
 
 

 



 
 

ค ำน ำ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธสาสนาและ
บริการสังคม กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนระยะเวลา ๑ ปี ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องจากการวางแผน ถ่ายทอดจากแผนงานหรือแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานของส่วนงานบริหารเป็นแรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก ๆด้านอย่างเต็มความสามารถและสนองนโยบายหน่วยงานต่าง ๆในมหาวิทยาลัยซึ่ง
เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้  ผู้บริหารบุคลากรส่วนงานบริหาร ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
คณะกรรมการของ กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานนักประชาม
สัมพันธ์ กลุ่มงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง การวางแผน การเขียนโครงการ การจัด
กิจกรรม งบประมาณให้เหมาะสมและเกอดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทที ่1 
บทน ำ 

ส่วนที่ 1 
๑.๑ ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 ๑) ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 ๒) ที่ตั้ง 
  - ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๑ 
  - ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซนซี ห้อง ซี ๔๐๐ 
 เลขที่  ๗๙ หมู่  ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่  ๕๕ ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐, ๐-๓๕๓๕-๘๗๔๗ 
โทรสาร  ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๖  Website: mcu.ac.th  
 ๓) ประวัติความเป็นมา : 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติและหน่วยงานในการก ากับของรัฐ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม จึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยข้อก าหนดมหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๘ มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงนามโดย พระสุเมธาธิบดี นายกสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ เป็น ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปฏิบัติงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงหรือสื่ออ่ืน ๆ ประกอบด้วย ๒ กลุ่มงาน คือ 
  ๑) กลุ่มงานบริหารงาน 
  ๒) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 

๑.2 รายชือ่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในส่วนงาน 
ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมีบุคลากรที่เป็นอัตราก าลังทั้งสิ้น ๒๓ รูป/คน ดังนี้ 
  ผู้อ านวยการส่วนงาน ๑ รูป 
  รองผู้อ านวยการ ๒ คน 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๒๐ รูป/คน 

๑) รายชื่อผู้บริหาร 
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   ๑.พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ ผู้อ านวยการ 
 ๒.นายสมหมาย   สุภาษิต รองผู้อ านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๓.ว่าง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  

๒) รายชื่อบุคลากรภายในส่วนงาน 
 ๑.พระปลัดบุญเกิด  กตเวที,ดร. นักจัดการงานทั่วไป 

 ๒.พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ นักจัดการงานทั่วไป  
   ๓.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ นักจัดการงานทั่วไป 

๔.นายสุพันธ์ แสนส ี นักจัดการงานทั่วไป 
๕.ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส บุญพิโย นักจัดการงานทั่วไป 

 ๖.นางสาวสไบทอง ลือจันดา นักจัดการงานทั่วไป 
๗.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง 
๘.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป/อัตราจ้าง 

 ๙.นางสาวมินตรา กาลนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๑๐.นายวิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/อัตราจ้าง 

๑๑.นายดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/อัตราจ้าง 
 ๑๒.นางสาวพัชราวรรณ จันมะณีย์ นักประชาสัมพันธ์ 

๑๓.นางสาวทัศนีย์ อะโรคา นักประชาสัมพันธ์/อัตราจ้าง 
 ๑๔.นายวิโรจน ์ หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๑๕.นายณพนต์ ทองยวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๖.นายกรนัน ขันวัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 ๑๗.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/อัตราจ้าง 
๑๘.นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/อัตราจ้าง 
๑๙.นายอภิลักษณ์ กาวิน า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/อัตราจ้าง 

๑.3 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  
         ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม               

ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จ านวน๒๑,๒๔๖,๑๖๐  บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 

๑. งบประมาณ๒๑,๒๔๖,๑๖๐บาท 
     ๑.๑ งบประมาณจากรัฐบาล๘,๕๕๒,๗๖๐บาท  
              ๑.๒ งบประมาณจากมหาวิทยาลัย๑๑,๓๕๘,๔๐๐บาท 
              ๑.๓ งบประมาณจากส่วนงาน๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 

2 



 
 

 

ปรัชญำ 
 ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สนับสนุนการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์พันธกิจของมหาวิทยาลัย
คณะสงฆ์และกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ปณิธำน 
 มุ่งประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นส่วนงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาระดับชาติและ

นานาชาติ 
  

การก าหนดวิสัยทัศน์ของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ MCU TV ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะต้องหา จุดแข็ง จุดอ่อน 
อุปสรรค โอกาส โดยน าหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่เป็นตัวก าหนดประเด็นผลลัพธ์และหน้าที่หลักของ
ส่วนงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงท าให้ส่วนงานบริหาร 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้รู้จักหน่วยงานของตนเองเพ่ือน าปัจจัยดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดการ การพัฒนา
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพดัง
ตารางวิเคราะห์ต่อไปนี้ 

 
ตำรำงวิเครำะห์ SWOT Analysis 

 
จุดแข็ง : S 
STRENGTH 

 

จุดอ่อน : N 
WEAKNESS 

 (จุดแข็ง) 
การเรียนรู้และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบองค์รวม
โดยเชื่อมโยงและบูรณาการการผลิตสื่ออย่าง รวดเร็ว 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

(จุดอ่อน) 
๑.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
๒.บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
๓.งบประมาณไม่เพียงพอ 
๔.ขาดอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมกับภาระงานที่จะ
ด าเนินการ ด้านสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
 

(โอกำส) 
Opportunity 

(ภัยคุกคำม) 
Threats 
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1.ระบบการสื่อสารในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว 
2. นโยบาย 4.๐ของรัฐบาลที่เน้นเรื่องสื่อสารเทคโนโลยี 
๓.นโยบายการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยในยุค มจร.๔.๐ 

 

1.สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีจ านวนมากและมี
การแข่งขันสูง 
2.ช่องทางการสื่อสารหลากหลายและรวดเร็ว เช่น 
ยูทูปไลฟ์ทีวี  ไลน์ทีวี   
3.สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลง 

 

