
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการธรรมะสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ 
๒. ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ      
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานวิชาการ    
๔. ความสอดคล้องกับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ 
 (เป้าประสงค์ท่ี ๔  กลยุทธ์ที่ ๑๔ มาตรการที่ ๑๔.๒ ) 
๕. ผลผลิต :        ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
     ผลงานการให้บริการวิชาการ 
     ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง ส่งผลถึงเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขาดระเบียบวินัยซึ่งท าให้
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ 
ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ ส าหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการท างานที่ไม่
มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กรเป็นต้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ท าให้เกิด
สมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติในกรลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มข้าราชการและพนักงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุและสตรี จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาและมีคุณธรรม ซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทาง
จิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ ท า
ให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

 ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเห็นสมควรที่จะด าเนิน
โครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม  ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ต้องการ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้มีความรักความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ



๒ 
 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีศักยภาพในการท างานอย่างสูงสุด ท างานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าว เข้าในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
และพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและ
เป็นพลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป กอปรกับปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็ก
และเยาวชนของสังคมไทยในปัจจุบันกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เป็นสัญญาณบอกเหตุได้อย่าง
ชัดเจนว่า การพัฒนาสังคมไทยต่อไปนี้จะต้องพัฒนาเชิงรุกในทุกด้านให้มีความสมดุลกัน เน้นความสุขมวลรวมของ
ประชาชนในชาติอันอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้
ประชาชนในชาติสามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามค ากล่าวที่ว่า “อยู่เย็นด้วย
ศีลเป็นสุขด้วยธรรม” 

 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 ๗.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญในคุณธรรม จริยธรรม 
       ๗.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
  - จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๑๕๐  คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๑๕๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งเป็น (แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 

นักเรียน     ๑๕๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 

- เป็นกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและครู เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและตระหนักในคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๕๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด  

- ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
รายการ จ านวน 

 
S.D. แปลผล 

๑.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๑๕๐ ๔.๕๐  ๐.๕๕ มากที่สุด 
๒.มีความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ๑๕๐ ๔.๕๗  ๐.๕๕ มากที่สุด 
๓.มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ๑๕๐ ๔.๔๑  ๐.๖๘ มาก 



๓ 
 

 

๔.เนื้อหาการอบรมสามารถพัฒนาจิตใจได้ ๑๕๐ ๔.๕๗  ๐.๕๖ มากที่สุด 
๕.สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๑๕๐  ๔.๑๗  ๐.๖๗ มาก 
๖.ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๑๕๐  ๔.๒๖  ๐.๖๕ มาก 
๗.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ๑๕๐ ๔.๒๓  ๐.๖๖ มาก 
๘.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๑๕๐   ๔.๐๗  ๐.๖๕ มาก 
๙.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๑๕๐   ๔.๔๘  ๐.๖๒ มาก 
๑๐.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ๑๕๐ ๔.๕๓  ๐.๖๕ มากที่สุด 
๑๑.มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๑๕๐ ๔.๕๖  ๐.๖๕ มากที่สุด 
ภาพรวมโครงการ ๑๕๐  ๔.๔๐  ๐.๖๓ มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ระยะเวลาในการจัดอบรมควรจะมากกว่านี้ 
- วิทยากรที่มาอบรมควรมีเทคนิคมากกว่านี้ 
- ควรจะมีเอกสารประกอบการอบรมด้วย 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
         ๙.๓ เชิงเวลา  

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดความส าเร็จของโครงการเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ 

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ...................... 
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค.
๕๙ 

พ.ย.
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

ม.ค.
๖๐ 

ก.พ.
๕๙ 

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.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

 

 
 
 
 

    
 
 

 
 

 


 
 

  

ชั้นด าเนินการ (D) 
๑. ติดต่อประสานงาน 
๒. ประชุมท าแผนโครงการ 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 

  
 
 

       
 

 
 

 
 
 
 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)             



๔ 
 

 

๑. ประเมินผลโครงการ 
๒. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ 

 
 

 

 

ขั้นปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A) 
๑. สรุปการด าเนินงาน 
๒. รายงานผลโครงการ 

      
 
 
 

  
 
 

  
 

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ในระหว่าง วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนน้ าค าวิทยา ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑๔.๑ ได้ใช้ธรรมะเป็นสื่อในการพัฒนาจิตใจนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของส่วนราชการ 
๑๔.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการน าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 
๑๔.๓ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ น าหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

- - 
 

๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑๖.๑ ขาดอุปกรณ์ในการน าเสนอการอบรมบรรยายของโครงการเอง 
 ๑๖.๒ ขาดเอกสารประกอบการบรรยาย 
  
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าเอาหลักของการอบรมมาใช้สอนประยุกต์ให้เข้ากับรายวิชานิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
 ๒) สามารถท าให้เป็นผลสัมฤทธิ์ได้โดยน าเอาหลักการปฏิบัติพัฒนาต่อยอดในการอบรมธรรมะต่อไป 
 

      
                    

                           (พระราชธรรมสารสุธี, ดร.) 
(พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ, ดร)              ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


