
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ  : โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
(เป้าประสงค์ที่ ๑.๕  กลยุทธ์ที ่๑.๕.๒)  

๕. ผลผลิต :    ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในสังคมยุคสารสนเทศเป็นอย่างมาก  วิถีทางของ
การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศจะเป็นการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ผนวกกับระบบการสื่อสารทางไกลมากขึ้น  เรียกเป็นระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหมวด  ๙  เพ่ือให้มี
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง  จอร์จี  (Georgie. ๑๙๙๙)  ได้กล่าวถึงการลงทุนเพ่ือการศึกษาว่า  ควรมี
การลงทุนเพ่ือใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษา  อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนผ่าน  อินเทอร์เน็ตจะ
เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องกระท าควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษายุคใหม่  การเรียนการสอนจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน  และคณาจารย์มีกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน  และเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอีกด้วย  การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้สอนและผู้เรียนซึ่งอยู่คนละสถานที่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน  อีกทั้งสามารถโต้ตอบกันได้โดยจัดเป็นห้องเรียนเสมือน  
 โลกในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน
การสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายโยงใยทั่วโลก  รวมกันเป็นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ต  ท าให้สังคมเปลี่ยนไปเป็นสังคมสารสนเทศ  โลกจะถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
แบบไร้พรมแดน กิจกรรมทุกสิ่งจะถูกเชื่อมโยงเข้าถึงกัน  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้านการศึกษาก็คือก่อให้เกิดกระแส
ข่าวสารข้อมูล ความรู้  การแสวงหาความรู้ การกระจายข่าวสารข้อมูลท าให้การเรียนรู้มีความสะดวก ง่าย และ
รวดเร็วในหลายรูปแบบ 



๒ 
 

 

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดยการใช้ระบบ ICT  ใน
การจัดการศึกษา  อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนการผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน  และ
เพ่ือจัดให้มีระบบการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้นิสิตได้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๗.๒ เพ่ือจัดให้มีระบบการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๗.๓ เพ่ือให้นิสิตได้เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตสื่อต ารา/เอกสารการเรียนการสอน 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๒๖ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   ๓๕  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
แบ่งเป็น 
- ผู้บริหาร     ๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ 
- คณาจารย์     ๑๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๓ 
- บุคลากรสายปฏิบัติการ   ๑๐ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ 
- อ่ืนๆ ระบ ุ(วิทยากร)    ๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๗ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
  - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๒๖  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

 - ผลการประเมินโครงการ 
รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 

ด้านวิทยากร     
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๒๙ ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด 
๒. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ๒๙ ๔.๔๑ ๐.๕๐ มาก 
๓. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๒๙ ๔.๔๘ ๐.๖๔ มาก 
๔. เอกสารประกอบมีความครบถ้วนของเนื้อหานการฝึกอบรม ๒๙ ๔.๓๗ ๐.๔๙ มาก 
๕. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ๒๙ ๔.๔๑ ๐.๖๔ มาก 
๖. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๒๙ ๔.๔๘ ๐.๖๔ มาก 



๓ 
 

 

ด้านความรู้ความความเข้าใจ     
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๒๙ ๓.๑๙ ๐.๘๘ ปานกลาง 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๒๙ ๔.๑๕ ๐.๗๒ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้     
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๒๙ ๔.๒๖ ๐.๗๑ มาก 
๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๒๙ ๔.๑๕ ๐.๗๗ มาก 
๓. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๒๙ ๔.๑๕ ๐.๘๒ มาก 

รวม ๒๙ ๔.๒๖ ๐.๖๖ มาก 
- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

  - ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากกว่านี้ 
 - ควรเพิ่มเติมรายละเอียดพ้ืนฐาน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่องจะท าให้การปฏิบัติการแน่นมากยิ่งข้ึน 
  - ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตใช้ระบบให้มากๆ 
  - ฝ่ายด าเนินการโครงการต้องมีการเตรียมข้อมูลมากกว่านี้เพ่ือให้การด าเนินโครงการราบรื่น 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ๑) เวลาน้อยให้ท าหลายอย่างท าไม่ทัน,เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าสมควรแล้วท าให้ช านาญ 
 ๒) วิทยากรดี 
 ๓) เป็นการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์มาก 
 ๔) อยากให้จัดทุกปีเพ่ือทบทวนความจ า 

  ๕) ควรจัดอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อคณาจารย์และนิสิต 
            ๙.๓ เชิงเวลา  

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของโครงการทีแ่ล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

   
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                  งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 



๔ 
 

 

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) 
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนา 
๒. วางแผนออกแบบการอบรม 

      
 
 

      

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. จัดคู่มือ วัสดุในการอบรม 
๒. จัดอบรมตามหลักสูตร 
๓. ประเมินผลงานผู้เข้าอบรม 

      
 

 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

        
 

    

ขั้นปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A) 
๑. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการและ 
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา 
๒. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

        
 
 
 

    

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 - ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ   
 - ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) อาจารย์สามารถผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒) มีระบบการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอนได้ทุกท่ีทุกเวลา 
๔) มีแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการประกอบการเรียนการสอน 

 ๕) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย 
 ๖) มีข้อมูลการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๕ 
 

 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

- ควรเพิ่มระยะเวลา - จัดอบรมให้ครบตามก าหนดการ 
- ควรจัดอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีการอบรมตามระยะเวลาโครงการตามก าหนดการ 
- ควรเพิ่มรายละเอียดพ้ืนฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพ่ิมรายละเอียดความรู้เกล็ดเล็กน้อยด้านไอทีให้แก่ผู้ร่วม

โครงการ 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 - ไม่มี 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับโครงการเพ่ือการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒) บูรณากับการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตสามารถเป็นช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเว็ปไซต์ 
 ๓) บูรณาการกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือการวัดผลประเมินผลที่รวดเร็วง่ายต่อการใช้งาน 
 ๔) บูรณาการกับงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในองค์กรเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูใบฎีกาแพนษณุ  อนุตฺตโร)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 


