
รายงานสรุปโครงการ

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารพระวปัิสสนาจารย ์

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

ระหวา่งวนัที ่๒๒-๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

ต าบลล าไทร  อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา
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คำนำ 

 สถาบันวิปัสสนาธุระ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาส่งเสริม เผยแผ่ และให้บริการวิชาการด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกอบรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ งานวิจัย
พัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สร้างเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมและหน่วย
อบรมคุณธรรมให้กว้างขวางโดยสถาบันวิปัสสนาธุระ  

 กานนี้สถาบันวิปัสสนาธุระไดจ้ากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้จัดโครงการ
การสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมพระวิปัสสนาจารย์ และ

เพ่ือเป็นการบริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระวิปัสสนาจารย์ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค  

 และการนี้สถาบันวิปัสสนาธุระได้แจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในด้านการจัด
โครงการเพื่อกำหนดทิศทางและจัดทำแผนการจัดโครงการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของโครงการ  เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
                สถาบันวิปัสสนาธุระ 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารบญั 

เร่ือง           หน้า 

บทที่ ๑           ๑ 

๑.๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

       ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓        ๑ 

บทท่ี ๒ ผลการสำรวจ         ๑๙ 

บทท่ี ๓ สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ       ๒๕  
- ภาพประกอบโครงการฯ        ๒๘ 



~ ๑ ~ 
 

บทท่ี ๑ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำป ี

๒๕๖๓ 

๑.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

 



~ ๒ ~ 
 

๑.๒ กรอบแผนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

 
 
 



~ ๓ ~ 
 

 
๑.๓ รายการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

 



~ ๔ ~ 
 

๑.๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 



~ ๕ ~ 
 



~ ๖ ~ 
 

 
 
 
 

 



~ ๗ ~ 
 

๑.๕ แบบขอใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ 
 

 
 



~ ๘ ~ 
 

 
 
 

               



~ ๙ ~ 
 

๑.๖ กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

 

 

 

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ณ อาคาร ๗๒ ปี วิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น ๔) 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 

เวลา  กิจกรรม 
๐๙.๐๐น. ลงทะเบียน อาคารหอฉันชั้น๔ 
๐๙.๓๐น. พิธีเปิด 

- พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี เดินทางมาถึง  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ ถวายสักการะ 
- พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.,ถวายสักการะ 
- ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการถวายสักการะ 
- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ กล่าวถวายรายงาน 
- พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและ
บรรยายพ ิ เศษ “เร ื ่องบทบาทหน ้าท ี ่ของพระว ิป ัสสนาจารย ์ของ
มหาวิทยาลัยในยุคนิวนอร์มอล” 



~ ๑๐ ~ 
 

- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ ถวายเครื่องไทยธรรม แด่ประธานในพิธี 
- ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการมอบของท่ีระลึกแด่ประธานในพิธี 
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

๑๐.๓๐น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หน้าอาคารวิปัสสนาธุระ 
-พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดีเป็นธานสงฆ์นำตักบาตร 

๑๑.๐๐น. ฉันภัตตาหารเพล 
๑๓.๐๐-๑๗.๐๐น. ปฏิบัติธรรมโดย พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี 
๑๖.๐๐น. พักผ่อน/ฉันน้ำปานะ 
๑๘.๐๐-๑๙.๓๐น. ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตภาวนา 
๒๐.๓๐-๒๑.๐๐น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

เวลา  กิจกรรม 
๐๕.๐๐น. ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน๔ 
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐น. ทำวัตรเช้าแปล 
๐๗.๓๐น. ฉันภัตตาหารเช้า 
๐๘.๐๐-๑๐.๓๐น. บรรยายพิเศษ เรื่องพระวิปัสสนาจารย์กับการพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดย

พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๑๐.๓๐น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หน้าอาคารวิปัสสนาธุระ 
๑๑.๐๐น. ฉันภัตตาหารเพล 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. บรรยายพิเศษ เรื่องพระวิปัสสนาจารย์กับการพิทักษ์พระพุทธศาสนา โดย

พระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ต่อ) 
๑๖.๐๐น. พักผ่อน/ฉันน้ำปานะ 
๑๘.๐๐-๑๙.๓๐น. ทำวัตรเย็นแปล เจริญจิตภาวนา 
๑๙.๐๐-๒๑.๐๐น. ปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน ๔ 

 

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

เวลา  กิจกรรม 
๐๕.๐๐น. ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน๔ 



~ ๑๑ ~ 
 

เวลา  กิจกรรม 
๐๖.๐๐-๐๗.๐๐น. ทำวัตรเช้าแปล 
๐๗.๓๐น. ฉันภัตตาหารเช้า 
๐๘.๐๐-๑๐.๓๐น. ประชุมกลุ่มย่อยสภาพปัญหาการสอนกรรมฐานนิสิตและแนวทางแก้ไขปัญหา 

โดยพระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต 
๑๐.๓๐น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หน้าอาคารวิปัสสนาธุระ 
๑๑.๐๐น. ฉันภัตตาหารเพล 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. พิธีปิด 

- พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เดินทาง
มาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ ถวายสักการะ 
- พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.,ถวายสักการะ 
- ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการถวายสักการะ 
- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ กล่าวถวายรายงาน 
- พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.,รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 
ขานรายนามผู้เข้ารับวุฒิบัตร 
- พระเดชพระคุณพระเทพเวที, รศ.ดร.,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบ
วุฒิบัตรและกล่าเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับการสอน
กรรมฐานในยุคนิวนอร์มอล์” 
- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนา
ธุระ ถวายเครื่องไทยธรรม แด่ประธานในพิธี 
- ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการมอบของท่ีระลึกแด่ประธานในพิธี 
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 

 

 



~ ๑๒ ~ 
 

 

 

 

 

บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์

ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

๑.๙ บัญชีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๑.  พระมหาอดิสรณ์ อคฺควุฑฺโฒ  
๒.  พระมหาทวีศักดิ ์โชติสกฺโก, ดร. 
๓.  พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. 
๔.  พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์(นิรันดร์ 

อภิปุญฺโญ) 
๕.  พระครูสังฆรักษ์เชษฐา  ปิยสาสโน 
๖.  พระมหาชัยณรงค์ ธีรวโร 
๗.  พระมนตรี ปภสฺสโร  
๘.  พระใบฎีกาปิยะ ปิยชโน 
๙.  พระครูสุวรรณทัศนาธร 
๑๐.  พระฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต  
๑๑.  พระ ธีระพงษ์  ฐานธมฺโม   



~ ๑๓ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๑๒.  พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก 
๑๓.  พระสุภกิจ สุปญฺโญ 
๑๔.  พระอธิการภูมิสิษฐ์  ปิยสีโล  
๑๕.  พระครูสมุห์ณรงค์ ฉนทธมโม 
๑๖.  พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 
๑๗.  พระมหาสมพงษ์ เตชธโช  
๑๘.  พระณรงค์ศักดิ์  หิริธมฺโม ม่วงแสง 
๑๙.  พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต 
๒๐.  พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร  
๒๑.  พระ รชต ปิยธมฺโม 
๒๒.  พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล 
๒๓.  พระครูโสภณสุตากร  
๒๔.  พระภวัต. ธมฺมจาโร. เหลืองศิล 
๒๕.  พระอธิการจิรภัทร จิรปภาโส 
๒๖.  พระมหาภิญโญ ภูรญิาโณ 
๒๗.  พระปลัดประสิทธิ์ ถิรจิตโต 
๒๘.  พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 
๒๙.  พระอธิการพิบูลย์ ฐานธมฺโม  
๓๐.  พระโกษา อินฺทปญฺโญ 
๓๑.  พระปลัดสมควร  พุทฺธรกฺขิโต 
๓๒.  พระครูใบฎีกาวัชระ นิมโล 
๓๓.  พระครูสังฆรักษ์ ปิยสาสโน 
๓๔.  พระวนิัย  ฐานวโร   
๓๕.  พระมหาขุนพล สมจิตฺโต  
๓๖.  พระครูภาวนาจันทคุณ วิ.ดร. 