 
 ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ได้มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนของมหาวิทยาลัย แผนของ
ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดยการประชาสัมพันธ์ และเผยแผ่ทาง
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ ทางวิทยุกระจายเสียง พล.ม.2 ให้เป็นที่ยอมรับในการเผยแผ่
การศึกษาของคณะสงฆท์ั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยต้องน าหลักการดังกล่าวมาช่วยให้การด าเนินงาน ของ
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ MCU TV ให้เป็นช่องทางในการจัดท ารายการต่างๆเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคณะสงฆ์ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติจึงจ าเป็นต้องใช้หลักการเข้ามาช่วยประยุกต์ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของส่วนงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งหลักการที่กล่าวข้างต้นSWOT Analysis เป็นเพียงเครื่องมือ
ในการวางแผนอย่างเป็นระบบในการก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินผลการปฏิบัติโดยจะน าหลักการของ SWOT 
Analysis มาเชื่อมโยงในการพัฒนาขององค์ประกอบทั้ง 4มุมมองต่างได้ท าหน้าที่ประสานกันอย่างเป็นระบบ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำร 
ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
Office of Buddhism- Promotion and Social Services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์และเผยแผ ่

ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการสงัคม 
ผู้อ านวยการ 

ส านกัสง่เสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม
สงัคมสงัคม 
 

ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการสว่นงานบริหาร 
 

รองผู้อ านวยการสว่นงานบริหาร 
 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน นกัจดัการงานทัว่ไป นกัวิชาการโสตทศันศกึษา นกัประชาสมัพนัธ์ 

รองผู้อ านวยการ 
ส านกัสง่เสริมพระพทุธศาสนาและบริการสงัคม 
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ประสิทธิผล 
 
 
 
 
คุณภำพกำรให้บริกำร 
 
 
 
 
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติกำร 
 
 
 
กำรพัฒนำองค์ 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

บุคลากรของส่วนงานมีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผย
แผ่ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ 
และสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนท่ียุทธศำสตร์ Strategy Map ส่วนงำนบริหำร 
วิสัยทัศน์ : เป็นส่วนงำนประชำสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหำวิทยำลัยและพระพุทธศำสนำระดับชำติและนำนำชำติ 

 

1 
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ยุทธศาสตร์ ส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
Strategies Map of Buddhism - Promotion and Social Services 

วิสัยทัศน์ Vision 

เป็นส่วนงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่พันธกิจของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาบุคลากรบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็น
มื ออ า ชี พด้ า นก า รบริ ก า ร วิ ช า ก า รด้ า น
พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือใน
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติ
และนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
บู ร ณ า ก า ร ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ า น
พระพุ ท ธศ าสนากั บกา ร เ รี ย นกา รสอน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ส่ว
นง

าน
บร

ิหา
ร 

ส า
นัก

ส่ง
เส

ริม
พร

ะพุ
ทธ

ศา
สน

าแ
ละ

บร
ิกา

รส
ังค

ม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ประชาสมัพันธ์และเผยแผ่ผา่นสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทลั            

อย่างทันสมัยและมีคณุภาพ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของ 
ส่วนงานบริหารให้มีประสิทธิภาพ  

 

โครงการ 

ระดมทุนกองทุนสถานีทัศน์เพื่อการศึกษาและ
เผยแผ่ธรรม 

โครงการ 
เผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทย ุ

โครงการ 

โทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ 
 

โครงการ 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต 

โครงการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

โครงการ 
สัมมนาจัดท าแผนท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 
วิจัยเพือ่การศึกษา  MCU TV 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์บร
ิกา

รว
ิชา

กา
รแ

ก่ส
ังค

ม 
ส า

นัก
ส่ง

เส
รมิ

พร
ะพ

ุทธ
ศา

สน
าแ

ละ
บร

ิกา
รส

ังค
ม 

มห
าว

ิทย
าล

ยัม
หา

จุฬ
าล

งก
รณ

รา
ชว

ิทย
าล

ัย 
พ.

ศ.2
56

0-
25

64
 

โครงการ 
MCU TV สัญจรสู่ชุมชนต้นแบบ 

 

โครงการ 
เผยแผ่ธรรมทางทางสถานีโทรทัศน ์
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บทท่ี 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

 
ล ำดับที ่ ยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ โครงกำร/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทลั อย่ำงทันสมัยและมีคุณภำพ 
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่านสื่อ

วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
ดิจิทัล อย่างทันสมัยและมีคุณภาพ 

1.ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานี
วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ 
แ ล ะ สื่ อ ดิ จิ ทั ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ รับบริการที่ เข้าถึ ง
ข้ อมู ลข่ า วสารผ่ าน
สถานีวิทยุ  โทรทัศน์ 
สื่ อสิ่ งพิมพ์  และสื่ อ
ดิ จิ ทั ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
๒ .  ร ะ ดั บค ว าม พึ ง
พอใจของผู้รับบริการ 

1.ส่ ง เสริ มและสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ที่ มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการ  
2.ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ที่ ทันสมั ย เพื่ อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
 
 

1.โครงการระดมทุนกองทุน
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
และเผยแผ่ธรรม 
 
2.โครงการโทรทัศน์ดาวเทียม
เพื่อการศึกษาและเผยแผ ่
 
 
 
 
 
3.โครงการ MCU TV สัญจรสู่
ชุมชนต้นแบบ 
 
 

1.ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
2.รองผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
 
 
 
1. นายสมหมาย สุภาษิต 
2.นางสาวมินตรา กาลนิล 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
4. นายกรนัน  ขันวัง 
5.นายสุพันธ ์ แสนสี 
6.นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย ์
 
 
1.นายสมหมาย   สุภาษิต 
2.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3.นายกฤตภาส บุญพิโย 
4.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช 
๕.นายณพนต์ ทองยวง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2บริกำรวชิำกำรแกส่ังคมอย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธภิำพ 
2 บริการวิชาการแกส่ังคมอย่าง

เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
1.ผลิตสื่อเพื่อ
ประชาสมัพันธ์และเผยแผ่
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
๒.ร้อยละของข่าวสาร
ที่ประชาสัมพันธ์ 
 

1.ส่ ง เสริ มและสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการ 
 
 
 
๒.พัฒนาระบบและกลไกการ

1.โครงการประชาสัมพันธร์ับ
สมัครนสิิต 
 
 
 
 
2.โครงการสมัมนาเชิง

1.นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา 
๒.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช 
๓.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๔.นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
๕.นายสุพันธ์ แสนสี 
 
