
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

๑. ชื่อโครงการ   : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ชื่อหน่วยงาน  : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.  
๔. ความสอดคล้องกับ 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 เป้าประสงค์ที่ ๓.๑  กลยุทธ์ที ่๓.๑.๑ 
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
   ผลงานการให้บริการวิชาการ 
   ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
   ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักที่มีภารกิจ
หลักคือการผลิตนิสิตให้ตอบสนองกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในการพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน ภายนอกอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา 
มีข้อเสนอประเด็นที่ต้องเร่งด าเนินการ เรื่องการเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารองค์กร และการพัฒนาองค์กรการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชนทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับ มาตรการ จัดให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคลากรการจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการ
ให้บริการวิชาการ และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานการให้บริการวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากร
บุคลากรการจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ๗.๒ เพ่ือจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ 
 ๗.๓ พัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากรบุคลากรการจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   
  จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๓๐ รูป/คน 
  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๐  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
   แบ่งเป็น 

- คณาจารย์   ๒๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ 
- เจ้าหน้าที่   ๘ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒๘ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

- ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 

การจัดการโครงการ     
   การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ๒๘ ๓.๘๐ ๐.๗๑ มาก 
   ความเหมาะสมของสถานที่ ๒๘ ๔.๕๐ ๐.๖๓ มาก 
   ความเหมาะสมของระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง,จ านวนวัน) ๒๘ ๔.๓๗ ๐.๘๑ มาก 
   ความเหมาะสมของช่วงเวลา (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น,ช่วงเดือน) ๒๘ ๔.๒๗ ๐.๘๗ มาก 
   การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม ๒๘ ๓.๘๓ ๐.๕๙ มาก 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน     
   ความรอบรู ้ในเนื้อหาของวิทยากร ๒๘ ๔.๓๗ ๐.๘๙ มาก 
   ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๒๘ ๔.๒๗ ๐.๘๗ มาก 
   การตอบค าถาม ๒๘ ๔.๓๗ ๐.๘๙ มาก 
   ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม ๒๘ ๓.๙๓ ๐.๖๔ มาก 
รูปแบบการจัดประชุม     
   เอกสาร ๒๘ ๔.๖๗ ๐.๔๘ มากที่สุด 

   โสตทัศนูปกรณ์ ๒๘ ๔.๖๐ ๐.๕๖ มากที่สุด 

   เจ้าหน้าที่สนับสนุน ๒๘ ๔.๓๗ ๐.๘๑ มาก 
   อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที ่ ๒๘ ๔.๒๐ ๐.๔๘ มาก 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     
   ท่านไดร้ับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ  จากการฝึกอบรม/สมัมนา ๒๘ ๔.๐๐ ๐.๖๔ มาก 
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รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 
   ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรยีน/การปฏิบัติงาน ๒๘ ๓.๙๐ ๐.๖๖ มาก 
   สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม ่ ๒๘ ๓.๙๐ ๐.๖๖ มาก 
   สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบตัิ (ถ้ามี) มีความเหมาะสม ๒๘ ๔.๑๐ ๐.๔๐ มาก 
   โครงการ/กิจกรรมในหลักสตูรเอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน
หรือไม ่

๒๘ ๔.๑๓ ๐.๕๑ มาก 

   ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม ๒๘ ๓.๕๓ ๐.๘๒ มาก 
   ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ ๒๘ ๔.๔๐ ๐.๘๑ มาก 

รวม ๒๘ ๔.๑๖ ๐.๖๘ มาก 
- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. กิจกรรมที่ดีมีการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 ๒. โครงการไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
 ๓. ต้องมีการก าหนดแนวทางการสร้างฐานข้อมูล 
 ๔. วิทยากรบรรยายเร็วเกินไป 
 ๕. เอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาละเอียดดีมาก 
 ๖. ควรจัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยและฐานข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
 ๗. ระบบเครื่องเสียงไม่ดี  
 ๘. ควรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในด้านการปฏิบัติงานจริง 
 ๙. ควรจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมมากกว่านี้ 
 ๑๐. ควรสนับสนุนให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้ทุกๆปี 
 ๑๑. น่าจะมีสื่อน าเสนอมากกว่านี้และใช้เวลาในการจัดอบรมมากกว่านี้ 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ การจัดทาเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานซอฟแวร์ผลิตสื่อมือมัลติมีเดียจะท าให้ผู้เข้าร่วมอบรม 
สามารถน าไปต่อยอดตนเองได้ 
       ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 
  งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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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. วางแผนการจัดโครงการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. การเตรียมการงบประมาณ 
๔. ประชุมผู้รับผิดชอบ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๕. ก าหนดสถานที่ในการด าเนินการ 

  

 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

 

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. พัฒนาระบบข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เข้ากับยุคสมัยใหม่   
๓. พัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากรบุคลากรการ
จัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการ
วิชาการ 

      

 
 
 
 
 

   

  

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

      
  
 

  
  

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 

      
  
 

  
  

  
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 - ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ 
 - ห้องประชุมพระพรหมสิทธิ (๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) ไดร้ะบบฐานข้อมูลแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา 
 ๒) ไดแ้หล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูล 
 ๓) ได้ระบบฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนาที่ทันสมัย 



๕ 
 

 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

- ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน - ออกค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการมีการแบ่ง
ภาระงานให้ทุกรูปได้ปฏิบัติตามค าสั่ง - ควรแบ่งหน้าที่ให้ท าทุกรูป/คน 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) ระยะเวลาในการอบรมน้อยขาดรายละเอียดในการอบรม 
 ๒) ควรจัดในช่วงการปิดเทอมเพ่ือให้บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) น าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ไปปรับปรุงรูปแบบการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 ๒) น าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมไปประยุกต์ในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการและสามารถ
น าเสนอในรูปแบบเอกสารได้ 
 ๓) สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทรัพยากรบุคลากรจัดเก็บและติดตามข้อมูลด้านการให้บริการวิชาการ 
 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 


