
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการความรู้เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา กลยุทธ์ ข้อที ่๓.๒.๑  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 การจัดการความรู้คือเครื่องมือใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย ๓ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุ
เป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ 
และน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสาระส าคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคคลแบบปัจเจกปัญญา ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะตัว (ปัจจัตตัง) มาพัฒนาให้เป็นระบบสาธารณปัญญา ในรูปของ
เอกสารและสื่อต่างๆ เพ่ือให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การจัดการ
ความรู้จึงเป็นการหาความรู้ที่ถูกต้องให้ถูกคนที่ต้องการและถูกเวลาที่เขาต้องใช้  
 เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้น เพ่ือได้สร้างช่องทางให้
เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกเพ่ือไปสู่การพัฒนา
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพระนักเผยแผ่และผู้มีประสบการณ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๗.๒ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๗.๓ เพ่ือจัดท าคู่มือและหลักสูตรฝึกอบรมพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดท าฐานข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บรรยายโดย พระราชกิตติรังษี 
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๔๑๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๓๘๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๙ 
  แบ่งเป็น (แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ)  

 - พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๓๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๓๐  
 - นิสิตวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ๖๖  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๙    

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 แสดงค่าเป็นร้อยละ หรือค่าเฉลี่ย โดยใช้รูปแบบตารางหรือความเรียง ผู้บริหาร (เช่น เจ้าคณะต าบล เจ้า
คณะอ าเภอ) เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอ่ืนๆ เช่น เลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผู้เข้ารวมโครงการทั้งหมด ๓๘๗ รูป และมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ๓๒๑ รูป 
ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ        N= ๓๒๑ 

อายุ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๒๐-๔๐ ป ี ๑๐๓ ๓๒.๐๙ 
๔๑-๖๐ ป ี ๑๗๗ ๕๕.๑๔ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๔๑ ๑๒.๗๗ 

รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๑ พบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด ๓๒๑ รูป ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๖๐  ปี จ านวน 
๑๗๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๔ รองลงมาคืออายุ ๒๐-๔๐ ปี จ านวน ๑๐๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙ และ ๖๑ ปี
ขึ้นไป จ านวน ๔๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๗  
ตารางท่ี ๒ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม                    N= ๓๒๑ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน (รูป) คิดเป็นร้อยละของเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ๕๔ ๑๖.๘๒ 
เจ้าอาวาส ๑๙๕ ๖๐.๗๕ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔๓ ๑๓.๔๐ 
เลขา ๒๙ ๙.๐๓ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 
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จากตารางที่ ๒ พบว่า มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด ๓๒๑ รูป แบ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน ๕๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๘๒ เจ้าอาวาส จ านวน ๑๙๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน ๔๓ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๔๐ และเลขา ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๓  
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการมีทั้งหมด ๓ ด้าน โดยสรุปค่าเฉลี่ยแต่ละด้านลงในตารางดังนี้  
ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านวิทยากร/เนื้อหา 
ที ่ รายการ จ านวน   S.D. แปลผล 

๑ ด้านวิทยากร/เนื้อหา     
 ๑) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความขัดเจน ๓๒๑ ๔.๑๙ ๐.๖๙ มาก 

 ๒) เนื้อหาเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ๓๒๑ ๔.๑๖ ๐.๖๙ มาก 

 ๓) การเชื่อมดยงเนื้อหาในการบรรยาย ๓๒๑ ๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 

 ๔) การตอบข้อซักถามในการบรรยาย ๓๒๑ ๔.๑๕ ๐.๗๖ มาก 

 รวม  ๔.๑๖ ๐.๗๒ มาก 

 จากตารางที่ ๓ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านวิทยากร/เนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ข้อ เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความขัดเจน ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ เนื้อหาเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๖ การตอบข้อซักถามในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย ๔.๑๕ และการเชื่อมโยงเนื้อหาในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 
๔.๑๓ ตามล าดับ รวมค่าเฉลี่ยทุกข้อของด้านวิทยากร/เนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๖  
ตารางท่ี ๔ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ 
ที ่ รายการ จ านวน   S.D. แปลผล 