~ ๑๔ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๓๗.  พระครูวิชัยวุฒิคุณ  เพ็ชรนารถ 
๓๘.  พระมหาโสภณ  กนฺตวณฺโณ 
๓๙.  พระครูนิวิฐสารธรรม ติสฺสโร  
๔๐.  พระครูภาวนาจันทคุณ วิ.,ดร. 
๔๑.  พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ.,ดร. 
๔๒.  พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโย 
๔๓.  พระนเรศ ปัญญาธโร  
๔๔.  พระประสิทธิ์  ชุตินฺธโร   
๔๕.  พระชยุต อธิปัญโญ 
๔๖.  พระครูสังฆวิจารณ์ ชยาภิวัฒน์  
๔๗.  พระมหิทธา  มหาปัญโญ 
๔๘.  พระใบฎีกาพงษ์นรนิทร์ กิตฺติปญฺโญ  
๔๙.  พระมหาฐรัฏศรัณย์ ญาณรํสี  
๕๐.  เจ้าอธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต  
๕๑.  พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก 
๕๒.  พม.พุทธิพงษ์ กัลยาณธัมโม 
๕๓.  พระโกษา อินฺทปโญฺ 
๕๔.  พระอมร ฐานวโร  
๕๕.  พระปลัดประพส  จนฺทรํสี 
๕๖.  พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ,ดร. 
๕๗.  พระครูปิยกิจบัณฑิต 
๕๘.  พระวีรโชค สุจิตฺโต กูลเกื้อ 
๕๙.  พระมหาสมพงษ์   ฐิตจิตฺโต 
๖๐.  พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. 
๖๑.  พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร 



~ ๑๕ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๖๒.  พระปลัดกิตติ ยุติติธโร, ดร.  
๖๓.  พระปลัดเวชยันต์  ฐิตสทฺโธ 
๖๔.  พระสมุห์อุทัย อุทยเมธี 
๖๕.  พระมหาอนันต์ องฺกรุสิริ 
๖๖.  พระปรมานุชิต ปฐมพโล 
๖๗.  พระเอกราช ปคุณธมโม   
๖๘.  พระอธิการถวัลย์ ชาตะปญโญ   
๖๙.  พระใบฎีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ, ดร. 
๗๐.  พระสมุห์อภิมุข สมจิตโต อภิชัยเดชาวงศ์ 
๗๑.  ผศ.ดร. พระอาจารย์วิเชียร ปริชาโน 
๗๒.  พระปรมานุชิต  ปฐมพโล 
๗๓.  พระมหาประยูร สุนฺทโร  
๗๔.  พระจิรวัฒน์. อตฺตทนฺโต 
๗๕.  พระครูเมธาภรณ์  
๗๖.  พระครูศรีเมธาภรณ์ 
๗๗.  พระครูสุชาตวรคุณ 
๗๘.  พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ,ผศ.ดร. 
๗๙.  พระครูวิลาสรัตนรังสี  
๘๐.  พระครูวิศิษฎ์ปริยัติคุณ 
๘๑.  พระมหาเสทือน   ถิรจิตโต 
๘๒.  พระอภินนัท์ อภินนฺโท  
๘๓.  พระอนวุัฒน์ ขนฺติโก  
๘๔.  พระวรวิทย์ ถาวรธมฺโม 
๘๕.  พระศิริชัย ฐิติสมฺปนฺโน 
๘๖.  พระครูประสิทธิ์วีรคุณ     