 
1.นายสมหมาย สุภาษิต 
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ให้บริการวิชาการแกส่ังคมให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ปฏิบัติการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 
 
 

๒.นางสาวมินตรา  กาลนิล 
๓.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์ 
๔.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
4.นางสาวสไบทอง ลือจันดา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรของ ส่วนงำนบริหำรให้มีประสิทธิภำพ  
3 พัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรของ ส่วนงานบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรของส่วนงานมี
ความรู้ความสามารถในการ
ประชาสมัพันธ์และเผยแผ่ 
ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัลอยา่ง
มีประสิทธิภาพ  

1.ระดับความส าเร็จ
ของบุคลากรที่มี ผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงานดีขึ้น 
2 .  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมความรู้ เฉพาะ
ด้าน 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้า
รับการอบรมความรู้เฉพาะด้าน 
๒.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เพื่ อน ามาประยุ กต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1.โครงการพัฒนานิตยสาร
พุทธจักรเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 
CTI 
 
 
 
2.โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา  
MCU TV 
 

1.นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา 
2.นางสาวสไบทอง ลือจันดา 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
4.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๕.นายดอน  สตาเจริญ 
๖.นายณัฐธนนัน แสงสว่างพงศ์ 
 
1.นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา 
2.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
4 ส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ อ ดิ จิ ทั ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ รั บ บ ริ ก า ร 
 
2.จ านวนผู้ เข้ าร่ วม
โครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผู้รับบริการเข้าถึงและมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
2.ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเ้ข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 

1.โครงการเผยแผ่ธรรมทาง
วิทยุโทรทัศน์ 
 
 
 
2.โครงการสมัมนาจดัท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. 
๒. พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ 
๓.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
๔.นางสาวดอกฝ้าย  สุภาษิต 
๕. นายณัฐธนนัท แสงสว่างพงศ์ 
๖. นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา 
1.นางสาวมินตรา กาลนิล 
2.นายดอน  สตาเจริญ 
3. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
4. นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๕. นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ประชำสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่ำนสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สือ่สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่ำงทันสมัยและมคีุณภำพ 
เป้ำประสงค์ 1  

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสถานวีิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2563 

1.ร้อยละของผู้รับบริการท่ีเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อ สิ่งพิมพ์ 
และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

จ านวน/ร้อยละ ๘๐ 

 
กลยุทธ์/ผู้รับผิดชอบ 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ท่ีมีประสิทธิภาพแก่
ผู้รับบริการ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
เผยแผ ่

1.นายสมหมาย สุภาษิต2.พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร.3.พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ 
4.นางสาวมินตรา กาลนิล5.ดร.ถนัด ไชยพันธ์6..นายกรนัน  ขันวัง7.นายสุพันธ์  แสนสี 
8.นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์9.นายวิโรจน์  หลอมนาค10.นายกฤตภาส บุญพิโย 
11.นายวิชัย แสงสว่าง12.นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา 
13.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช14.นายณพนต์ ทองยวง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอยำ่งเข้มแข็งและมีประสิทธภิำพ 
เป้ำประสงค ์2 

ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2563 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของข่าวสารท่ีประชาสัมพันธ์ 
 

จ านวน/ร้อยละ 8๐ 

 
 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีมีประสิทธิภาพแก่
ผู้รับบริการ 
๒.พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา. 2.นายสมหมาย สุภาษิต 3. นางสาวมินตรา  กาลนิล 
4.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช5.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 6.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย ์
7.นายสุพันธ์ แสนสี  8.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา9.นางสาวสไบทอง ลือจันดา 
10 นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรของ ส่วนงำนบริหำรให้มีประสิทธิภำพ  
เป้ำประสงค์ 
 บุคลากรของส่วนงานมีความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2563 

1.ระดับความส าเร็จของบุคลากรท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ดีขึ้น 
2.ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะด้าน 
 

จ านวน/ร้อยละ 8๐ 

 
 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะด้าน 
๒.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา 2.นางสาวมินตรา กาลนิล 3.นายวิโรจน์ หลอมนาค 4.
นางสาวสไบทอง ลือจันดา 5.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 6.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ  
7.นายดอน  สตาเจริญ 8.นายวิชัย แสงสว่าง 9. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
10. นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4สง่เสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ 

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมผ่านส่ือวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2563 

1.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน/ร้อยละ 8๐ 

 
 
 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้รับบริการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง 

1. นายสมหมาย สุภาษิต2. นายวโิรจน์  หลอมนาค3.นางสาวทัศนยี์ อะโรคา 
๔. นางสาวจันทร์ฉาย สสีมยา ๕. นางสาวสไบทอง ลือจันดา ๖. นายกรนัน  ขันวัง 
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จ ำนวนเงินทั้งหมด ๒๑,๒๔๖,๑๖๐.๐๐ บำท 
 โครงกำร 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  งบประมำณ๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ในงบ นอกงบ  

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  มหำวิทยำลยั ส่วนงำนบริหำร  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

1. โครงการระดมทุนกองทุนสถานีโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาและเผยแผ่ธรรม 
 

 
 
 

  ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1. นายสมหมาย สุภาษิต 
2. นางสาวมินตรา กาลนิล 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
4. นายกรนัน  ขันวัง 
5 .นายสพุันธ์  แสนส ี
6.นางสาวพัชรวรรณ จันมะณยี ์

2. โครงการโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาและเผย
แผ่ธรรม 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๔๒๐,๔๐๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐ 1. พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. 
๒. พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ 
๓. นายวิโรจน์  หลอมนาค 
๔. นางสาวดอกฝ้าย  สุภาษิต 
๕. นายณัฐธนนัน แสงสว่างพงศ์ 
๖. นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา 

3. โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครสัมพันธ์รับสมัคร
นิสิต 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 1.นายสมหมาย   สุภาษิต 
2.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3. นายกฤตภาส บุญพิโย 
4.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช 
๕. นายณพนต์ ทองยวง 

4. โครงการ MCU TV สัญจรสู่ชุมชนต้นแบบ  
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 1. นายสมหมาย สุภาษิต 
2. นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3.นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
๔. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
๕. นางสาวสไบทอง ลือจันดา 
๖. นายกรนนั  ขนัวัง 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศน์ เพื่อ
การศึกษา 