๒ ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้     
 ๑) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๓๒๑ ๓.๕๑ ๐.๗๔ มาก 

 ๒) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๓๒๑ ๔.๒๙ ๐.๙๑ มาก 

 ๓) มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๓๒๑ ๔.๒๕ ๐.๖๘ มาก 

 ๔) สามารถน าความรู้ไปเผยแผ่/ถ่ายทอดได้ ๓๒๑ ๔.๒๖ ๐.๖๖ มาก 

 รวม  ๔.๑๐ ๐.๗๙ มาก 

 จากตารางที่ ๔ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ และความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ค่าเฉลี่ย 
๓.๕๑   
 ส่วนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการน าไปใช้ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่สามารถน าความรู้ไปเผยแผ่/
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ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๕  รวมค่าเฉลี่ยทุกข้อ
ของด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 
ตารางท่ี ๕ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของด้านสถานที่/ระยะเวลา 
ที ่ รายการ จ านวน   S.D. แปลผล 

๓ ด้านสถานที่/ระยะเวลา     
 ๑) สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม ๓๒๑ ๔.๓๕ ๐.๕๖ มาก 

 ๒) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๓๒๑ ๔.๔๐ ๐.๕๖ มาก 

 ๓) ระยะเวลามีความเหมาะสม ๓๒๑ ๔.๓๙ ๐.๕๖ มาก 

 รวม  ๔.๓๘ ๐.๕๖ มาก 

 จากตารางที่ ๕ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ความ
พร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ ระยะเวลามีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ และ สถานที่จัด
โครงการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๓๕ รวมค่าเฉลี่ยทุกข้อของด้านสถานที่/ระยะเวลา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
๔.๓๘  
ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ตารางท่ี ๖ แสดงความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะของผู้ร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ด้านวิทยากร/เนื้อหา  
๑) หัวข้อการอบรมควรให้สอดคล้องกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
๒) ควรมีนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติที่มีความชัดเจน 
๓) ควรมีเอกสารประกอบการอบรมมากกว่านี้ 
๔) ควรมีเวลาส าหรับวิทยากรแต่ละท่านที่เหมาะสม และมีเวลาให้ได้ซักถาม โต้ตอบปัญหาได้
มากกว่านี้ 

๖ 
๓ 
๔ 
๒ 

ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้  
    -ไม่มี  
ด้านสถานที่/ระยะเวลา  
๑) ควรเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการไปวัดอ่ืนบ้างฯ ๑ 
 จากตารางที่ ๓.๑ พบว่า ผู้ร่วมโครงการได้เสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ด้านวิทยากร/เนื้อหา  

-ควรมีการอบรมหัวข้อที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
 -ควรมีนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติที่มีความชัดเจนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 



๕ 
 

 

 -ควรมีเอกสารประกอบการอบรมด้วย 
 -ควรมีเวลาส าหรับวิทยากรแต่ละท่านที่เหมาะสม และมีเวลาให้ได้ซักถาม โต้ตอบปัญหาได้มากกว่านี้ 
 ด้านสถานที่/ระยะเวลา 

-ควรเปลี่ยนที่จัดโครงการไปสถานทีอ่ื่นบ้างฯ 
โดยสรุป ล าดับความถี่จากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือ ควรมีการอบรมหัวข้อที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน รองลงมาคือ ควรมีเอกสารประกอบการอบรมด้วย และควรมี
นโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติที่มีความชัดเจนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

         ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๙๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๘๐,๐๐ 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 
๓.แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ 

        

  
 

 
 


 

 

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

          


 

 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปผลการประเมินผลโครงการ 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุงผล
จากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบในการจัด
โครงการครั้งต่อไป 

            

 



๖ 
 

 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ได้อย่าถูกต้อง  

๑๔.๒ มีฐานข้อมูลพระนักเผยแผ่ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๑๔.๓ มีคู่มือการฝึกอบรมและฐานข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - ไม่มีเพราะเป็นโครงการใหม่ 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุงและบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าผลการประเมินไปบูรณาการกับภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้  

๒ สามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


