
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร. 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๑ พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ ข้อที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาจิตใจและสร้างชุมชนหรือ
สังคมเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่สมเด็จพระบรมบพิตร
พระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงสถาปนา
ขึ้น เพ่ือเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไปอีกทั้งยัง มีปณิธานอัน
มั่งคง ในการที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ มุ่งมั่ นในการท าหน้าที่ให้การศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนาและประยุกต์เข้ากับศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนา ให้น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็น
สากล อีกทั้งจะท าหน้าที่เป็นแหล่งให้บริการความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอัน
จะก่อให้เกิดการพัฒนามวลมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 เพ่ือให้เป็นไปตามปณิธานและพันธกิจ มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยก าหนดให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกรูป ทุกชั้นปีได้ปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานทุกปีการศึกษาจึงจะมีการอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติ 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๒ 
 

 

 ๗.๒ เพ่ือฝึกภาคปฏิบัติอันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง 
 ๗.๓ เพ่ือให้นิสิต มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 

๗.๔ เพ่ือให้นิสิต มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
๗.๕ เพ่ือให้นิสิตมีโลกทัศน์กว้างไกลมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  
 

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๓๒๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๒๗๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๘ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ  

๑) คณาจารย์    ๒๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๙ 
๒) บุคลากร    ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 
๓) นิสิต    ๒๔๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๖ 

 ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
 การจัดวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และเพ่ือให้นิสิตมี
โลกทัศน์กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๗๘ รูป/คนส านักงานวิชาการงานกิจการนิสิตได้ท าแบบประเมินใน
รูปแบบของแบบสอบถาม จ านวน ๓๒๐ ฉบับ ได้รับสอบถามคืน จ านวน ๒๗๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๕ สรุปผลการ
ประเมินได้ดังนี้  (เกณฑ์ประเมิน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ = น้อยที่สุด ๑.๕๑ - ๒.๕๐ = น้อย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ = ปานกลาง ๓.๕๑ - 
๔.๕๐ = มาก ๔.๕๑ - ๕.๐๐ = ดีมาก) 
ตอนที่ ๑ สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑) เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
พระภิกษุ ๒๕๖ ๘๐.๐๐ 
ชาย ๑๑ ๓.๔๔ 
หญิง ๙ ๒.๘๑ 

 
 
 



๓ 
 

 

๒) ต าแหน่ง 

 
ตอนที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑) ด้านพระวิปัสสนาจารย์/วิทยากร 

รายการ ค่าเฉลี่ย Std. ระดับ 
๑. มีบุคลิกภาพเรียบร้อย สง่างามน่าศรัทธา น่าเคารพ น่าเชื่อถือ ๔.๒๙ ๐.๖๙ มาก 
๒. บรรยายธรรมได้เหมาะสมกับยุคสมัย ๔.๒๘ ๐.๗๒ มาก 
๓. มีความรูค้วามสามารถในการอบรมสั่งสอนผู้ปฏิบัติธรรม ๔.๑๙ ๐.๗๙ มาก 
๔. บรรยายธรรมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและการครองชีวิตในสังคม ๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 
๕. บรรยายธรรมด้วยเหตุและผลไม่กล่าวเลื่อนลอยหรือกล่าวโดยไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน ๔.๑๑ ๐.๗๑ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๑๙ ๐.๗๓ มาก 
 
๒) ด้านเนื้อหาสาระ 

รายการ ค่าเฉลี่ย Std. ระดับ 
๑. ท่านเข้าใจเนื้อหาของการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบสติปัฏฐาน ๔ เป็นอย่างดี ๔.๑๓ ๐๗๒ มาก 
๒. เนื้อหาของการปฏิบัติกัมมัฏฐานแบบสติปัฏฐานที่น่าสนใจและทันสมัยอยู่เสมอ ๔.๑๕ ๐.๗๒ มาก 
๓. ท่านเข้าใจหลักการ และวิธีการปฏิบัติกัมมัฏฐาน ๔.๒๙ ๐.๗๐ มาก 
๔. ท่านสามารถฝึกปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติสติปัฏฐานที่สอนได้ ๔.๒๙ ๐.๗๐ มาก 
๕. เนื้อหาการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย ๔.๓๐ ๐.๗๕ มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๒๓ ๐.๗๒ มาก 
 

 
 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
คณาจารย์ ๘ ๒.๕๐ 
เจ้าหน้าที่ ๕ ๑.๕๖ 
นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๙๑ ๒๘.๔๔ 
นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ๑๐๐ ๓๑.๒๕ 
นิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ๖๘ ๒๑.๒๕ 
ประชาชน ๓ ๐.๙๔ 
อ่ืนๆ ๑ ๐.๓๑ 



๔ 
 

 

๓) ด้านการปฏิบัติ 
รายการ ค่าเฉลี่ย Std. ระดับ 

๑. การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานในเบื้องต้นก่อน เพื่อช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สงบขึ้น ๔.๓๕ ๐.๗๒ มาก 
๒. การปฏิบัติกัมมัฏฐานจัดล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติจากง่ายไปหายาก ๔.๓๑ ๐.๖๗ มาก 
๓.ลักษณะของกิจกรรม เช่น การไหว้พระสวดมนต์ช่วยให้ท่านเกิดสมาธิมากยิ่งขึ้น ๔.๒๗ ๐.๗๔ มาก 
๔. การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานในช่วงเช้าช่วยให้ท่านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ดี ๔.๓๑ ๐.๖๗ มาก 
๕. ระยะเวลาของการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการปฏิบัติมีความสอดคล้องกับระยะเวลา
ของการอบรม ๔.๒๗ ๐.๗๔ 

มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔.๒๙ ๐.๗๑ มาก 
ตอนที่ ๓ สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

