
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงการโดยใช้วงจร PDC 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ฐานิดา มั่นคง 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 (เป้าประสงค์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๓  มาตรการที่ ๓.๒ ) 
 

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 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พุทธศักราช ๒๕๔๘ เพ่ือที่จะได้ท าหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูก
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกันนิสิตได้บ าเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลิตต ารา 
วารสารทางวิชาการ เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิตตอบสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการนี้ขึน้ 
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๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงจากผู้บรรยาย 
 ๖.๒ เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมให้แกน่ิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต และปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน 
 ๖.๔ เพ่ือให้นิสิตได้บ าเพ็ญประโยชน์ตอบสนองนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๕ เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ๑. อบรมเชิงวิชาการ การเขียนโครงการโดยใช้ PDCA  
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้    
- ร้อยละของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยร้อยละ ๘๐ 

- คณาจารย์    ๒๐ รูป/คน  
   - เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ   ๙ รูป/คน 
   - นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ๓๐๐ รูป/คน 
   รวม     ๓๒๙ รูป/คน 

- จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ๒๘๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ 
 แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

- คณาจารย์    ๒๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๘ 
- เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  ๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๔ 
- นิสิต     ๒๖๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕ 
- รวม     ๒๘๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๗ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
- ผลการประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร   

       จากแบบสอบถามเพ่ือประเมินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๗๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
การประเมินผลการด าเนินโครงการแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินโครงการ และ ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ สามารถประเมินผลโครงการได้ดังนี้ 
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ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ N = ๓๒๙ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
บรรพชิต 

ชาย 
หญิง 

๒๕๖ 
๑๐ 
๗ 

๗๗.๘๑ 
๓.๐๔ 
๒.๑๓ 

รวม ๒๗๓ ๘๒.๙๘ 
 จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน ๓๑๖ รูป/คน เป็นเพศบรรพชิต จ านวน 
๒๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๑ เป็นเพศชาย จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๔ และเป็นเพศหญิง จ านวน 
๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๓ ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ตารางท่ี  ๒ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพผู้เข้าร่วม N = ๓๒๙ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสิต 

๒๓ 
๒๕๐ 

๖.๙๙ 
๗๕.๙๙ 

รวม ๒๗๓ ๘๒.๙๘ 
  จากตารางที่ ๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๗๓ รูป/คน เป็นคณาจารย์ และจ้าหน้าที่ 
จ านวน ๒๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๔ และเป็นนิสิตจ านวน ๒๘๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๖ ของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการ 
 วิเคราะห์ผลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการ

แปลผล ดังนี้  
๔.๕๑ - ๕.๐๐   = มีความพึงพอใจมากที่สุด  
๓.๕๑ - ๔.๕๐   = มีความพึงพอใจมาก  
๒.๕๑ - ๓.๕๐   = มีความพึงพอใจปานกลาง   
๑.๕๑ - ๒.๕๐   = มีความพึงพอใจน้อย    
๑.๐๐ - ๑.๕๐   = มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ตารางท่ี ๓ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 

๑. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
๑.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ๒๗๓ ๔.๓๓ ๐.๘๔ มาก 
๑.๒ ความเหมาะสมของสถานที่ ๒๗๓ ๔.๔๓ ๐.๗๒ มาก 
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๑.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลา ๒๗๓ ๔.๔๑ ๐.๖๓ มาก 
๑.๔ ความเหมาะสมของช่วงเวลา  ๒๗๓ ๔.๔๗ ๐.๗๙ มาก 
๑.๕ การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ๒๗๓ ๔.๕๓ ๐.๗๑ มากที่สุด 
รวม ๒๗๓ ๔.๔๓ ๐.๗๔ มาก 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน 
๒.๑ ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร ๒๗๓ ๔.๔๓ ๐.๖๙ มาก 
๒.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๒๗๓ ๔.๓๒ ๐.๖๗ มาก 
๒.๓ การตอบค าถาม ๒๗๓ ๔.๒๖ ๐.๗๖ มาก 
๒.๔ ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม ๒๗๓ ๔.๒๘ ๐.๖๐ มาก 
รวม ๒๗๓ ๔.๓๒ ๐.๖๘ มาก 

