
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 
๑. ชื่อโครงการ โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์  ปี  ๒๕๕๙   
๒. ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักวิชาการ  วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์  การบริการวิชาการแก่สังคม 

          ๔.๒ สกอ.องค์ประกอบที่ ๓  สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ระบบ 
      การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์        

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

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
คณะสงฆ์ไทย การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นภารกิจ
ส าคัญประการหนึ่งของคณะเกษตรศาสตร์ จากข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปีที่ผ่านมาพบว่าการด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการของคณาจารย์จ านวนน้อย สาขาวิชารัฐศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการจะเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับนั้นเป็นเรื่องที่คณาจารย์ควรจะมีการวางแผนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเสนอขอต าแหน่งวิชาการซึ่งจะช่วยให้สามารถเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ตาม
ก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  

สาขาวิชารัฐศาสตร์จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์อาวุโสที่มีความรู้ต่าง
สถาบันและประสบการณ์เกี่ยวกับการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยการถ่ายทอดแนวคิด หลักการ
และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ให้กับคณาจารย์เพ่ือให้สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งทางวิชาการในแต่
ละระดับได้ต่อไป 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗.๑ เพ่ือผลิตรายการการบริการวิชาการแก่สังคมด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทาง
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
 ๗.๒ เพ่ือถ่ายวิดีโอผลิตรายการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๓ เพ่ือจัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
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 ๗.๔  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงภายนอกมหาวิทยาลัย 
๘. ลักษณะกิจกรรม 
 ผลิตรายการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์  ประกอบ
กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีและสื่อวิทยุและโทรทัศน์ส าหรับการปฏิบัติศาสนกิจและสนับสนุนการออกเผยแผ่หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกพื้นที่ต่าง ๆ 
๙. ผลการด าเนินการ 
           ๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  การถ่ายวิดีโอผลิตรายการที่อาจารย์มุ่งเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  บริการองค์
ความรู้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์  พร้อมจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร  ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจหลักการ วิธีการ และเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะพร้อมออกเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ถ่ายวิดีโอผลิตรายการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศน์  ๑๔  แผ่น  รายการละ  ๑  ชั่วโมง  มีเนื้อหารายการของดี  มจร.  โคราช  ข่าวคณะสงฆ์  
กิจกรรม มจร.  โคราช     จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของประชาชนอย่างทั่วถึงและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และพระสงฆ์
กับบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป/คน  ออกเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๕  ครั้ง  

     ๘.๓  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ทั้งหมด 
ผลการประเมินโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม   
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่มีต่อโครงการผลิตรายการเผยแผ่ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุ  จ านวน  ๔๐๐  คน   
มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
- คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
- คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
- คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
- คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย  
- คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐- ๑.๔๙ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
- ผลการประเมินพอใจดังตารางที่  ๑ 
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ตารางที่  ๑   
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านวิทยากร 
๑. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ๔.๒๙ ๐.๘๘ มาก 
๒. การถ่ายทอดของวิทยากร ๔.๗๘ ๐.๗๓ มากที่สุด 
๓. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ๔.๖๙ ๐.๙๖ มากที่สุด 
๔. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย ๔.๔๘ ๐.๙๕ มาก 
๕. การตอบค าถามของวิทยากร ๔.๒๑ ๐.๗๗ มาก 
๖. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม ๔.๗๒ ๐.๗๗ มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
๑. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ๔.๓๓ ๐.๗๖ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๕๑ ๐.๙๘ มากที่สุด 
๓. ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม ๔.๙๘ ๐.๖๔ มากที่สุด 
๔. อาหาร มีความเหมาะสม ๔.๕๙ ๐.๖๙ มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๑. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม ๓.๙๖ ๐.๙๕ มาก 
๒. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม ๔.๙๗ ๐.๖๘ มากที่สุด 
๓. สามารถบอกประโยชน์ ได้ ๔.๖๕ ๐.๗๕ มากที่สุด 
๔. สามารถบอกข้อดีได้ ๔.๖๖ ๐.๙๕ มากที่สุด 
๕. สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ๔.๒๑ ๐.๘๗ มาก 
๖. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ 

๔.๘๑ ๐.๗๗ 
มากที่สุด 

รวม ๔.๕๑ ๐.๘๒ มากที่สุด 
 

จากตารางที่  ๑  พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการผลิตรายการเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุ  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = ๔.๕๑, S.D. 
= ๐.๘๒)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ๑๐  ข้อ  ระดับมาก  ๖  
ข้อ    โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ  ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม  
( X = ๔.๙๘, S.D. = ๐.๖๔)  รองลงมา  คือ  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม   ( X = 
๔.๔๗, S.D. = ๐.๖๘)  และอันดับสุดท้าย  คือ  ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม  ( X = 
๓.๙๖, S.D. = ๐.๙๕) 
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สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๐   ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- ต้องการให้มีการจัดโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

นครราชสีมา และเชิญมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ  ๘๗  ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
            ๙.๓ เชิงเวลา   
            ร้อยละ  ๑๐๐  ของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 งปม.เงินแผ่นดิน            งปม.เงินรายได้    งปม.อ่ืนๆ...........................(ระบุ)    
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
ม.ค.
๕๙ 

ก.พ.
๕๙ 

มี.ค.
๕๙ 

เม.ย
๕๙ 

พ.ค.
๕๙ 

มิ.ย.
๕๙ 

ก.ค. 
๕๙ 

ส.ค. 
๕๙ 

ก.ย. 
๕๙ 

ต.ค.
๕๙ 

พ.ย.
๕๙ 

ธ.ค.
๕๙ 

๑. ขออนุมัติโครงการ             
๒. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการ             
๓. ด าเนินการตามโครงการ             
๔. ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน             

 
๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และ  วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา   
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑๔.๑ ไดส้่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ผลิตรายการการบริการวิชาการแก่สังคมด้านหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
๑๔.๒  ไดส้่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานพัฒนาศักยภาพใน
ผลิตรายการการบริการวิชาการแก่สังคมด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์ 
๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา 
ปรับปรุงการด าเนินการโครงการอบรมบุคลากร ด าเนินโครงการอบรมบุคลากรแจ้งความประสงค์

เข้าร่วม 
ปรับปรุงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินโครงการอบรมบุคลากรแผนตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

 



๕ 
 

๑๖. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินโครงการ 
 ๑) อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมมีน้อย 

๒) วิทยากรเชี่ยวชาญมีค่าจ้างสูง 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการได้จะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับ
ภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 ๑) ประกอบการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

๒) งานบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 

  (……………………………………) 
 (……………………………………)  หัวหน้างาน/ผอ.ส านัก................ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  วันที่……………………………….. 
 
 


