
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
๔. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(เป้าประสงค์ท่ี ๓.๑ กลยุทธ์ข้อที่ ๓.๑.๑, ๓.๑.๒, ๓.๑.๓) 

๕. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ได้ด าเนินการจัด

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังได้จัดส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระบัณฑิต 

นิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระสาสนา ในระหว่างปิดภาค

การศึกษา โดยจัดให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 

๒๕๒๓ เป็นต้นมา  

โดยการอบราเด็กและเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม 

และสามารถน าหลักธรรมไปในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการห่างไกลอบายมุก โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัย

ร้ายแรงท าลายสังคมให้เสื่อมลง โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ออกไปบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระศาสนา และเพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่

ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบไป 

 

๖. วัตถุประสงค ์

       ๖.๑ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  



 

 

 ๖.๒ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมส านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ 

 ๖.๓  เพ่ืออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี มีศีลธรรมของพระพุทธสานา  

 ๖.๔  เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

 ๖.๕  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๖.๖  เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักโทษของยาเสพติด 
 

๗. ลักษณะกิจกรรม 
 ๗.๑ การบรรพชาเยาวชนชาย และบวชศีลจาริณีหญิง 
 ๗.๑ การอบราเยาวชนชาย-หญิง 
 ๗.๓ การอบรมประชาชนทั่วไป  
 
๘. เป้าหมายผลผลิต 

 ๘.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ๑. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
๒. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้มีส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติและได้
สร้างศาสนทายาทไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 

 ๘.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. มีหน่วยอบรมโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ๑๐ โครงการ  
 ๒. มีเยาวชนร่วมบรรพชาในโครงการ จ านวน ๓๖๐  รูป/คน 
 ๘.๓  เป้าหมายเชิงเวลา  ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 
๙. ลักษณะกิจกรรม 

 ๘.๑ การบรรพชาเยาวชนชาย และบวชศีลจาริณีหญิง 
 ๘.๑ การอบราเยาวชนชาย-หญิง 
 ๘.๓ การอบรมประชาชนทั่วไป  
 

๑๐. ผลการด าเนินการ  
          ๑๐.๑ เชิงปริมาณ  

จ ำนวนเป้ำหมำยของโครงกำรที่ตั้งไว้    ๓๖๐ รูป/คน 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ทั้งหมด   ๖๕๖  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 



 

 

แบ่งเป็น 
-    ภิกษุ     ๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๖ 
- สำมเณร     ๓๗๒ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
- ศีลจำริณี     ๑๑๐ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๖ 
- ประชำชน     ๑๒๗ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๘ 
 

           ๑๐.๒  เชิงคุณภาพ  
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๔๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

ผลการประเมินโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
X S.D. 

๑ 
 

หลังกำรอบรมในโครงกำรฯมีควำมรู้หรือควำมเข้ำใจใน
ด้ำนศำสนำ 

 
4.๐๐ 

 
0.๗๗ 

 
มำก 

๒ หลังกำรอบรมในโครงกำรฯมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง
สมำธิ 

๓.๙๓ 0.๗๔ มำก 

๓ กำรท ำสมำธิท ำให้มีจิตใจสงบ ๔.๐๙ ๐.๗๕ มำก 
๔ กำรเดินจงกรมท ำให้สมำรถควบคุมสติได้ ๓.๙๗ ๐.7๖ มำก 
๕ กำรท ำวัตรเช้ำ-เย็นช่วยท ำให้จิตใจสบำย ๓.๗๖ ๐.๗๒ มำก 
๖ 
 

เมื่อเข้ำอบรมในโครงกำรฯได้รับควำมอบอุ่นในกำรดูแล
และเอำใส่จำกพระอำจำรย์พ่ีเลี่ยง 

 
4.0๖ 

 
๐.๗๐ 

 
มำก 

๗ เชื่อฟังพระอำจำรย์พ่ีเลี้ยงและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 4.๐๔ ๐.๗๗ มำก 

๘ มีควำมประทับใจในกำรอบรมครั้งนี้ 4.๐๓ 0.๗๐ มำก 
๙ 
 

ได้รับประโยชน์จำกกำรฟังบรรยำยพิเศษของวิทยำกรรับ
เชิญหรือพระอำจำรย์ในแต่ละวัน 

 
4.๐๐ 

 
๐.๗๕ 

 
มำก 

๑๐ ได้รับควำมรู้จำกกำรไปทัศนะศึกษำสถำนที่ต่ำงๆ  ๓.๙๖ ๐.๘๔ มำก 
 

๑๑ 
เมื่อเข้ำอบรมแล้วมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ๓.๙๓ ๐.๗๒ มำก 