๓. คุณภาพการให้บริการ 
๓.๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ 

จากโครงการ/กิจกรรมนี้ 
๒๗๓ ๔.๒๒ ๐.๗๐ มาก 

๓.๒ ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ใน
การเรียน/การปฏิบัติงาน 

๒๗๓ ๔.๓๑ ๐.๖๔ มาก 

๓.๓ สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่านหรือไม่ 

๒๗๓ ๔.๒๕ ๐.๗๐ มาก 

๓.๔ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ๒๗๓ ๔.๒๙ ๐.๖๗ มาก 
รวม ๒๗๓ ๔.๒๗ ๐.๖๘ มาก 

ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ ๒๗๓ ๔.๓๔ ๐.๗๐ มาก 
คิดเป็นร้อยละ                                                                  ๘๖.๘๐ 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. มีระยะเวลาในการจัดโครงการที่จ ากัด อาจไม่เพียงพอส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง 
 ๒. กิจกรรมหลักควรเน้นกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคย สนิทสนมและความสามัคคี 
 ๓. ให้ความส าคัญกับการประสานงานมากขึ้น 
 ๔. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการประชุมจัดการและวางแผนร่วมกัน 
 ๕. องค์การนักศึกษา ควรมีสมาชิก/คณะกรรมการจากทุกสาขา เพ่ือการประสานงาน 
 ๖. กิจกรรมอาจจะมากไปจึงท าให้เวลาไม่เป็นไปตามก าหนดการสักเท่าไหร่ 
 ๗. ควรมีการติดตามโครงการหลังจากฝึกอบรม 
 ๘. เนื้อหาในการสัมมนามากเกินไปและใช้เวลาในการสัมมนามากเกินไป 
 ๙. ระยะเวลาในการจัดไม่เหมาะสม เพราะเป็นช่วงเทศกาลสอบ 
 ๑๐. อยากให้ฝ่ายกิจการนิสิตมีมาตรการในการจัดการนิสิตที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๑๑. นอกจากชั่วโมงกิจกรรม ควรเพิ่มอย่างอ่ืนที่นิสิตเห็นแล้วสามารถดึงดูดใจเข้าร่วมกิจกรรม 
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- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็น
กระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและ
เข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๗๑,๗๔๐ บาท 

 
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 

           
 
 
 

 

๑. ท าการรวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
น าเสนอผลงาน 
๒. ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์
ของผู้รับบริการ 
๓. จัดท ารูปเล่มเสนอผลงานต่อ
หน่วยงาน 

           
 
 
 
 
 
 

 

- น าผลการประเมินไปปรับปรุง             
 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๖ 
 

 

๑๓. สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๓  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) นิสิตได้เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย  

๒) ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมให้แก่นิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบายของมหาวิทยาลัย 
๓) ไดเ้สริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต และปลูกจิตส านึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน 
๔) คณาจารย์สามารถน าความรู้ที่ได้กิจกรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 

 ๕) ได้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาทุกโครงการที่ชัดเจนและครบตามวงจรคุณภาพ 
 ๖) นิสิตสามารถวางแผนการด าเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
 ๗) นิสิตมีทักษะในการประเมิน  วิเคราะห์ผลประเมิน  และการแก้ไขปัญหา 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
ควรมีการประชุมจัดการและวางแผนร่วมกัน 

๑. ฝ่ายกิจการนิสิตได้มีการประชุมนิสิตวางแผนการจัดกิจกรรม
การโครงการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๖๐ 

๒. เนื้อหาในการสัมมนามากเกินไปและใช้เวลาในการ
สัมมนามากเกินไป 

๒. กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตมากข้ึน 

๓. ให้ความส าคัญกับการประสานงานมากขึ้น ๓. ได้มีการท าบันทึกข้อความแจ้งการจัดกิจกรรม 
 
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 
 