~ ๑๖ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๘๗.  พระฤาโชติ ปญฺญาวชิโร 
๘๘.  พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน 
๘๙.  พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน 
๙๐.  พระมหานพดล ปุญฺญสุวฑฺฒโก, ดร. 
๙๑.  พระครูสุวรรณสุตาลังการ ดร. 
๙๒.  พระนเรศ ปัญญาธโร  
๙๓.  พระอธิการทองดี  ทีฆายุโก 
๙๔.  ะระปลัดเวชยันต์  ฐิตสทฺโธ 
๙๕.  พม.สุวรรณพงษ์ สุทนฺโต 
๙๖.  พระครูภาวนากิจสุนทร,ดร. 
๙๗.  พระมหาภูมินทร์  สาทโร   
๙๘.  พระครูโกศลกิจจานุสิฐ   
๙๙.  พระสมชาย ขนฺติธมฺโม 
๑๐๐.  พระชาญชัย อินทญาโณ 
๑๐๑.  พระครูสถิตธรรมาลังการ 
๑๐๒.  พระมหาขุนทอง เขมสิริ ผศ.ดร. 
๑๐๓.  พระครูพิจิตรศุภการ,ผศ.ดร. 
๑๐๔.  พระครูภาวนากิจสุนทร,ดร. 
๑๐๕.  พระมหาณภัทร กิตฺติญาโณ 
๑๐๖.  พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ 
๑๐๗.  พระศรัณย์วุฒิ ปญฺญาพหุโล 
๑๐๘.  พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ 
๑๐๙.  พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภสฺสโร 
๑๑๐.  พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ 
๑๑๑.  พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภสฺสโร 



~ ๑๗ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๑๑๒.  พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ 
๑๑๓.  พระปลัดวรชัย สุวโจ 
๑๑๔.  พระครูไพโรจน์วัฒนาทร  
๑๑๕.  พระครูศรีศาสนกิจวิธาน 
๑๑๖.  พระโสภณ  โสภโณ 
๑๑๗.  พระธนายุพงศ์  พลวุฑฺโฒ 
๑๑๘.  พระใบฎีกากมล สิริคนฺธ กล่ินเกษร 
๑๑๙.  พระสุนันท์ โสภโณ 
๑๒๐.  พระสุรเดช  ฐิตธมฺโม 
๑๒๑.  พระครูวินัยธรธวัช ธมฺมวโร 
๑๒๒.  พระสันติ ธมฺมปาโล 
๑๒๓.  พระสมพร ธมฺสาโร 
๑๒๔.  พระครูแปริยัติคณานุรักษ์ 
๑๒๕.  พระครูโกศลกิจจานุสิฐ 
๑๒๖.  พระธนกฤต  เขมธมฺโม 
๑๒๗.  พระปลัดสมชาติ ธัมมโชโต 
๑๒๘.  พระสมชาติ สุชาโต 
๑๒๙.  พระมหาพิเชล  สุริโย 
๑๓๐.  พระอธิการพิบูลย์ ฐานธมฺโม 
๑๓๑.  พระปลัดวรชัย สุวโจ 
๑๓๒.  พระครูสมุห์ประเสริฐ จารุธมฺโม 
๑๓๓.  พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล.ดร  
๑๓๔.  พระจตุรงค์  สิริจนฺโท (บุญมี) 
๑๓๕.  พระปลัดสมชาติ. ธัมมโชโต 
๑๓๖.  พระศิริพงษ์ บรรดาศักดิ ์



