
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ     
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระครูไพโรจน์วัฒนาทร 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ข้อที่ ๓.๑.๓ ส่งเสริมส่วนงานให้พัฒนางานบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุก 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 ด้วยสภาพปัญหาของสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงท าให้สถาบันการศึกษาต้องเข้าไปมีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ  เพ่ือให้ เป็นผู้มีคุณภาพที่ดีทางด้านร่างกายและจิตใจ  คือ มีศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนในยุคบริโภค
นิยมอย่างสังคมไทยในปัจจุบัน 
       ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ืออบรมพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้สัมฤทธิ์ผลในการสอนและยังปลูกฝังคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เด็กและเยาวชนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ศีลธรรมในปัจจุบันและอนาคตให้ถูกต้องตามหลักพุทธวิธีการสอน  และ
เทคนิคในการสอนซึ่งจะท าให้ความร่มเย็นมีความผาสุกเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการสอน 
๗.๒ เพ่ือส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรม สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

      ๗.๓ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนศีลธรรม 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
๘.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอน และจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
๘.๒ จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอน 

 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๖๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   ๕๒๙ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๗ 
แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 
- พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   ๕๑๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๖ 
- บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ๑๕ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๔ 

ตารางท่ี ๑ แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๕๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ( N=๖๐๐) 

รายละเอียด 
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑. สถานภาพ   
 ๑.๑ เจ้าคณะอ าเภอ ๒ ๐.๓๓ 
 ๑.๒ เจ้าคณะต าบล ๓๐ ๕.๐๐ 
 ๑.๓ เจ้าอาวาส ๑๘๑ ๓๐.๑๗ 
 ๑.๔ พระลูกวัด ๒๗๗ ๔๕.๑๗ 
 ๑.๕ อ่ืนๆ  ๒๘ ๔.๖๗ 
๒. อายุ   
 ๒.๑ ๒๐ – ๓๐ ป ี ๖๒ ๑๐.๓๓ 
 ๒.๒ ๓๑ – ๔๐ ปี  ๑๔๒ ๒๓.๖๗ 
 ๒.๓ ๔๑ – ๕๐ ปี  ๑๗๕ ๒๙.๑๗  
 ๒.๔ ๕๑ ปี ขึ้นไป  ๑๓๙ ๒๓.๑๗ 
๓. การศึกษา   
 ๓.๑ ประถมศึกษา ๙๔ ๑๕.๖๗ 
 ๓.๒ มัธยมศึกษา ๑๔๙ ๒๔.๘๓ 
 ๓.๓ ปริญญาตรี ๒๕๐ ๔๑.๖๗ 
 ๓.๔ อ่ืนๆ  ๒๕ ๔.๑๗ 
รวมทั้งสิ้น ๕๑๘ ๘๖.๓๓ 
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๙.๒  เชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 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     อยู่ในระดบั    น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙     อยู่ในระดับ    น้อยที่สุด  

      - ผลการประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมวดแผนงานการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปผลการประเมินกิจกรรมได้ดังนี้ 

รายการ จ านวน x  S.D. แปลผล 
ด้านวิทยากร  ๕๑๘ ๔.๐๓ ๐.๐๖ มาก 
๑. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ๕๑๘ ๔.๐๖ ๐.๖๔ มาก 
๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ๕๑๘ ๔.๐๑ ๐.๖๗ มาก 
๓. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๕๑๘ ๔.๑๖ ๐.๗๖ มาก 
๔. การตอบค าถามของวิทยากร ๕๑๘ ๓.๙๕ ๐.๗๗ มาก 
๕. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ๕๑๘ ๓.๙๗ ๐.๗๓ มาก 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๕๑๘ ๓.๙๐ ๐.๙๒ มาก 
๑. การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ๕๑๘ ๓.๙๒ ๐.๘๓ มาก 
๒. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๕๑๘ ๓.๙๐ ๐.๗๔ มาก 
๓. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ๕๑๘ ๓.๗๗ ๐.๗๗ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  ๕๑๘ ๓.๖๙ ๐.๑๑ มาก 
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ๕๑๘ ๓.๔๗ ๐.๙๑ มาก 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม ๕๑๘ ๓.๘๐ ๐.๗๐ มาก 
๓. สามารถจดัระบบความคดิ/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอยา่งเป็นระบบ ๕๑๘ ๓.๘๐ ๐.๗๖ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้  ๕๑๘ ๓.๘๔ ๐.๐๓ มาก 
๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ๕๑๘ ๓.๘๘ ๐.๗๑ มาก 
๒. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ๕๑๘ ๓.๙๐ ๐.๗๖ มาก 
๓. สามารถให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงานได้ ๕๑๘ ๓.๗๖ ๐.๗๘ มาก 
๔. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ๕๑๘ ๓.๘๒ ๐.๗๓ มาก 
ภาพรวมผลการด าเนินการ ๕๑๘ ๓.๘๘ ๐.๗๗ มาก 
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๘ 
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-   สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. ควรจัดอบรมพระสอนศีลธรรมปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง 
 ๒. ควรจ ากัดเวลาปิดโครงการประมาณ ๑๕.๐๐ น. 
 ๓. วิทยากรควรให้ความรู้เวลาท่านละ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั่วโมง 
 ๔. การอบรมท าให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ในการสอนได้ 
 ๕. การจัดโครงการ/กิจกรรม เนื้อควรกระชับและเข้าใจง่ายกว่านี้ 
 ๖. ควรจัดที่ฉันอาหารเพลให้ดีกว่านี้ 
 ๗. ควรจัดอบรมทุกปี 
 ๘. ได้รับประโยชน์จากการชมสื่อการเรียนรู้ 
 ๙. ควรมีการจัดทาโครงการสื่อการเรียนรู้ 