         ๑๐๐,๐๐๐ 
 

  1. นายสมหมาย สุภาษิต 
๒. นางสาวมินตรา  กาลนิล 
๓.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์ 
๔.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
5.. นางสาวสไบทอง ลือจันดา 

6. โครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์  
 

๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐  1.พระปลัดบุญเกิด กตเวที,ดร. 
๒. พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ 
๓.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
๔.นางสาวดอกฝ้าย  สุภาษิต 
๕. นายวิชัย แสงสว่าง 
๖. นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา 

7. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า จั ด ท า แ ผ น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

       ๕๐,๐๐๐ ๑๕,,๐๐๐ ๑๕,,๐๐๐ 1.นางสาวมินตรา กาลนิล 
2.นายดอน  สตาเจริญ 
3. นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
4. นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๕. นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 

๘ โครงการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์          ๑,๕๐๐,๐๐๐  ๑.ดร.วรพันธ์ แย้มหงส์ประภา 
๒.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
 

๙. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศน์MCU TV    150,000 1.นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา 
2.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3.ดร.ถนัด ไชยพนัธ ์

 
 
 

 

 
ปฏิทินแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ของส่วนงำนบริหำรส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 
 

ชื่อโครงการ:โครงการระดมทุนกองทุนสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรม      งบประมาณ 1,000,000 บาท  

ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนักความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้า
รับชมผ่านช่อง

รายการ 

ร้อยละ 80 *****            
2.แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินงานตามโครงการ           ******************************************************************* 
5.ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน            ***** 
6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖3 
 

ชื่อโครงการ: โครงการโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรม        งบประมาณ ๗,๒๗๐,๔00 บาท  
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนักความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้า
รับชมผ่านช่อง

รายการ 

ร้อยละ 80 *****            
2.แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินงานตามโครงการ           ******************************************************************* 
5.ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน            ***** 
6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงการ:โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต          งบประมาณ120,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 

 
น้ าหนัก

ความส าคัญของ
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐  *****           
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร   ****          
3.ติดต่อประสานงาน    ****         
4.ด าเนินงานตามโครงการ ***************************** 
5.ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน         *****    
6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน               *******   
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงการ:โครงการ MCU TV สัญจรสู่ชุมชนต้นแบบ          งบประมาณ100,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนักความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้า
รับชมผ่านช่อง

รายการ 

ร้อยละ 80       *****      
2.แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร       ***********     
3.ติดต่อประสานงาน       ******************    
4.ด าเนินงานตามโครงการ **************************************** 
5.ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน            ***** 
6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18 



 
 

ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา        งบประมาณ100,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนัก
ความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐       *****      
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร       *****      
3.ติดต่อประสานงาน        ****     
4.ด าเนินงานตามโครงการ                                                                 **************** 
5.ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน          ****  
6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน           ****  
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 

ชื่อโครงการ:โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุ           งบประมาณ 1,500,000 บาท  
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนักความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้า
รับชมผ่านช่อง

รายการ 

ร้อยละ ๘๐ *****            
2.แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินงานตามโครงการ           ******************************************************************* 
5 . ป ร ะ เ มิ น / ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

           ***** 

6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
ชื่อโครงการ:โครงการสัมมนาจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        งบประมาณ80,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนัก
ความส าคัญ
ของกิจกรรม 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ระดับความพึง

พอใจ 
ร้อยละ ๘๐           ******             

2.แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร      ******       
3.ติดต่อประสานงาน     ******      
4.ด าเนินงานตามโครงการ      *****    
5.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

         *****   

6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน           ****  
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

ชื่อโครงการ:โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์        งบประมาณ1,50๐,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 

 
น้ าหนักความส าคัญ

ของกิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ค ณ า จ า ร ย์ 

เจ้าหน้าที่  นิสิต 
ประชาชนทั่วไป 
ในการน า เสนอ
ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 

ร้อยละ ๘๐ *****            
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินงานตามโครงการ           ******************************************************************* 
5 . ป ร ะ เ มิ น / ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

           ***** 

6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
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ตำรำงแผนกำรปฏิบัติกำรโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  2563 
 

ชื่อโครงการ:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศน์ MCU TV        งบประมาณ 150,000 บาท 
ชื่อรับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
เป้าหมาย 

 
น้ าหนักความส าคัญ

ของกิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ค ณ า จ า ร ย์ 

เจ้าหน้าที่  นิสิต 
ประชาชนทั่วไป 
ในการน า เสนอ
ผ ล ง า น ท า ง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 

ร้อยละ ๘๐ *****            
2.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินงานตามโครงการ           ******************************************************************* 
5 . ป ร ะ เ มิ น / ส รุ ป ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

           ***** 

6.ส่งรายงานผลการด าเนินงาน            ***** 
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บทที ่3 
กำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการและการติดตามผลประเมินแผนและผลการด าเนินงาน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ที่มุ่งรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ เสนอให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมโครงการเป็นระยะ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจึงได้ก าหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีและติดตามการประเมินผลน ามา
ปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมให้
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมจ าเป็นต้องสรุปโครงการ
กิจกรรมต่างๆ จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงเป้าหมายหมายของส่วนงานในปี
ต่อไป 
3.1 การจัดการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.1.1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 1) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอต่อผู้บริหารส่วนงาน ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมเพ่ือที่จะด าเนินการในปีงบประมาณถัดไปเสนอต่อกองแผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลับ 
 2) กลุ่มงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 3) จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยให้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ทุกรูป/คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ระดมแนวความคิด เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีประสิทธิภาพและน ามาปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

