
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนพัฒนา/ปฏิบัติการประจ าปี  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ฐานิดา มั่นคง 
๔. ความสอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ ข้อที่ ๕.๑.๒  
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้น าการประกัน
คุณภาพการศึกษามาเป็นนโยบายหลักส าคัญตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสงฆ์
ศรีสะเกษ ไว้ว่า “วิทยาลัยสงฆ์ เพื่อชุมชน” โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนเพ่ือให้วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ได้มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง  
สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาระดับเดียวกัน   
 จึงมีความจ าเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จและสามารถแข่งขันกับสถาบันอ่ืนได้นั้น 
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและสังคมภายนอก โดยยึดหลักการของระบบการบริหารนโยบาย  
การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนางบประมาณประจ าปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างเป็นระบบขององค์กร  ที่ต้องการพัฒนาให้บุคลากรเกิดการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการและเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๒ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

 ๗.๓ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 ๗.๔ เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาวิทยาสงฆ์ในทุกมิติของการจัดการศึกษา 



๒ 
 

 

๘. ลักษณะกจิกรรม 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และทบทวนผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    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) คฤหัสถช์าย 
    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  
  ๔.๕๑ – ๕.๐๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด  
  ๓.๕๑ – ๔.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก  
  ๒.๕๑ – ๓.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับปานกลาง  
  ๑.๕๑ – ๒.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อย  
  ๑.๐๐ – ๑.๕๐     มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับน้อยที่สุด 



๓ 
 

 

 ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายการ จ านวน x  S.D. แปลผล 

ความพึงพอใจในโครงการ ๓๕ ๔.๖๙ ๐.๕๒ มากที่สุด 
๑. หัวข้อการสัมมนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๓๕ ๔.๗๑ ๐.๔๗ มากที่สุด 
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 มากทีสุ่ด 
๑. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ จากการ
สัมมนา 

๓๕ ๔.๘๒ ๐.๓๙ มากที่สุด 

๒. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 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 
 - แนวทางในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลย ี
 - วิทยากรให้ความรู้ได้ดีมาก ให้แนวทางการต่อยอดความส าเร็จต่อไปในอนาคตได้ 
 - สถานที่สะดวก เหมาะสมที่จะจัดสัมมนาแบบนี้ 
 - ได้น าสิ่งที่ได้จาการสัมมนาครั้งนี้ไปต่อยอดใช้กับการปฏิบัติงาน 
 - ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสมมาก  
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะช่วยทบทวนให้เข้าใจการท างานมากที่สุด  

            ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของ
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
   



๔ 
 

 

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 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 ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ บา้นสวนคุณตา อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดีสามารถน า
กระบวนการสัมมนาไปใช้ปฏิบัติจริงในภาระงานที่รับผิดชอบ 
๒) เกิดความรักความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ  ตลอดทั้งสามารถพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕ 
 

 

 ๓) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ สามารถระดมสมองในการพัฒนาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑) ควรวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายมา
จัดท าแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

๑) ได้มีวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอก 

๒) ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเพ่ือให้บุคลากรเข้าใจในการท าแผนฯ ๒) ได้เพ่ิมระยะเวลาการอบรมสัมมนา 
๓) ควรท าตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้แผนที่มีประสิทธิภาพ ๓) ได้มรการแบ่งกลุ่มท างานวิเคราะห์ข้อมูล ระดม

ความคิดเห็น เพ่ือจัดท าแผนต่างๆ 
 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาใช้ในปีต่อไป เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับ บรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธ 
กิจที่ตั้งไว้ 
 
 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (ดร.ฐานิดา มั่นคง)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 


