
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร. 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 

    กลยุทธ์ ข้อที ่๓.๑.๓, ๓.๑.๔   
๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
๖. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 
 ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งความก้าวหน้าในด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ ยังโยงใยไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ประชาชนค่อนข้างสับสนและการเป็นอยู่ของ
ประชาชนทั่วไปมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น ขาดการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยิ่งท าให้เกิดความบกพร่องในด้าน
การศึกษาและพัฒนาคน การปฏิบัติธรรมกรรมฐานสามารถน ามาพัฒนาจิตใจในการแก้ปัญหาชีวิตของประชาชนใน
สังคมได้ และจะพบความสุขอันแท้จริง มิใช่ความสุขจอมปลอม ดังนั้นการพัฒนาจิตใจเป็นบรรทัดฐานที่ส าคัญที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาคนไดอ้ย่างมั่นคง 

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เห็นความส าคัญในการปฏิบัติธรรมเพ่ือน าสู่การพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนจึงท า
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและอนุรักษ์มรดกทางธรรมมิให้เสื่อมหาย 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือให้บริการสังคมชุมชนในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างถูกต้อง 
๗.๒ เพ่ือเผยแผ่วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ๗.๓ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน สังคม ชุมชนมีปฏิปทาเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด พัฒนาด้านจิตใจและปัญญา 
๗.๔ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน สังคม ชุมชน มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
๗.๕ เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน สังคม ชุมชน มีโลกทัศน์กว้างไกลมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 

- เป็นกิจกรรมที่จัดปฏิบัติธรรมเรื่องเผยแผ่วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เช่น  
การท าวัตรสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การฟังธรรมบรรยาย และการแผ่เมตตา 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๑,๐๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๑,๔๔๔  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

- ข้าราชการ   ๖๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๐ 
- ประชาชนทั่วไป   ๑,๒๐๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- นักเรียน/นักศึกษา  ๑๕๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐ 
- อ่ืนๆ ระบ ุพระภิกษุ  ๑๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๐  

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๘๖๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

- ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายการ จ านวน X S.D. แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ     

1. ความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ๘๖๒ ๓.๘๖ ๐.๘๔ มาก 

2. ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการรส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ๘๖๒ ๔.๒๕ ๐.๗๓ มาก 

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ๘๖๒ ๔.๒๔ ๐.๗๐ มาก 

ด้านวิทยากร     
1. การอธิบายและยกตัวอย่างประกอบชัดเจน ๘๖๒ ๔.๒๐ ๐.๗๔ มาก 

2. เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจนและตรงประเด็น ๘๖๒ ๔.๒๑ ๐.๗๔ มาก 

3. การตอบข้อซักถาม ๘๖๒ ๔.๑๗ ๐.๗๒ มาก 

ด้านการบริหารโครงการ/     

1. ความเหมาะสมของสถานที่ ๘๖๒ ๔.๓๐ ๐.๘๔ มาก 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ ๘๖๒ ๔.๒๙ ๐.๗๓ มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด ๘๖๒ ๔.๑๙ ๐.๗๙ มาก 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ๘๖๒ ๔.๒๗ ๐.๗๐ มาก 

5. การประสานงานและอ านวยความสะดวก ๘๖๒ ๔.๔๒ ๐.๗๐ มาก 
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6. ความเหมาะสมของเครื่องดื่ม/น  าปานะ ๘๖๒ ๔.๕๑ ๐.๖๙ มากที่สุด 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวม ๘๖๒ ๔.๓๙ ๐.๗๔ มาก 
-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. ต้องการให้จัดห้องน้ าเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้เหมาะสมและพอเพียงต่อผู้อบรม 
 ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะดีมาก 
 ๓. ควรเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมบ้างในบางครั้ง เพื่อลดความรู้สึกเบื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๔. เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมมากขึ้น 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมและเชิญพระนักเทศน์
มาแสดธรรมตามที่ประชาชนเสนอมา 

      ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ 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. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

           
 
 
 

 

ชั้นด าเนินการ (D ) 
๑.ติดต่อประสานงาน 
๒.ประชุมท าแผนโครงการ 
๓.ด าเนินการตามโครงการ 

           
 
 
 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C ) 
ประเมินผลโครงการ 

            
 

ขั้นปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A)             
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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 

-สรุปการด าเนินงานรายงานผลโครงการ 
 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 ๑. โรงเรียนขุขันธ์ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒. วัดโคกเพชร ต าบลโคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓. วัดบกจันทร์นคร ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๔. วัดบ้านเขิน ต าบลเขิน อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๕. วัดไพรบึง ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๖. วัดส าโรงใหญ่ ต าบลส าโรง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗. วัดมหาพุทธาราม ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๘. วัดหนองดุมวนาวาส ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) จิตใจมีคุณธรรม หรือมีคุณภาพสูงขึ้นตามขั้นของการปฏิบัติ  

๒) มีจิตใจมั่นคงรู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายไม่มีอาการขึ้นๆลงๆ ตามโลกธรรม  
๓) ได้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชนในด้านการวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 ๔) ได้เผยแผ่วิชาการทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
๕) ผู้เข้าปฏิบัติธรรมมีปฏิปทาเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด พัฒนาด้านจิตใจและปัญญา 
๖) ผู้เข้าปฏิบัติธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา 

 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 

๑. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ มีการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินโครงการและจัดใน
สถานที่ต่างๆ มีการมอบเกียรติบัตรหลังจบโครงการ  ๒. อยากให้จัดแบบนี้แต่รูปแบบให้ต่างกันโดยแยกเป็น

กลุ่มผู้บริหารกับข้าราชการระดับต่างๆ 
 
๑๖. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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๒) สามารถน าผลการประเมินโครงการไปพัฒนาใช้กับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ ในด้านการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 