~ ๑๘ ~ 
 

ลำดับท่ี  ช่ือ/ฉายา  
๑๓๗.  พระคมสัน ธมฺมาวุโธ 
๑๓๘.  พระครูพิจิตรศุภการ, ผศ.ดร 
๑๓๙.  พระสมเกียรติ ธมฺมโสภโณ 
๑๔๐.  พระวนิัย ฐานวโร  
๑๔๑.  พระครูกาญจนธรรมาภรณ์ 
๑๔๒.  พระครูสังฆรักษ์โกศล โกสโล 
๑๔๓.  พระครูสถิตธรรมาลังการ,ดร 
๑๔๔.  พระครูภาวนาจันทคุณ วิ.,ดร. 
๑๔๕.  พระครูพิบูลกิจจารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๙ ~ 
 

บทที่ ๒ 

ผลการสำรวจ 

การประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ 

การประเมินความพึงพอใโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้สำรวจใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ โดยใช้แบบสอบถามท้ังหมดจำนวน ๘๘ รูป/คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๓ 

ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี ๑ คำถามท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ 

  ส่วนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 

ส่วนที่ ๑ คำถามทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แผนภูมิรูปภาพที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

 

 
 

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

สถานภาพ จำนวน(รูป/
คน) 

ร้อยละ 

 บุคลากร มจร ๖๐ ๖๘.๒ 

  



~ ๒๐ ~ 
 

พระวิปัสสนาภายนอก ๒๘ ๓๑.๘ 

รวม ๘๘ ๑๐๐.๐ 

 

แผนภูมิรูปภาพที่ ๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ  

 
ตารางที่ ๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ จำนวน(รูป/คน) ร้อยละ(%) 

 

๒๑-๓๐ ๗ ๘.๐ 

๓๑-๔๐ ๒๔ ๒๗.๓ 

๔๑-๕๐ ๓๗ ๔๒.๐ 

๕๑-๖๐ ๑๘ ๒๐.๕ 

มากกว่า ๕๐ ๒ ๒.๓ 

รวม ๘๘ ๑๐๐.๐ 



~ ๒๑ ~ 
 

แผนภูมิรูปภาพที่ ๓ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
 

ตารางที่ ๓ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน(รูป/คน) ร้อยละ(%) 

 

ประถมศึกษา ๑ ๑.๑ 

มัธยมศึกษา ๖ ๖.๘ 

อาชีวะศึกษา ๖ ๖.๘ 

อนุปริญญา ๙ ๑๐.๒ 

ป.ตรี ๒๓ ๒๖.๑ 

ป.โท ๒๓ ๒๖.๑ 

ป.เอก ๒๐ ๒๒.๗ 

รวม ๘๘ ๑๐๐.๐ 

 

 

 

 

๗๑ 



~ ๒๒ ~ 
 

แผนภูมิรูปภาพที่ ๔ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแหล่งบริการข้อมูล 

 
ตารางที่ ๔ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแหล่งบริการข้อมูล 

แหล่งข้อมูล จำนวน(รูป/คน) ร้อยละ(%) 

Valid 

Internet ๔๒ ๔๗.๗ 

สถาบัน/หน่วยงาน ๒๘ ๓๑.๘ 

โปสเตอร์ ๗ ๘.๐ 

เฟสบุค ๒ ๒.๓ 

เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก ๙ ๑๐.๒ 

Total ๘๘ ๑๐๐.๐ 

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนา

จารย์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
๒.๑ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
2) มีระยะเวลาในการให้บริการท่ีเหมาะสม 
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความครบถ้วนถูกต้อง 

๓.๘๑ 
๔.๐๕ 
๔.๐๑ 



~ ๒๓ ~ 
 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา 

 การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี 

๒๕๖๓ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะดังนี้ 

๑. ควรจัดให้มีการบรรยายภาคภาษาอังกฤษ 

๒. ควรจัดตารางการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น 

๓. ใบตอบรับควรระบุพรรษา  

๔. ควรเพิ่มทีมงานในการให้บริการมากข้ึน 

๕. ควรมีการสอบอารมณ์และแก้สภาวะ แชร์แบ่งปันวิธีการปลูกศรัทธาให้นิสิตเกิดฉันทะ 

๖. ควรเสริมความรู้ เทคนิค ทักษะการถ่ายทอดการสอนนิสิตให้พระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าอบรม 