3.1.2การปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 การด าเนินการขออนุมัติปรับแบะเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจ าปี จะ
เปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ด าเนินการ
ดังนี้ 
 1)การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
เดิมของส่วนงาน ทั้งในกรณีที่มีโครงการ/กิจกรรมใหม่มาทดแทน และในกรณีที่เปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ จะต้อง
น าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอต่อผู้บริหารส่วนงาน ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม หรือคณะกรรมการผู้บริหารมีมติเห็นชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ของส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมให้ความเห็นชอบ 
 2) การขอเพ่ิมโครงการการบรรจุแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยไม่ของบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการที่ผู้บริหารส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมให้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ  หากจะต้องของบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัยจะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่มี
ค าสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการปรับแผนได้และเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 3) การขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
แล้ว โดยไม่เพ่ิมขอจากมหาวิทยาลัยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ผู้บริหารส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  หากจะต้องของบประมาณเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย
จะต้องน าเสนอ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่มีค าสั่งแต่งตั้งจากส่วนงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการปรับแผนได้และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3.2การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 3.2.1 การบริหารแผน 
 1) การจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน/แผนปฏิบัติการ 
 2) รวบรวมจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 
 3) วิเคราะห์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

4) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปีของส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริม    
พระพุทธสาสนาและบริการสังคม 
3.2.2 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1) ส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนส่วนงาน /แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานแต่ละโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะกรรมการ
จะต้องรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามแผนให้คณะกรรมการก ากับ
นโยบายและแผนของส่วนงานบริหาร หรือ คณะกรรมการที่มีค าสั่งแต่งตั้งทราบทุกไตรมาส (3เดือน/ครั้ง) 
โดยใช้แบบฟอร์มของการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2) การด าเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะต้องจัดเก็บเป็นเอกสารสรุปผลการ
ด าเนินงานตามของแต่ละโครงการเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการวางแผนต่อไป 

3) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานต่างๆ ที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องสรุปผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและผลงานอ่ืนที่ก าหนดนอกแผน จัดท ารายงานประจ าปีของส่วน
งานพร้อมจัดส่งให้กองแผนงาน เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นรายงานประจ าปีเสนอต่อมหาวิทยาลัยและจัดพิมพ์
เผยแพร่ต่อสาธารชนให้ทราบต่อไป 
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แบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ส่วนงำนบริหำร ส ำนักส่งเสริมพระพุทธศำสนำและบริกำรสังคม 
 
ล าดับ ช่ือโครงการ ลักษณะโครงการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา บรรลเุป้าหมาย 

จ านวนโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

จ านวนครั้งที่จัด ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

งานโครงการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่

ก าหนด 

ก าหนดวัดด าเนินการ บรรลุ ไม่บรรลุ 

(โครงการ) (คน) (ครั้ง) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) เริ่มต้น สิ้นสุด   

1 โ ค ร ง ก า ร ทุ น ก อ ง ทุ น
ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ เ พื่ อ
การศึกษาและเผยแผ่ธรรม 

โครงการประจ าปี แผน 1 จ านวนผู้มีจิต
ศรัทธาสมทบ
ทุนผ่านทาง
โครงการ 

 ตลอดทุกปี -  - -- 1.ต.ค.
2562 

30.ก.ย.
2563 

/  1. นายสมหมาย สุภาษิต 
2. นางสาวมินตรา กาลนิล 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
4. นายกรนัน ขันวัง 
5 .นายสุพันธ์  แสนสี 
6.นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์ 

ผล                 

2 โครงการโทรทัศน์ดาวเทียม
เพื่อการศึกษาและเผยแผ่
ธรรม 

โครงการประจ าปี แผน 1 ๑๐๐ ตลอดทุกปี 80 80 90 1.ต.ค.
2562 

30.ก.ย.
2563 

/  1. นายสมหมาย สุภาษิต 
2. นางสาวมินตรา กาลนิล 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ 
4. นายกรนัน ขันวัง 
5 .นายสุพันธ์  แสนสี 
6.นางสาวพัชรวรรณ จันมะณีย์ 

   ผล            

3 โครงการรับสมัครสัมพันธ์รับ
สมัครนิสิต 

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน 1  ๑๐๐ 2   80 80   90 1.ต.ค.
2562 

30.ก.ย.
2563 

/  1.นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา 
๒.นายสุพันธ์ แสนสี 
๓.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๔.นางสาวทัศนีย์ อะโรคา 
๕.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช 

ผล             /  

4 โครงการ MCU TV สัญจรสู่
ชุมชนต้นแบบ  

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน 1 100   2  80 90   90 1.ต.ค.
2562 

30.เม.ย.
2563 

/  1. นายสมหมาย   สุภาษิต 
2. นายวิโรจน์ หลอมนาค 
3. นายกฤตภาส บุญพิโย 
4.ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ สิงห์เดช 
๕.นายณพนต์ ทองยวง 

ผล               
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5 โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง
ป ฏิบั ติก าร โทรทั ศน์ เพื่ อ
การศึกษา  

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน  1 80   2 80 90  90 1.เม.ย.
2562  

31 ก.ค.
2563 

/  1.นายสมหมาย สุภาษิต 
๒.นางสาวมินตรา  กาลนิล 
๓.นางสาวพัชรวรรณ  จันมะณีย์ 
๔.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
5.นางสาวสไบทอง ลือจันดา  ผล             

6 โครงการเผยแผ่ธรรมทาง
วิทยุโทรทัศน์ 

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน 1  100 ตลอดทุกปี 80 90   1.ต.ค.
2562  

30 ก.ย.
2563  

/  1. พระปลัดบุญเกิด กตเวที, ดร. 
๒.พระครูปลัดวิเชียร  ชวนปญฺโญ 
๓.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
๔.นางสาวดอกฝ้าย  สุภาษิต 
๕.นายวิชัย แสงสว่าง 
๖.นายประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา 

ผล             

7 โครงการสัมมนาจัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน 1 80 2 80 80   ๑.มี.ค.256
๓  

31.ส.ค.
2563  

/  1.นางสาวมินตรา กาลนิล 
2.นายดอน  สตาเจริญ 
3.นางสาวจันทร์ฉาย สีสมยา 
4.นางสาวลัฐิกา หวังสุขใจ 
๕.นางสาวทัศนีย์ อะโรคา  

ผล            

๘ โครงการเผยแผ่ทาง
สถานีโทรทัศน์ 

  ๑ ๘๐ ๑ ๘๐ ๘๐  ๑ เม.ย.๖๓ ๓๑.ส.ค.๖๓ /  1. 