  ๑๐. การหาข้อมูลและการทางานยังไม่ดีเท่าท่ีควรเพราะต้องมีการเรียนรู้อย่างละเอียด จึงทาให้ 
การทางานเป็นไปอย่างล้าช้าและสื่อการเรียนรู้ที่ได้มาไม่สมบูรณ์และสวยงามเท่าท่ีควร 

 ๑๑. ควรมีการเรียนรู้และติดตามข้อมูลให้ทันต่อเทคโนโลยี 
 ๑๒. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสื่อ Multimedia ในรูปแบบที่ต้องการ 

  ๑๓. รูปแบบการบรรยายที่ท าให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นรูปแบบที่ดีท าให้ไม่น่าเบื่อ 
  ๑๔. ควรแจ้งผู้เข้าร่วมอบรมว่าต้องน าอุปกรณ์ เช่น Computer Smartphone มาด้วย 
  ๑๕. เพ่ิมกิจกรรมปฏิบัติการระหว่างการอบรม 
  ๑๖. ควรเปลี่ยนบรรยากาศในการจัดอบรมโดยจัดนอกสถานที่จัดติดต่อกัน ๓ วัน 
  ๑๗. วิทยากรไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย ควรให้ปรับในเรื่องภาษาที่ใช้ในการบรรยาย 
  ๑๘. เนื้อหาดีบรรยายน่าสนใจ และมีความทันสมัย 
  ๑๙. วิทยากรบรรยายน้ าเสียงราบเรียบไปท าให้ง่วง ไม่ตื่นเต้น ไม่น่าสนใจ  
  ๒๐. มหาวิทยาลัยควรจัดอุปกรณ์ให้  

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๘ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ การเชื่อมโยงโปรแกรมเว็บไซต์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ในทางการเรียนการสอนและการ update ข้อมูลได้ตลอดเวลา  

            ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท 
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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.จัดท าโครงการ 
๒. ขออนุมัติโครงการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 

       
 

 
 
 

     

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

       
 
 
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
- สรุปประเมินผลโครงการ 

       
 

     

ขั้นปรับปรุงติดตามผลการประเมิน (A) 
๑. สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุม
เพ่ือปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วาง
รูปแบบในการจัดโครงการครั้งต่อไป 
๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

       
 
 

 
 

     

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 ณ ห้องประชุมพระมงคลวุฒ (หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท) ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๑) ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการสอน 
๒) ได้ส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรม สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

      ๓) ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนศีลธรรม 
 ๔) ได้รับประสบการณ์ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 ๕) สามารถน าความรู้น าไปประยุกต์ใช้จริงในการออกแบบบทเรียน 
 ๖) เพ่ือให้ครูพระสอนศีลธรรมมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 



๖ 

 

 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
๑. การด าเนินการโครงการควรมีระยะเวลาให้มากยิ่งขึ้น ๑. งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ จึงไม่ได้

เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงาน/กิจกรรม 
๒. ควรจัดหาวิทยากรมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่
พระสอนศีลธรรม 

๒. ได้มีการเชิญวิทยากรจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อ และมี
ความรู้ความเชียวชาญ 

๓. พระสอนศีลธรรมก็ต้องมีการคัดเลือกให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพระพุทธศาสนา 

๓. มีการคัดเลือกผู้สมัครพระสอนศีลธรรม 

๔. ควรจัดหาเอกสารประกอบการพัฒนาหรืออบรมให้กับพระ
สอนศีลธรรมด้วย 

๔. มีการจัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) งบประมาณในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอ 

๒) การติดต่อประสานงานค่อนข้างล าบาก  
 

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ในปีต่อไป 

๒) วิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลไปพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการ 
๓) มีการประเมินประโยชน์ของโครงการในด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจและการน าไปใช้ 
๔) น าความรู้จากการวิจัยไปให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

 
 
 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระครูไพโรจน์วัฒนาทร)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 


