
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและนิสิตเพื่อให้บริการวิชาการ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ฐานิดา มั่นคง 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
กลยุทธ์ ข้อที ่(๓.๑.๑ , ๓.๑.๓) 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 การบริหารจัดการและการจัดโครงการกิจกรรมด้านการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม ให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ความพร้อมด้านคู่มือการ
ให้บริการ ความรู้ความสามารถของวิทยากร ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรฝึกอบรม และความพร้อมด้าน
ทรัพยากร ความร่วมมือของหน่วยงานที่รับการบริการ เป็นต้น คุณภาพที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ดังกล่าว นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมใน
องค์กรเดียวกันแล้วการมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดโครงการกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมกระตุ้นให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
นิสิตเพ่ือการให้บริการวิชาการ  เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานด้านการบริการวิชาการ และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ดูงานครั้งนี้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักในความส าคัญของการบริการวิชาการ แก่บุคลากรและนิสิต 
๗.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตด้านการบริการวิชาการ 
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๗.๓ เพ่ือส่งเสริมบุคลากรและนิสิต ให้มีโอกาสบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การจัดการความรู้มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”  
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้     ๖๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด   ๕๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
 แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

ผู้บริหาร     ๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๙ 
คณาจารย์    ๒๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒๙ 
เจ้าหน้าที่    ๑๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๓ 
รวมทั้งสิ้น     ๕๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๔ ของผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน (รูป/คน) ร้อยละ 

๑. เพศ 
   - บรรพชิต ๑๓ ๒๔.๕๓ 
   - คฤหัสถ์ชาย ๒๕ ๔๗.๑๗ 
   - คฤหัสถห์ญิง ๑๕ ๒๘.๓๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕๓ ๑๐๐ 
๒. สถานะภาพ 
   - ผู้บริหาร ๑๓ ๒๔.๕๓ 
   - คณาจารย์ ๒๑ ๓๙.๖๒ 
   - เจ้าหน้าที ่ ๑๙ ๓๕.๘๕ 
รวมทั้งสิ้น ๕๓ ๑๐๐ 
๓. สังกัดส่วนงาน   
   - วิทยาเขต  ๑๐ ๑๘.๘๗ 
   - วิทยาลัยสงฆ ์ ๔๓ ๘๑.๑๓ 
   - ห้องเรียน - - 
รวมทั้งสิ้น ๕๓ ๑๐๐ 
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           ๙.๒  เชิงคุณภาพ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูลโดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลแล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย 

ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐     อยู่ในระดับ    มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙     อยู่ในระดับ    มาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙     อยู่ในระดับ   ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙     อยู่ในระดับ    น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙     อยู่ในระดับ    น้อยที่สุด 

ตารางท่ี ๒  แสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
รายการ จ านวน 

X  S.D. แปลผล 
ด้านวิทยากร ๕๓ ๔.๓๗ ๐.๖๑ มาก 
๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ๕๓ ๔.๕๓ ๐.๕๔ มากที่สุด 
๒. เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ๕๓ ๔.๔๙ ๐.๕๔ มาก 
๓. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๕๓ ๔.๒๘ ๐.๖๐ มาก 
๔. เอกสารประกอบมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ๕๓ ๔.๒๕ ๐.๖๘ มาก 
๕. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ๕๓ ๔.๔๐ ๐.๖๐ มาก 
๖. ระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงใด ๕๓ ๔.๒๕ ๐.๖๕ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ     
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๕๓ ๓.๐๐ ๐.๙๐ มาก 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๕๓ ๔.๒๑ ๐.๕๗ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ ๕๓ ๔.๓๐ ๐.๖๓ มาก 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๕๓ ๔.๓๐ ๐.๖๑ มาก 
๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๕๓ ๔.๓๐ ๐.๖๔ มาก 
๓. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๕๓ ๔.๒๘ ๐.๖๓ มาก 
ภาพของการด าเนินโครงการ ๕๓ ๔.๓๓ ๐.๖๑ มาก 

-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. รูปแบบตารางยุทธศาสตร์ควรก าหนดให้ชัดเจนขึ้นน ามาปฏิบัติได้  

๒. เอกสารประกอบสามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้ 
๓. ควรก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตรงกัน ตัวชี้วัดที่ทุกคนต้องท า จัดให้งาน KM กับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอบค าถามเดียวกันได้ ลงลึกถึงลักษณะงาน ชิ้นงานที่ต้องท า 



๔ 
 

 

๔. เพ่ิมระยะเวลาในการอบรมและยกตัวอย่างอธิบายตัวอย่างการจัดการความรู้ออกเป็นแต่ละหัวข้อ เพ่ือง่าย
ต่อการเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๕. ควรเพิ่มระยะเวลาเพ่ือให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน 
๖. การยกตัวอย่างของวิทยากรยังไม่ชัดเจน 
๗. วิทยากรอธิบายเข้าใจง่าย และได้ทราบถึงขั้นการการจัดท าแผนการจัดการความรู้อย่างละเอียด 
๘. เป็นโครงการที่ดี ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
-  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ควรเสนอให้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติในหลักสูตรนี้ต่อไป ซึ่งการอบรมนี้มีประโยชน์มาก 

โดยเพ่ิมระยะเวลาเป็น ๔ วัน และให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติทุกคน นอกจากนั้นควรให้
ผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติระยะสั้นๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน 
         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด    

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                 งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท 

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. จัดท าโครงการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการ 

       
 
 
 

     

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ติดตามประสานโครงการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. ด าเนินการตามโครงการ 

      
 
 
 

 
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
๑. สรุปและประเมินผลโครงการ 
๒. ประเมินผลความพึงพอใจ 

       
 

 
 
 

    

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)             
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๑. สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อม
ประชุมเพ่ือปรับปรุงผลจาก
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบในการ
จัดโครงการครั้งต่อไป 
๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ หอ้งประชุมพระพรหมสิทธิ (ห้อง ๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) ได้สร้างความตระหนักในความส าคัญของการบริการวิชาการ แก่บุคลากรและนิสิต 
๒) ได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตด้านการบริการวิชาการ 
๓) ได้น าความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน รวมทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอน 
๔) ได้น าความรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปท าประโยชน์ให้กับชุมชน และฝึก ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๕) ได้การจัดการเรียนรู้ที่ดีไปพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ วิทยาลัย
สงฆ์ ควรส่ งเสริม ให้ นิ สิต ได้ รับผิ ดชอบกิจกรรมต่ างๆ เพ่ื อเพ่ิ ม
ประสบการณ์ในการท างาน 

๑. ได้น าความรู้และใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปท า
ประโยชน์ให้กับชุมชน และฝึก ทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

๒. ควรท าการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัยและน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาโดยมีแผนการปฏิบัติงานมีกลยุทธ์ ตลอดจนขั้นตอน
ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

๒. ได้น าความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ชุมชน รวมทั้งบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ในปีต่อไป 

๒) วิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลไปพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ 
๓) มีการประเมินประโยชน์ของโครงการในด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจและการน าไปใช้ 
๔) น าความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน รวมทั้งบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 



๖ 
 

 

 
 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (ดร.ฐานิดา มั่นคง)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