๙ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
สถานีโทรทัศน์MCU TV  

โครงการจบใน
ปีงบประมาณ 

แผน 1  500 1 80 85   1.ต.ค.
2562  

30.ก.ย.
2563  

 / 1.นายวรพันธุ์   แย้มหงษ์ปภา 
2.นายวิโรจน์  หลอมนาค 
3.ดร.ถนัด ไชยพันธ์ ผล             

 
 
 

 
 

หมายเหตุ :ทุกโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาตามกรอบงบประมาณ 2563 
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โครงกำรระดมทุนสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรม 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------ 

1.โครงกำร: โครงการระดมทุนสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ 

2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สว่นงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ ผู้อ านวยการส่งนงานบิหาร 
4.โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน: แผนพัฒนา มจร. ยุทธศาสตร์ 3, สกอ. มาตรฐานที่ 3 
5.หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ
โปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุมหาวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2432 ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2439 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้ “เป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์”สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่
ธรรม เป็นสถานีโทรทัศน์ที่ไม่แสวงหาผลก าไร แต่มุ่งเน้นด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดการเรียนการสอนของ
พระพภิกษุสงฆ์ และคฤหัสถ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือให้ได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนาสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรม ได้จัดท าโครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษาและเผยแผ่
ธรรม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทดแทนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อการความต้องการของการ
บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมทั้งการจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะน ามาจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เหมาะกับสภาวะปัจจุบัน 
 ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการด าเนินชีวิตและ
การถ่ายทอดรับรู้ข่าวสาร การสื่อสารใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์ เป็นต้น เพราะมีความสะดวกและง่าย ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึงเป็นแหล่งรวมแหล่งสรรพวิทยาด้านพระพุทธศาสนา มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวน จึงให้ตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆเพ่ือให้การศึกษาในเรื่อง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ และเพ่ือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจความสามัคคีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ มีเป้าหมายผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ที่ทดแทนเครื่องมืออุ
ปกร์ที่ช ารุด ให้ผู้มีจิตศัทธาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรม แบ่งปัน สร้างบุญกุศลเพ่ือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญงอกงามสถาพรในบวรพระพุทธศาสนาสืบไป 
6.วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทนที่ช ารุดเสียหายและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
๖.๒ เพ่ือจัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์ถ่ายท าในห้อง

ผลิตรายการ กล้องโทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องฉายภาพพิเศษบนฉากพ้ืนหลัก (Kaleidoscope) จอดูภาพ (Monitor) 
เป็นต้น 

๖.๓ เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ควบคุมรายการ (Control room) แผงควบคุมเพ่ือลือกภาพ (Switcher) แผงควบคุม
เพ่ือสร้างภาพพิเศษ (Special Effect Generator) แผงควบคุมเพ่ือสร้างภาพแบบพิเศษ  
ได้หลายร้อยแบบโดยระบบดิจิทัล(Digital Video Effect) แผงควบคุมสัญญาณภาพ แผงควบคุมแสง  ชุดควบคุมแสง  
เครื่องบันทึกเทป และอุปกรณ์คุมและโยงสัญญาณภาพและเสียง 
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๗.งบประมำณ 
 งบประมาณท่ีได้จากการระดมทุน เพ่ือให้ส่วนงานได้ใช้สอยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือเงินทุน
สนับสนุน  
    งบประมำณส่วนงำนบริหำร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      รวมทั้งสิน้ (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
๘.กิจกรรมด ำเนินงำน 

กิจกรรม ระยะเวลำกำด ำเนินกำร 

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.อนุมัติโครงการ      *****      
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร      ***********     
3.ติดต่อประสานงาน      ******************************  
๔.ด าเนินงานตามโครงการ      ******************************  
5.ประเมิน/สรุปผล 
การด าเนินงาน 

          *** 

6.ส่งรายงานผลการด าเนินการ           *** 
๙.ตัวชี้วัดผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 

ผลลัพธ์  
มีผู้เข้ารับชมรายการของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ มี ความ

สามัคคีมีจิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 
1๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1๐.1 มหาวิทยาลัยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
1๐.2 มหาวิทยาลัยได้เผยแผ่กิจกรรมของ คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้เผย

แผ่กิจกรรมของตนเอง 
1๐.3ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ

นานาชาติ 
1๐.4 ประชาชนมีความเข้าใจ มีความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
      

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำรสถำนีโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำและเผยแผ่ธรรมะ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------ 

1.โครงกำร: โครงการสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) 
2.หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สว่นงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร: พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ ผู้อ านวยการส่งนงานบิหาร 
4.โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน: แผนพัฒนา มจร. ยุทธศาสตร์ 3, สกอ. มาตรฐานที่ 3 
5.หลักกำรและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ
โปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุมหาวิทยาลัย” เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2432 ต่อมาวันที่ 13 กันยายน 
พ.ศ.2439 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้ “เป็น
สถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
 ในปี พ.ศ.2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2540 ก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์(ตาม
มาตรา 6)ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัยส่งเสริมและให้บริการทางพระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยการผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
วิจัยทางด้านพุทธศาสนาได้พัฒนามาเป็นล าดับ และในภารกิจด้านการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการที่
ส าคัญ คือ การประชุมวิสาขบูชาโลก ซึ่งรวมผู้น าศาสนาทั่วโลกมาประชุมพร้อมกันที่มหาวิทยาลัย ท าให้พุทธศาสนา
และประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก อีกท้ังมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก 
 อีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมในแต่ละปี 3,000 รูป/คน ออกไปให้บริการทั้ง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา และด้านอื่นๆท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสถานการณ์โลก
เปลี่ยนอปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการด าเนินชีวิตและการถ่ายทอดรับรู้ข่าวสาร การสื่อสารใช้ระบบ
เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ เป็นต้น เพราะมีความสะดวกและง่าย 
ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึงเป็นแหล่งรวมแหล่งสรรพวิทยาด้านพระพุทธศาสนา มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวน จึงให้ตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆเพ่ือให้การศึกษาในเรื่อง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ และเพ่ือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจความสามัคคีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ ปลูกจิตส านึกให้คนในชาติมีความรัก เกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
6.วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งภาษาไทยภาษาต่างประเทศ 
6.2 เพ่ือเผยแผ่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะสงค์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆ 
6.3 เพ่ือให้การศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 
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6.4 เพ่ือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
6.5 เพ่ือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
6.5 เพ่ือสร้างสรรค์ ปลูกจิตส านึกให้คนในชาติมีความรัก เกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

