
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

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

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๓ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  กลยุทธ์ ข้อที ่๓.๒.๑ 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

รูปแบบและวิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตั้งแต่ยุคสุโขทัย  จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้มีกระบวนการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยี และการบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหารไปสู่ความเจริญและมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่
แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ 
ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ปัจจุบันงานหลักของคณะสงฆ์ที่ต้องรับผิดชอบ มีอยู่ ๖ ด้าน ซึ่ง
แต่ละด้านจะมีพระสงฆ์ฝ่ายบริหารดูแลสั่งการและมีนโยบายปฏิบัติที่ชัดเจน การบริหารงานของคณะสงฆ์ท้ัง ๖ ด้านนี้
มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งมอบหมายให้
พระสงฆ์ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้รับผิดชอบ ส าหรับพระสงฆ์ผู้ดูแลงานแต่ละด้านต้องมีคุณสมบัติและได้รับการ
แต่งตั้งอย่างถูกต้อง พระสงฆ์มีต าแหน่งการปกครอง เช่นเดียวกับทางบ้านเมืองซึ่งแบ่งเป็น ๖ ล าดับด้วยกันคือ ๑) เจ้า
คณะใหญ่ ปกครองกลุ่มภาค ๒) เจ้าคณะภาค ปกครองภาค ๓) เจ้าคณะจังหวัด ปกครองจังหวัด ๔) เจ้าคณะอ าเภอ 
ปกครองอ าเภอ  ๕) เจ้าคณะต าบล ปกครองต าบล  ๖) เจ้าอาวาส ปกครองวัด  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์และตอบสนองงานคณะสงฆ์ ให้มีประสิทธิภาพและมี
รูปแบบที่ชัดเจน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาพระสังฆาธิการด้าน
การบริหารงานคณะสงฆ์ และส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน  
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๗.๒ เพ่ือให้สามารถอธิบายวิธีการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี 
๗.๓ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ในอนาคต 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - บรรยายให้ความรู้พระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายโดยพระราชกิตติรังษี 

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้   ๕๐๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด  ๔๒๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๐ 
  แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ 

พระสงฆ์    ๓๒๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๐ 
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์   ๗๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๐ 
บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์  ๓๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๐ 

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
       - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๒๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. อายุ 
๒๐ – ๓๐ ป ี
๓๐ – ๔๐ ป ี
๔๐ ปีขึ้นไป 

 
๑๒๖ 
๑๓๗ 
๑๖๐ 

 
๒๕.๒๐ 
๒๗.๔๐ 
๓๒.๐๐ 

รวม ๔๒๓ ๘๔.๖๐ 
๒. จ านวนพรรษา 
๑ – ๕ พรรษา 
๖ – ๑๐ พรรษา 
๑๑ – ๑๕ พรรษา 
๑๖ – ๒๐ พรรษา 
๒๑ พรรษาขึ้นไป 

 
๕๗ 
๘๕ 
๙๓ 
๙๘ 
๙๐ 

 
๑๑.๔๐ 
๑๗.๐๐ 
๑๘.๖๐ 
๑๙.๖๐ 
๑๘.๐๐ 

รวม ๔๒๓ ๘๔.๖๐ 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
๒๐๑ 
๑๗๘ 
๔๒ 
๒ 

 
๔๐.๒๐ 
๓๕.๖๐ 
๘.๔๐ 
๐.๔๐ 

รวม ๔๒๓ ๘๔.๖๐ 



๓ 
 

 

- ผลการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์  
รายการ จ านวน X  S.D. แปลผล 

ความรู้ความเข้าใจ     
๑. ก่อนการบรรยายท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ ๔๒๓ ๓.๘๙ ๐.๕๖ มาก 
๒. หลังการบรรยายท่านได้รับความรู้ในเรื่องนี้ ๔๒๓ ๓.๙๕ ๐.๕๗ มาก 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม   ๔๒๓ ๓.๘๘ ๐.๕๒ มาก 
๑. เนื้อหาของการบรรยายเหมาะสม ๔๒๓ ๓.๖๗ ๐.๖๐ มาก 
๒. ความครบถ้วนของข้อมูล ๔๒๓ ๓.๙๖ ๐.๕๑ มาก 
๓. การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการบรรยายชัดเจน ๔๒๓ ๔.๑๕ ๐.๔๕ มาก 
๔. รูปแบบในการบรรยายเหมาะสม ๔๒๓ ๓.๙๑ ๐.๔๙ มาก 
๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายเหมาะสม ๔๒๓ ๓.๘๐ ๐.๖๒ มาก 
๖. สถานที่ในการจัดการบรรยายเหมาะสม ๔๒๓ ๓.๙๘ ๐.๖๐ มาก 
๗. การด าเนินงาน การประสานงาน และอ านวยความ สะดวกของผู้
เข้ารับการบรรยาย เหมาะสม 

๔๒๓ ๓.๗๔ ๐.๔๕ มาก 

ความพึงพอใจต่อการบรรยายโดยภาพรวม ๔๒๓ ๓.๗๗ ๐.๔๕ มาก 
ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้อีก ๔๒๓ ๓.๙๓ ๐.๔๘ มาก 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
  - ได้เข้าใจหลักการงานกิจการคณะสงฆ์มากข้ึน 
  - เข้าใจเรื่องการพัฒนาวัด พัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้าน 
  - เจ้าคณะจังหวัดอธิบายได้เข้าใจถึงหลักการพัฒนามาก 
  - สถานที่การจัดโครงการสะดวก สะอาดดี 
  - อยากให้มีการจัดอบรมโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 
  - ระยะเวลาในการประชุมมีน้อยท าให้สมาชิกไม่ทราบกระบวนการท างาน 
  - การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันท าให้การท างานล่าช้า 
  - การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรีบ 
  - ใช้เวลาในการจัดเตรียมการฝึกอบรมที่มีเวลาน้อยให้คุ้มค่าเพ่ืองานที่มีประสิทธิภาพ 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ คณะผู้จัดการโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันมากขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น และคณะผู้จัดการโครงการควรวางแผนในการประสานงานให้เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่ความรับรับ
ชอบให้ตรงตามต าแหน่งงาน เพ่ือการท างานจะได้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ ของโครงการ
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
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๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 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.ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนโครงการ 
๓.ด าเนินการตามโครงการ 

 

      

 

  

 

 

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
-สรุปประเมินผลความพึงพอใจ 

 
         

 
 

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) 
๑.สรุปผลการด าเนินโครงการพร้อมประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงผลจากข้อเสนอแนะเพ่ือใช้วางรูปแบบ
ในการจัดโครงการครั้งต่อไป/รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

         

 

  

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ ณ วดัเจียงอีศรีมงคลวราราม ต าบลเมืองใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

๑) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
๒) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายวิธีการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี 
๓) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
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๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 - เป็นโครงการใหม่ 
 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) ระยะเวลาในการประชุมมีน้อยท าให้สมาชิกไม่ทราบกระบวนการท างาน 
 ๒) การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันท าให้การท างานล่าช้า 
 ๓) การจัดเตรียมการฝึกอบรมมีเวลาน้อยและเร่งรีบ 

 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) สามารถน าผลการประเมินไปบูรณาการกับภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้  

๒ สามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

 
 

  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร.) 
 (พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ดร.)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๖๐ 
 

 