๑. ปีนี้มีการทดสอบอารมณ์ท าให้รู้ปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติวิปัสสนา 
๒. ควรมีการอธิบายกฎระเบียบให้ชัดเจน 
๓. ควรมีเครื่องปรับอากาศ เพราะในช่วงปฏิบัติร้อนมาก 
๔. อยากให้มีคณาจารย์ดูแลนิสิตแต่ละกลุ่มเวลาปฏิบัติวิปัสสนา 
๕. สถานที่มีความพร้อมดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
๖. ปีต่อไปอยากให้จัดที่พักนิสิตห่างกันกว่านี้ 
๗. การปล่อยรับบิณฑบาตควรที่จะให้มีระเบียบมากว่านี้ไปทีละแถว 
๘. ควรตรวจอย่างเคร่งครัดในการใช้โทรศัพท์เวลาปฏิบัติ 
๙. ควรเชิญพระปฏิบัติสายวิปัสสนาหรืออาจารย์วิปัสสนามาให้อารมณ์จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่านี้ 
๑๐. ควรจะเพ่ิมหลักการปฏิบัติเบื้องต้นและอธิบายคุณลักษณะพอเข้าใจก่อนปฏิบัติจริง เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติถูก
คุณลักษณะที่ถูกต้องตามล าดับ 
๑๑. ควรมีประกาศประชาสัมพันธ์ให้อุบาสก-บุบาสิกามาบวชขาวด้วยอยากให้ มจร ศรีสะเกษ เป็นจุดศูนย์กลาง 
๑๒. อยากให้มีการปฏิบัติธรรมหลายๆวันต่อปีการศึกษา เพ่ือให้ได้รับกรรมฐานอย่างลึกซึ่ง 
๑๓. ก่อนจะจัดโครงการควรมีการประชุมคณาจารย์และนิสิตเพ่ือก าหนดการจัดสถานที่ 
๑๔. อยากให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้แบบต่อเนื่อง และพัฒนายิ่งๆขึ้นไป 
๑๕. ควรเปลี่ยนลักษณะของการเดินจงกรมในตอนเช้า เพราะดูเหมือนเป็นการเดินตามกันไป การก าหนดกิริยา
เดินต่างคนต่างอารมณ์ ช้าบ้าง เร็วบ้าง ท าให้พะวงกับแถวมากเกินไปจนสามารถก าหนดตามอารมณ์ของตนได้ 
๑๖. เนื้อหาสาระควรมีความส าคัญมากกว่านี้ และจัดระเบียบของผู้เข้าปฏิบัติให้เข้มมากกว่านี้ 
๑๗. เครื่องเสียงในห้องประชุมฟังไม่ชัด 
๑๘. หอ้งน้ าไม่สะดวกห่างไกลจากที่ปักกลด  
๑๙. ควรมีกาแฟในเวลาบ่ายโมงเพ่ือก าจัดความง่วง 
๒๐. การอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานในช่วงเช้าช่วยให้ท่านปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ดี 



๕ 
 

 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อยากให้เพ่ิมพระวิปัสสนาจารย์ในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ และควรจะเพ่ิมหลักการปฏิบัติเบื้องต้นและอธิบายคุณลักษณะพอเข้าใจก่อนปฏิบัติจริง เพื่อที่จะ
ได้ปฏิบัติถูกคุณลักษณะที่ถูกต้องตามล าดับ  
๙.๓ เชิงเวลา   

            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๖๐,๘๔๐ บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค.
๖๑ 

พ.ย.
๖๑ 

ธ.ค.
๖๑ 

ม.ค.
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย.
๖๒ 

พ.ค.
๖๒ 

มิ.ย.
๖๒ 

ก.ค.
๖๒ 

ส.ค.
๖๒ 

ก.ย.
๖๒ 

ขั้นวางแผน (P) 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

  
 

          

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ขออนุมัติโครงการ  

  
 

          

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
๓. ติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์โครงการ 
๔. ด าเนินการจัดท าโครงการ 

  
 

 
 
 

 
 
 

        

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
๑. สรุปโครงการ 
๒. ประเมินผลการด าเนินงาน 

    
 
 

        

ขั้นปรับปรุงผลการด าเนินงาน (A) 
๑.สรุปผลการด าเนินงาน 
๒.ประชุมเพ่ือปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะใน
การจัดโครงการครั้งต่อไป 

    
 
 

        

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ วทิยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ต าบลน้ าค า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  



๖ 
 

 

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑๔.๑ นิสิตได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 ๑๔.๒ นิสิต มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 ๑๔.๓ นิสิต มีโลกทัศน์กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

๑๔.๔ นิสิตมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 
 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. พระวิปัสสนาจารย์ควรเป็นสายปฏิบัติ ๑. ได้เชิญพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติ 
๒. ควรมีการประชุมคณาจารย์และนิสิต ก่อนจัดโครงการ ๒. ได้มีการประชุมคณาจารย์ก่อนจัดโครงการ 
๓. ควรตรวจอย่างเคร่งครัดในการใช้โทรศัพท์เวลาปฏิบัติ ๓. ได้มีท าประกาศกฎระเบียบในการปฏิบัติวิปัสสนา 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ และมีจ านวนจ ากัด 
 ๒) ทรัพยากรไม่เพียงพอ มีการจัดสรรทรัพยากรไม่ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๓) ขาดการวางระบบผู้ประสานงานกลางที่ชัดเจนในการด าเนินงานโครงการอย่างทั่วถึงและสอดคล้องในทิศทาง
 เดียวกัน 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) จะน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการด าเนินโครงการอื่น ของวิทยาลัย 

๒) จะน าผลการประเมินโครงการไปบูรณาการกับการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์  
๓) สามารถน าไปบูรณาการเข้ากับรายวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ 
 
 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 


