
 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ    รหัสโครงการ วส.ศก.๑๐๗ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พระครูใบฎีกาแพนษณุ  อนุตฺตโร   
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

 (เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑) 
๕. ผลผลิต :   ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
๖. หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 
 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษแห่งแรก ได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร์ นอกจากจะมีภารกิจในด้านให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัยแล้ว ยังให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในด้านวิชาการทาง
พระพุทธศาสนา การอบรม การฝึกปฏิบัติธรรม โดยมุ่งฝึกนิสิตให้มีลักษณะดังนี้ คือถึงพร้อมด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ  
 เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ให้พระภิกษุ สามเณรและประชาชนทั่วไปได้
เข้าใจแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง  จึงจัด
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อขึ้น 
 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๗.๒ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้แก่พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบข่าวสารข้อมูลการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ 

๗.๓ เพ่ือแนะน าความส าคัญของการเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถน าหลักวิชาที่เรียนไปประกอบอาชีพหลัง
จบการศึกษา 

๗.๔ เพ่ือแนะน าและประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปรู้จักมหาวิทยาลัย 
 



๒ 
 

 

๘. ลักษณะกิจกรรม 
 - ออกไปแนะแนวประชาสัมพันธ์ 
 
๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปริมาณ   

• จ านวนเป้าหมายของโครงการทีต่ั้งไว้    ๕๐๐ รูป/คน 

• จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   ๔๓๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ 
แบ่งเป็น(แบ่งตามระบุไว้ในโครงการ) เช่น 
- คณาจารย์     ๒๔ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๗ 
- บุคลากร     ๑๐ รูป/คน คิดเปน็ร้อยละ ๒.๓๐ 
- นิสิต     ๑๓๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๖ 
- นักเรียน     ๒๗๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๗  

           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   
 - จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

     ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ๔๓๘  รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
  - ผลการประเมินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายการ จ านวน 
X  S.D. แปลผล 

ความรู้ความเข้าใจของผู้รับการแนะแนว     
ความเข้าใจในการแนะน าระบบการเรียนการสอน ๔๓๘ ๔.๗๘ ๐.๔๒ ดีมาก 
ความเข้าใจในมหาวิทยาลัยและมีความสนใจสมัครเรียน ๔๓๘ ๔.๔๑ ๐.๕๐ ดี 
ความเข้าใจการให้การแนะน าให้ค าปรึกษา ๔๓๘ ๔.๔๘ ๐.๖๔ ดี 
ความเข้าใจข้อซักถามของผู้ร่วมโครงการ ๔๓๘ ๔.๓๗ ๐.๔๙ ดี 
ด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการแนะแนว     
ความพึงพอใจของวิทยากรให้การแนะแนว ๔๓๘ ๔.๓๗ ๐.๔๙ ดี 
ความพึงพอใจการถาม-ตอบของวิทยากรแนะแนว ๔๓๘ ๔.๔๑ ๐.๕๐ ดี 
ความพึงพอใจในการให้บริการของวิทยากรแนะแนว ๔๓๘ ๔.๔๘ ๐.๖๔ ดี 
ด้านผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     
เนื้อหาของการจัดโครงการมีความเหมาะสมชัดเจน ๔๓๘ ๓.๑๙ ๐.๘๘ ดี 
รูปแบบและวิธีการจัดโครงการมีความเหมาะสม ๔๓๘ ๔.๒๖ ๐.๗๑ ดี 
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการ ๔๓๘ ๔.๑๕ ๐.๗๗ ดี 

รวม ๔๓๘ ๔.๒๗ ๐.๖๔ ดี 
 

 



๓ 
 

 

- สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑. พระภิกษุสามเณรและนักเรียนทั่วไปเกิดความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน 
 ๒. เป็นการประชาสัมพันธ์โปรแกรมวิชาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

๓. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้มาก 
๔. ควรมีรายละเอียด ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน 
๕. เป็นการแนะแนวที่ดี มีสาขาท่ีตรงกับความต้องการดี 
๖. เป็นสาขาท่ีตรงกับความต้องการของนักเรียนที่เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
๗. เป็นการเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร 

  ๘. ควรมีกิจกรรมนันทนาการนักเรียนด้วย 
   ๙. ควรมีตัวอย่างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแนะน าให้เห็นภาพด้วย  
   ๑๐. ควรให้นิสิตคฤหัสถ์ไปร่วมแนะแนวด้วย 

  ๑๑. สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบตัดสินใจเลือกสถานศึกษาต่อได้ 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พระภิกษุสามเณรและนักเรียนทั่วไปรู้แนวทางในการน าความรู้ไปปฏิบัติภาระหน้าที่
ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ  

            ๙.๓ เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 

 งปม.เงินแผ่นดิน                   งปม.เงินรายได้     งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

 
๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 - ติดป้ายโฆษณาตามสี่แยก ๔ มุมเมือง ป้ายขนาดเล็ก ๒๒ อ าเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษและเขตใกล้เคียง 
 - ประกาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุในจังหวัดศรีสะเกษ 
 - ออกแนะแนวให้ค าปรึกษาการศึกษาตามสถาบันการศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒๒ อ าเภอในจังหวัดศรีสะเกษ 
 



๔ 
 

 

 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑) ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

๒) พระภิกษุสามเณร และนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
๓) ได้เข้าถึงประชาชนและชุม เยาวชน อยากจะมีส่วนร่วมเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
๔) ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยและมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
๕) พระภิกษุสามเณรและนักเรียนทั่วไปสามารถตัดสินใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
๖) พระภิกษุสามเณรและนักเรียนทั่วไปเกิดความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน 

 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
ควรมีกิจกรรมนันทนาการนักเรียนด้วย จัดกิจกรรมนันทนาการ ๓-๕ นาที ก่อนการแนะแนว 
ควรมีตัวอย่างผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแนะน าให้เห็นภาพ
ด้วย 

ยกตัวอย่างนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง 

ควรให้นิสิตคฤหัสถ์ไปร่วมแนะแนวด้วย ให้นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ไปร่วมประชาสัมพันธ์
ด้วย 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 ๑) ระยะทางในการเดินทางไกล ถนนในชุมชนมีหลุมบ่อ ท าให้เสียเวลาในการเดินทาง 

๒) การประชุมด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่องท าให้บางที่ออกแนะแนวไม่ทัน 
 

๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการและการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
  (พระราชธรรมสารสุธี,ดร) 
 (พระครูใบฎีกาแพนษณุ อนุตฺตโร)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 


