์ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับต าบลมีความตระหนักในการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่และการบริหารจัดการตามแนวพุทธไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารงานให้มีประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นการอบรมสัมมนาผู้น าชุมชน และพระนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารคณะสงฆ์และผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และบริหารตามหลักพุทธธรรม 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๓๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๒๑  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

- พระสังฆาธิการ   ๓๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๖ 
- ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน  ๑๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๓ 
- คณาจารย์    ๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ 
- เจ้าหน้าที่    ๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗ 
- นิสิต    ๑๖๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๙  

๙.๒  เชิงคุณภาพ   
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๘๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๖ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
- ผลการประเมินโครงการบริหารการส าหรับผู้น าชุมชนในมิติพุทธและวิทยาการสมัยใหม่ เป็นการอบรม

สัมมนาผู้น าชุมชน และพระนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารคณะสงฆ์และ
ผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และบริหารตามหลักพุทธธรรม ในวันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัด
กันทรอมใต ้ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมา
แปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐     อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙     อยู่ในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙     อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙     อยู่ในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙     อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
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ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 

1.  ความพึงพอใจในกิจกรรม ๒๘๗ ๔.๒๗ ๐.๔๕ มาก 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา ๒๘๗ ๔.๑๘ ๐.๓๙ มาก 
1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา ๒๘๗ ๔.๖๓ ๐.๔๘ มาก 
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ ๒๘๗ ๔.๐๐ ๐.๐๐ มาก 
2.  ความพึงพอใจในวิทยากร ๒๘๗ ๔.๓๙ ๐.๕๕ มาก 
2.1 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร ๒๘๗ ๔.๔๕ ๐.๕๘ มาก 
2.2 วิทยากรน าเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ ๒๘๗ ๔.๓๖ ๐.๕๖ มาก 
2.3 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร ๒๘๗ ๔.๓๑ ๐.๖๑ มาก 
2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร ๒๘๗ ๔.๔๒ ๐.๕๓ มาก 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม ๒๘๗ ๔.๓๘ ๐.๕๓ มาก 
3.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา ๒๘๗ ๔.๓๓ ๐.๕๔ มาก 
๓.๑ ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา ๒๘๗ ๔.๓๒ ๐.๕๔ มาก 
๓.๒ ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๒๘๗ ๔.๒๖ ๐.๖๑ มาก 

๓.๓ ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๘๗ ๔.๓๕ ๐.๕๓ มาก 
๓.๔ ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร ๒๘๗ ๔.๓๔ ๐.๕๖ มาก 
๔. ต้องการให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมแบบนี้อีก ๒๘๗ ๔.๕๙ ๐.๕๕ มากที่สุด 
ภาพรวมของการด าเนินกิจกรรม ๒๘๗ ๔.๓๕ ๐.๕๔ มาก 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. ความต้องการในการฝึกอบรมไม่ชัดเจน  
๒. ขาดข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้อบรม  
๓. ไม่ก าหนดสาระส าคัญให้กับวิทยากร  
๔. เทคนิคการฝึกอบรมไม่เหมาะ  
๕. จัดระยะเวลาแต่ละหัวข้อไม่เหมาะ  
๖. ข้อจ ากัดด้านเวลา  
๗. ใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม  
๘. สถานที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 
๙. ควรจัดเป็นโครงการระยะสั้น เพื่อจะได้รับความรู้มากกว่านี้ 
๑๐. เอกสารประกอบเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๑ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ การบริหารจัดการของทีมงานท าได้ดีและการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากควรจัดอย่าง 
ต่อเนื่อง 

         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   
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๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค.

๕๙ 

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 

ขั้นวางแผน (P) 
๑.จัดท าโครงการ 
๒.ขออนุมัติโครงการ 

    
 
 

 
 
 

       

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑.ติดตามประสานโครงการ 
๒.ประชุมคณะกรรมการ 
๓.ด าเนินการตามโครงการ 

     
 
 
 

       

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
ประเมินผลโครงการ/ประเมินผลความพึงพอใจ 

      
 

      

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
-สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบใน
การจัดโครงการครั้งต่อไป 

      
 

      

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  ณ วัดกันทรอมใต้ ต าบลกันทรอม อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับต าบลมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหาร
จัดการตามแนวพุทธ 

๒) ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดับต าบลเกิดความตระหนักในการน าหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการ
บริหารจัดการตามแนวพุทธไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - ไม่เพราะเป็นโครงการใหม่ 

 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ในปีถัดไป 
 ๒) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

๓) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปพัฒนาใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ในด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูโกศลศาสนวงศ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 