 
๑๒ 

กำรฉันอำหำรสองมื้อมีผลต่อสุขภำพร่ำงกำย ๓.๙๗ ๐.๗๐ มำก 

 
๑๓ 

หลังจำกกำรอบรมในโครงกำรฯมีควำมมั่นใจที่จะน ำธรรมะ
ไปใช้ในกำรปัญหำและใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

๔.๐๙ ๐.๘๓ มำก 

๑๔ สถำนที่อบรม/ที่อำบน้ ำ/ห้องน้ ำ ๓.๖๓ ๐.๗๗ มำก 
๑๕ พระวิทยำกรใส่ใจในกำรอบรมด้ำนวิชำกำร ๓.๗๓ ๐.๗๑ มำก 
 รวม ๓.๙๕ ๐.๗๕ มาก 



 

 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
๑. ควรมีกิจกรรมแบบนี้อีก 
๒. อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ทุกปี 
๓. หลังจากได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ แล้ว ท าให้รู้สึกดีข้ึนมาก และเข้าใจถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. ท าให้รักพ่อหลวงของเรามากขึ้น  และมีจิตส านึกท่ีดีต่อพ่อหลวง 
๕. ท าให้เราอยากเข้าวัดท าบุญมากข้ึน 
๖. กิจกรรมที่จัดท าข้ึนดีมากอยากให้มีการจัดแบบนี้อีก 
๗. ท าให้รู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้นกว่าเดิม 
๘. อยากให้มีกิจกรรมที่ดีๆ อีก 
๙. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้ดีมาก 
๑๐. อยากให้มีกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมแบบนี้อีกครั้ง 
๑๑. ควรที่จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ 
๑๒. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อน 
๑๓. กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีท าให้เยาวชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
๑๔. ควรที่จะน าไปปฏิบัติตาม 
๑๕. หลังเสร็จกิจกรรมควรที่จะน าความรู้สึกท่ีได้มา  น าไปเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนฟัง 
๑๖. มีการแนะน าผู้อ่ืนให้เข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมเพ่ือที่จะได้ท าความดีให้มากข้ึน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๓ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 

- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โครงการนี้ ได้ท าให้ได้เห็นศักยภาพของสามเณรทุกรูปที่เข้าร่วม และทนต่อความ
ยากล าบากในการใช้ชีวิตอยู่วัดที่ต้องอยู่ร่วมกัน กิน นอน และเยาวชนมีความรู้ดี ประพฤติดีตามหลักศีลธรรม
ของพระพุทธศาสนา รู้จักหน้าที่ มีระเบียบ มีวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            ๑๐.๓ เชิงเวลา 
 - ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๑๑. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน               งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ..................... (ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๙๗,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 



 

 

๑๒. กิจกรรมการด าเนินงาน/แผนการด าเนนิงาน 

 

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. ติดตามประสานโครงการ 

๒. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ 

๓. ด าเนินการตามโครงการ 

          

 

 

 

 

 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 

๑. ประเมินผลโครงการ 

๒. ประเมินผลความพึงพอใจ 

          

 

 

 

 

 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 

๑. สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุม

เพ่ือปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วาง

รูปแบบในการจัดโครงการครั้งต่อไป 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

         

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

๑๓. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๑๔. สถานที่ด าเนินการ 

 ๑. วัดบ้านโดด อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒. วัดป่าจันทวาร ี อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓. วัดพิมาย อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔. วัดบ้านเวาะ อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๕. วัดหนองงูเหลือมใต้ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 



 

 

 ๖. วัดกระแซงพัฒนา อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗. วัดหัวสะพานทางโค้ง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๘. วัดศรีขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๙. วัดหนองอารี อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑๐. วัดคูเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) เพ่ืออบรมเยาวชนให้มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา 
๒) เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 
๓) เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔) เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของอบายมุข 
 

๑๖. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบก่อนที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมล่วงหน้าก่อน 

๑. มีการท าค าสั่ง/ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

๒. ควรให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมโครงการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูล 

๑๗. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 

 ๑) เยาวชนที่มีความสนใจและเข้าร่วมโครงการค่อนข้างมีน้อย 

 ๒) นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าไม่ค่อยให้ความส าคัญกับโครงการของ มจร เท่าท่ีควร 
 
๑๘. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ

ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 ๑) สามารถบูรณาการเข้ากับการเผยแพร่อัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒) สามมารถน าผลประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาโครงการในปีต่อไปและน าไปใช้กับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูไพโรจน์วัฒนาทร)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
 