4) โปร่งใสในการบริการ 
5) มีความชัดเจนในการอธิบาย แนะนำขั้นตอน 

๔.๐๘ 
๔.๑๔ 

รวมคะแนนด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ๔.๐๒ 
๒.๒  ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
1) พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
2) วิปัสสนาจารย์มีความรู้ความสามารถเพียงพอ 
3) ความมีอัธยาศัยและจิตบริการเหมาะสมเพียงใด 
4) ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาของข้อปฏิบัติต่างๆ 

๔.๑๘ 
๔.๓๐ 
๔.๒๘ 
๔.๒๐ 

รวมคะแนนด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ๔.๒๔ 
๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1) อาคารสถานท่ีอบรมเหมาะสมเพียงใด 
2) ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี 
3) อาหารมีความเหมาะสมเพียงใด 

๔.๒๖ 
๔.๒๙ 
๔.๒๙ 

รวมคะแนนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.๒๘ 
๒.๔ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1) การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 
2) ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาระดับใด 
3) มีความสุขจากแนวทางการอบรม 

๔.๓๖ 
๔.๒๘ 
๔.๒๙ 

รวมคะแนนด้านการให้บริการ ๔.๓๑ 
รวมคะแนนทุกด้าน ๔.๒๑ 



~ ๒๔ ~ 
 

๗. ควรจัดปีละ ๒ ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้พระวิปัสสนาจารย์ได้พบกันมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 
 

บทที่ ๓ 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  การประเมินความพึงพอใจโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น โดยมี

ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถามจำนวน ๘๘ คน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ โดย

ใช้แผนภูมิและตารางแจกแจงความถ่ีแสดงผลข้อมูลการสำรวจ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑. สถานภาพ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๖๐  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒% 
    พระวิปัสสนาจารย์ภายนอก ๒๗  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๗%              
  ๑.๑) อายุ 

 อายุ ๒๑-๓๐ ปี   ๗คน คิดเป็นร้อยละ ๘ %   

 อายุ ๓๑-๔๐ ปี   ๒๔คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓%   

 อายุ ๔๑-๕๐ ปี   ๓๗คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒%   

 อายุ ๕๑-๖๐ ปี   ๑๘คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕%   

 มากกว่า ๕๐ ปี   ๒คน  คิดเป็นร้อยละ ๒.๓%   

 มากกว่า ๖๐ ปี   - 

  ๑.๒) การศึกษา 

 ประถมศึกษา   ๑คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑% 

 มัธยมศึกษา    ๖คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘% 

 อาชีวะศึกษา   ๖คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘% 

 อนุปริญญา    ๙คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒% 

 ปริญญาตรี    ๒๓คน   คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑% 

 ปริญญาโท    ๒๓คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑% 

 ปริญญาเอก    ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗% 

  ๑.๓) ข้อมูลการให้บริการจากแหล่งใด 



~ ๒๖ ~ 
 

  Internet    ๔๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗% 

   สถาบัน/หน่วยงาน   ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘% 

   โปสเตอร์/ป้ายประชาสัมพันธ์  ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘% 

   เพื่อร่วมงาน/คนรู้จัก   ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒% 

   เฟสบุค    ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓% 

 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ  

  ๒.๑ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก   ค่าเฉล่ีย  ๓.๘๑ 

๒. มีระยะเวลาในการให้บริการท่ีเหมาะสม  ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๕ 

๓. ขั้นตอนการให้บริการมีความครบถ้วน  ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๑ 

๔. ความโปร่งใสในการบริการ   ค่าเฉล่ีย  ๔.๐๘ 

๕. มีความชัดเจนในการอธิบาย แนะนำขั้นตอนค่าเฉล่ีย  ๔.๑๔ 

 ภาพรวมในด้านกระบวนการให้บริการ ข้อ ๑- ๕ ค่าเฉล่ียรวม ๔.๐๒  

  ๒.๒ ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

๑. พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอ  ค่าเฉล่ีย ๔.๑๘ 

๒. พระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ค่าเฉล่ีย ๔.๓๐ 

๓. ความมีอัธยาศัยและจิตบริการเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉล่ีย ๔.๒๘ 

