
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระอุดมปัญญาภรณ์  
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕  การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ ข้อที ่๕.๑.๑ 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยล าดับ  มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพออกสู่สังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖๐ – ๒๕๖๔)  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้น าการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นนโยบายหลักส าคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ไว้ว่า “วิทยาลัยพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาชุมชน” โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์
ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนเพ่ือให้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ได้
มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง  พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรไปด้วย 
 จึงมีความจ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและสามารถแข่งขันกับสถาบันอ่ืนได้นั้น 
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและสังคมภายนอก โดยยึดหลักการของระบบการบริหาร
นโยบาย  (Management  by  Policy) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการสอน
และการท างานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างเป็นระบบขององค์กรที่ต้องการพัฒนาให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการสอนและการท างานไปพร้อม ๆ กัน  



๒ 
 

 

 ๗.๒ เพ่ือให้บุคลากรทุกรูป/คนมีทักษะในการท างานร่วมกันและพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์ 
 ๗.๓ เพ่ือความรู้ความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๗.๔ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาวิทยาสงฆ์ในทุกมิติของการจัดการศึกษา 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านสวนคุณตา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
๙. ผลการด าเนินการ 

• จ านวนเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้    ๓๕ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๓๗  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 
- ผู้บริหาร     ๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ 
- คณาจารย์     ๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
- เจ้าหน้าที่     ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗  

• จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม     ๓๕  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ตารางท่ี ๑ ลักษณะสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
    ๑) บรรพชิต 
    ๒) คฤหัสถ์ชาย 
    ๓) คฤหัสถ์หญิง 

 
๑๖ 
๑๓ 
๖ 

 
๔๕.๗๑ 
๓๗.๑๔ 
๑๗.๑๔ 

รวม ๓๕ ๑๐๐ 
๒. สถานภาพ 
   ๑) ผู้บริหาร 
   ๒) คณาจารย์ 
   ๓) เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ 

 
๕ 

๒๔ 
๖ 

 
๑๔.๒๙ 
๖๘.๕๗ 
๑๗.๑๔ 

รวม ๓๕ ๑๐๐ 
 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ช่วง ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบสอบถามดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย     ความหมายถึง  
  ๔.๕๑ – ๕.๐๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  
  ๓.๕๑ – ๔.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก  



๓ 
 

 

  ๒.๕๑ – ๓.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง  
  ๑.๕๑ – ๒.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อย  
  ๑.๐๐ – ๑.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 
 ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

รายการ จ านวน x  S.D. แปลผล 
ความพึงพอใจในโครงการ ๓๕ ๔.๖๙ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๑. หัวข้อการสัมมนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๓๕ ๔.๗๑ ๐.๔๗ มากท่ีสุด 
๒. เนื้อหาสาระการสัมมนาตรงกับความต้องการ ๓๕ ๔.๗๑ ๐.๔๗ มากที่สุด 
๓. ระยะเวลาการจัดสัมมนา ๓๕ ๔.๖๕ ๐.๖๑ มากที่สุด 
ความพึงพอใจในวิทยากร ๓๕ ๔.๖๗ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๑. เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร ๓๕ ๔.๙๔ ๐.๒๔ มากที่สุด 
๒. เนื้อหาครบถ้วนและน่าสนใจ ๓๕ ๔.๗๑ ๐.๕๙ มากที่สุด 
๓. เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร ๓๕ ๔.๔๑ ๐.๗๑ มาก 
๔. การบริหารเวลาของวิทยากร ๓๕ ๔.๕๓ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๕. ความพึงพอใจวิทยากรโดยภาพรวม ๓๕ ๔.๗๕ ๐.๔๕ มากที่สุด 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา ๓๕ ๔.๗๔ ๐.๕๑ มากที่สุด 
๑. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากการ
สัมมนา 

๓๕ ๔.๘๒ ๐.๓๙ มากที่สุด 

๒. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๓๕ ๔.๖๕ ๐.๖๑ มากที่สุด 

๓. สิ่งที่ท่านได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ตรงตามความคาดหวัง ๓๕ ๔.๗๑ ๐.๕๙ มากที่สุด 
๔. ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ๓๕ ๔.๗๖ ๐.๔๔ มากที่สุด 

รวม ๓๕ ๔.๗๐ ๐.๕๒ มากที่สุด 
- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. สิ่งที่ท่านพอใจในการสัมมนาครั้งนี้ 
 - พอใจและควรใจครั้งต่อไป ควรลงลึกในกลยุทธ์ช่วยกันคิดและสรุปกลยุทธ์ที่จะใช้จริงต่อไป 
 - แนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี 
 - วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก ให้แนวทางการต่อยอดความส าเร็จต่อไปในอนาคตได้ 
 - สถานที่สะดวก เหมาะสมที่จะจัดสัมมนาแบบนี้ 
 - ได้น าสิ่งที่ได้จาการสัมมนาครั้งนี้ไปต่อยอดใช้กับการปฏิบัติงาน 
 - ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสมมาก  



๔ 
 

 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะช่วยทบทวนให้เข้าใจการท างานมากที่สุด  

            ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
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) 
-ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือหาแนว
ทางการจัดท าโครงการ 

  
          

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ขออนุมัติโครงการ  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
๓. ติดต่อประสานงานและจัดท า
โครงการ 

  

     

   
 
 

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปโครงการและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

      
    

  

ขั้นปรับปรุงผลการด าเนินงาน (A) 
- สรุปผลการด าเนินงานและประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะในการจัด
โครงการครั้งต่อไป 

          

 

 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ บา้นสวนคุณตา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 



๕ 
 

 

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) บุคลากรมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการสอนและการท างานไปพร้อม ๆ กัน  

๒) บุคลากรทุกรูป/คนมีทักษะในการท างานร่วมกันและพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิทยาลัยสงฆ์ไปพร้อม ๆ กัน 
 ๓) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ๔) บุคลากรเกิดความพร้อมในการพัฒนาวิทยาสงฆ์ในทุกมิติของการจัดการศึกษา 
  
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. ส่วนกลางควรมีแบบฟอร์มที่เป็นตัวอย่างในการจัด
แผนพัฒนาบุคลากร 
๒. ควรจัดประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรทุกไตรมาส  
๓. แบบการจัดท ารูปเล่มควรเป็นแบบเดียวกัน 

- วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ด าเนินการจัดโครงการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลกร วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รปูแบบการ
จัดท าแผนตามแบบส่วนกลาง และมีการจัดประเมินผล
แผนพัฒนาบุคลากรปีละ ๑ ครั้ง  

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี 

 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาใช้ในปีต่อไป เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับ บรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ 
กิจที่ตั้งไว้ 
 
 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระอุดมปัญญาภรณ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 