7.ลักษณะกิจกรรม 
7.1 เผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ในระบบ C-Band ตลอด 24 ชั่วโมง 
8.เป้ำหมำยผลผลิต 

เชิงปริมาณ - เช่าสัญญาณโทรศัพท์ 1 ระบบ 
    - เช่าสัญญาณดาวเทียม 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับรายการของสถานีโทรทัศน์เพ่ือศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ มีความสามัคคี มี
จิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
เชิงเวลา 

- ออกอากาศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
9.งบประมำณ 
9.1 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2,000,000 บาท 
9.2 งบประมาณรายได้   จ านวน 996,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 2,996,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 
ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1 โทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ 2,996,000.00  
 ค่าบีบอักสัญญาณไทยคม 1,999,000.00  
 ค่าเชื่อมโยงวงจรถ่ายทอดสดสื่อสัญญาณวีชาย 477,000.00  
 ค่ารวมสัญญาณ (บอสคลาสติ้ง) 240,000.00  
 ค่าบริหารจัดการและด าเนินการ 280,000.00  
  

รวมทั้งสิ้น 
(สองล้านเก้าแสนเก้า
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
 

10.กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลากาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.อนุมัติโครงการ ***           
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร ***           
3.ติดต่อประสานงาน ***           
4.ด าเนินการตามโครงการ ***************************************************************** 
5.ประเมิน/สรุปผล 
การด าเนินงาน 

          *** 

6.ส่งรายงานผลการด าเนินการ           *** 
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11.ตัวชี้วัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 

ผลผลิต 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  – ผู้ชมรายการสถานีทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 100 ประเทศ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ – ผู้เข้ารับรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  

     มีความเข้าใจ มีความสามัคคีมีจิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหน 
     ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์  
มีผู้เข้ารับชมรายการของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ มี ความ

สามัคคีมีจิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 มหาวิทยาลัยได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
12.2 มหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่กิจกรรมของตนเอง 
12.3 ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
นานาชาติ 
12.4 ประชาชนมีความเข้าใจ มีความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
12.5 ประชาชนชาวไทยมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตส านึกให้คนในขาติ มีความรัก เกิดความหวงแหนในสาถบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำรประชำสัมพันธ์รับสมัครนิสต 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------ 

1.ชื่อโครงกำร โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2563 
2.ส่วนงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ 
3.ผู้รับผิดชอบโครงกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน ์
4.โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำนสกอ.มาตรฐานที่3 ด้านบริการวิชาการ 
5.หลักกำรและเหตุผล 
 ตามท่ี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและ
ประชาชนทั่วไป โดยผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และได้รับมอบหมายให้รอ
อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ก ากับและสั่งการรับผิดชอบในการด าเนินการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและได้มอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคมด าเนินการการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ.2561 ของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารวิชาการ คือ อุดมศึกษาต้องให้บริการวิชาการเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัต
ลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศและมีความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงจึงเห็นสมควรให้มีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเช่น จัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV 
จัดท าสปอตประชาสมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จัดท าป้ายโฆษณา จัดท าเอกสารแผ่นพับ เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเข้าศึกษาในสถาบันแห่งนี้ได้ทราบโดยทั่วกัน จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้น 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือเผยแผ่ ข่าวสาร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไปให้เข้ามาศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

7.กิจกรรมด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ ***            
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร ***            
3.ติดต่อประสานงาน ***            

4.ด าเนินการตามโครงการ ******************************************      
5.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

      *****      
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6.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินการ 

      *****      

 
8.ตัวช้ีวัด 
8.1 เชิงปริมำณ 

8.1.1 จ านวนป้ายประชาสัมพันธ์ 
8.1.2 จ านวนครั้งการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยทุกรายการ 

   8.2 เชิงคุณภำพ 
 8.2.1 สามารถประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย 
9.งบประมำณ 
 งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย  120,000.00 บาท 
ล ำดับที่ รำยกำรใช้จ่ำย จ ำนวน หมำยเหตุ 
1 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย 

-ติดตั้งหน้ามหาวิทยาลัย ขนาด 4X18 
-ติดตั้งถนนมักกะสัน ขนาด 4X18 

19,600  

2. ค่าจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง 20,000  
3. ค่าจัดท าสปอตประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ 25,000  
4. ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ 55,400  
 รวม 120,000  

 
ตัวอักษร หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน 

10.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.ได้เผยแพร่ข่าวสาร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2.ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสต์ทั่วไปเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำร (MCU TV) สัญจรสู่ชุมชนต้นแบบ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------ 

๑. ชื่อโครงกำร :โครงการ (MCU TV) สัญจรสู่ชุมชนต้นแบบ 
๒.ชื่อหน่วยงำน: ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน: สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ 
๕. หลักกำรและเหตุผล / เหตุผลควำมจ ำเป็น 
 สืบเนืองจากสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (MCU TV) ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งพระพุทธศาสนา
ประจ าชาติไทยและมีความส าคัญในด้านการพัฒนาจิตใจของชาวไทยให้เป็นที่รู้จักความกตัญญูกตเวทีโดยมีพระสงฆ์
เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการ MCU TV สัญจร สู่ชุมชนต้นแบบ โดยผ่าน
ทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TVมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6.วัตถุประสงค์ 
 6.1เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
 6.2เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัย 
 6.3เพื่อน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
 6.4เพื่อให้ประชาชน,นิสิต,นักศึกษา,มีส่วนร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 6.5เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ด้านการพัฒนาคนและจิตใจ 
 6.6เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 6.7เพื่อให้ชุมชนมีความสามัคคีปรองดองกัน 
7.ลักษณะกิจกรรม 
 สถานีโทรทัศน์ MCU TV ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนต้นแบบ โดยคัดเลือกตัวแทนชุมชนต้นแบบมาจากวิทยาเขต/
วิทยาลัยสงฆ์ ท าการคัดเลือกตัวแทนมา 1 ชุมชน ส่งมายังสถานีโดยใช้เกณฑ์ คัดเลือกจาก คุณสมบัติดังนี้ 
 1.การมีความสามัคคีในชุมชน 
 2.การมีส่วนร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
 3.การเอาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันและอบรมเยาวชนได้ 
 ชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการคัดเลือก มาจะต้องส่งตัวแทนเข้ามาอบรมกับสถานี เพ่ือให้เป็นมดน้อย MCU TV 
พลังพระพุทธศาสนา สู่ชุมชนต้นแบบ ทุกคนที่ถูกอบรมกลับไปจะเป็นตัวแทนที่ช่วยประมานงานและดูแลทีมงานลง
พ้ืนที่เข้าไปถ่ายท ารายการ และสามารถเป็นพิธีกรและนักข่าวมดน้อย MCU TV ภาคสนาม 
มดน้อย MCU TV มีหน้าที ่
-ท าหน้าที่ สร้างข่าว พระพุทธศาสนา ไปในทางท่ีถูกต้อง แม่นย า 
-ท าหน้าที่ สร้างข่าว ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย ไปในทางที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันใจ ทันต่อ
เทคโนโลยี 