๔. ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาของข้อปฏิบัติต่างๆ ค่าเฉล่ีย ๔.๒๐ 

 ภาพรวมด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ข้อ ๑- ๔ ค่าเฉล่ียรวม 

๔.๒๔ 

  ๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

๑. อาคารสถานท่ีเหมาะสม    ค่าเฉล่ีย ๔.๒๖ 

๒. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานท่ี  ค่าเฉล่ีย ๔.๒๙ 

๓. อาหารมีความเหมาะสมเพียงพอ    ค่าเฉล่ีย๔.๒๙ 

 ภาพรวมด้านส่ิงอำนวยความสะดวกข้อ ๑-๓ ค่าเฉล่ียรวม ๔.๒๘ 

  



~ ๒๗ ~ 
 

 

  ๒.๔ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

๑. การสัมมนาในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการนำใช้ ค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 

๒. ทำให้เข้าใจหลักการปฏิบัติในระดับใด ค่าเฉล่ีย ๔.๒๘ 

๓. มีความสุขจากแนวทางการจัดสัมมนา ค่าเฉล่ีย ๔.๒๙ 

 ภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ ๑-๓ ค่าเฉล่ียรวม ๔.๓๑ 

   ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ม่ีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ 

 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา  

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยสรุปไว้ดังนี้ ว่า การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในครั้งต่อไปดังนี้ 

๑. ควรจัดให้มีการบรรยายภาคภาษาอังกฤษ 

๒. ควรจัดตารางการปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น 

๓. ใบตอบรับควรระบุพรรษา  

๔. ควรเพิ่มทีมงานในการให้บริการมากข้ึน 

๕. ควรมีการสอบอารมณ์และแก้สภาวะ แชร์แบ่งปันวิธีการปลูกศรัทธาให้นิสิตเกิดฉันทะ 

๖. ควรเสริมความรู้ เทคนิค ทักษะการถ่ายทอดการสอนนิสิตให้พระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าอบรม 

๗. ควรจัดปีละ ๒ ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้พระวิปัสสนาจารย์ได้พบกันมากขึ้น 

 

 

 

 



~ ๒๘ ~ 
 

 

 

ภาพประกอบโครงการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

ประจำปี ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๙ ~ 
 

พิธีเปิด 

- พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี,วิ.รศ.ดร., ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ถวายสักการะ 

- พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ดร.,วิทยาเขตแพร่ ตังแทนผู้เข้าอบรม ถวายสักการะ 

- พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.,กล่าวถวายรายงาน 

- พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.,อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ  

“เร่ืองบทบาทหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยในยุคนิวนอร์มอล” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๐ ~ 
 

กิจกรรม 

๑. การปฏิบัติธรรมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 
 

๒. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 

๓.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๒ ~ 
 

๓. ธรรมบรรยายพระวิปัสสนาจารย์กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

โดยพระเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร., 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๓ ~ 
 

๔. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๔ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 
 

๕. พิธีปิดโครงการ มอบวุฒิบัตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ 

โดยพระเทพเวที รศ.ดร. 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 

   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 
 

 

 

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสสานํ 

เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ 
ปริโยสานกลฺยาณํ” 

.......................... 

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ขอเธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่
มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล และเพ่ือความสุขแก่ทวยเทพ และมนุษย์

ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น (ศีล) 
งามในท่ามกลาง (สมาธิ) และงามในที่สุด (ปัญญา) เถิด… 

 
 

ทำเนียบพระวปิัสสนาจารย ์
https://vipassana.mcu.ac.th/?page_id=342 