35 



 
 

-ท าหน้าทีเ่ผยกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8.เป้ำหมำยผลผลิต 
 1.เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.เผยแผ่ธรรมะเป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้อย่าสงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  2.ผู้ฟังและผู้ชมรายการธรรมะมีทัศนคติที่ดีต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยรวม 
  3.ชุมชนต้นแบบ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  4.ประชาชนรับข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว จากสถานีโทรทัศน์ MCU TV  
  2.เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  
  -ผลิตรายการเผยแผ่ทางสถานีโทรทัศน ์
 3.เป้ำหมำยเชิงเวลำ 

ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563 
9.งบประมำณ  

งบประมาณรายจ่าย 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดการเบิกจ่าย 

ที ่ รายการใช้จ่าย จ านวน 
1 ค่าตอนแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ๑0,000 
2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการถ่ายงานนอกสถานที ่ 10,000 
3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑0,000 
4 ค่าผลิตรายการเพ่ือน าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ๕0,000 
5 ค่าท่ีพักปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1๐,000 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตรายการ 1๐,000 
 หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 1๐0,000 
หมายเหตุ : ขอถั่วเฉลี่ยทุกรายการ 

10. กิจกรรมด ำเนินงำน 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ขออนุมัติโครงการ       *****      
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร       **********     
3.ติดต่อประสานงาน       *****************    

4.ด าเนินการตามโครงการ       ************************************ 
5.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

           *** 

6.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินการ 

           *** 
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11.ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
1.ได้เผยแผ่ ข่าวสาร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2.ได้ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสต์ทั่วไปให้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 

 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำรสัมมนำเชิงปฏบิตัิกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ (MCU TV) 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
------------------------------------ 

 
๑. ชื่อโครงการ :โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (MCU TV) 
๒. ชื่อหน่วยงาน : ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน : สกอ. องค์ประกอบที่ ๕ 
๕. หลักการและเหตุผล  
 ในยุคสังคมปัจจุบัน การสื่อสารเป็นปัจจัยในการด ารงชีพของมนุษย์ไม่วาจะเป็นในรูปแบบของการสื่อสาร 
ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ที่ เข้ามามิทธิพลของมนุษย์ในสังคมมากขึ้นจึงท าให้สื่อเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม การผลิตรายการผ่านช่องทางต่างๆในยุคสังคมปัจจุบันนี้ มีการแข่งขันกันมากมาย
เพ่ือให้ได้ถึงรสชาติ ข่าวสาร สาระบันเทิงที่ทันสมัยและรวดเร็ว สื่อวิทยุโทรทัศน์มีความส าคัญมากขึ้นจนกลายเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารการผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือน าเสนอออกอากาศจึงจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ที่
หลากหลายทั้งศาสตร์และศิลป์ในการน าเสนอรายการเพ่ือให้สนองรับต่อความต้องการของผู้รับชมในรูปแบบที่
หลากหลายผู้ผลิตรายการต้องท าหน้าที่รังสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับรายการโทรทัศน์ที่มีความเหมาะสม มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมและความต้องการของผู้รับชม 

สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิต
รายการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการผลิตรายการสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เป็นการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ การ
สร้างสรรค์ การผลิตรายการโทรทัศน์จึงได้จัดอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 
(MCU TV) ขึ้นแก่บุคลากรของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6.วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต 

วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่รับชมผ่านช่องรายการ (MCU TV)  
6.2 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาทักษะความรู้ ความช านาญ ในการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3 เพ่ือสร้างสรรค์การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างมีคุณภาพ 

7.วิธีการด าเนินการ 
7.1 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิรายการ 
7.2 ผู้เข้าอบรมได้ท างานร่วมกันเป็นทีมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรมาน าเสนอ

ผลงานของแต่ละกลุ่ม 

8.ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรผู้ให้ความรู้น ามาปฏิบัติได้จริงเพ่ืออก
อากาศทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV  

9.เป้าหมายผลผลิต  
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 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ได้พัฒนาบุคลากรของส่วนงานเพิ่มขึ้น 
- ได้ใช้สอยวัสดุอุปกรณ์ส านักงานอย่างคุ้มค่า 
- ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาและเผยแผ่

ธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สามารถด าเนินการ
ออกอากาศเผยแผ่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๑0.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน ๘๐ รูป/คน 
11.งบประมาณ  

งบประมาณมหาวิทยาลัย 100,000 บาท 
ที ่ รายการใช้จ่าย จ านวน หมายเหตุ 

1 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 2 ป้าย 10,000  
2 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 5,000  
3 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25,000  
4 ค่าเช่าห้องประชุม 20,000  
5 ค่าห้องพัก 25,,000  
6 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย 10,000  
7 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษา (MCU TV) 
5,000 

 
 

 หนึ่งแสนบาทถ้วน 100,000  
 

12.สถานที่  
ณ อาคารเรียนรวม โซน C ห้องออกอากาศสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV  ห้อง C ๔๐๐  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
13.กิจกรรมด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ       *****      
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร       **********     
3.ติดต่อประสานงาน       *****************    

4.ด าเนินการตามโครงการ       ************************************ 
5.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

           *** 

6.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินการ 

           *** 

 
 
๑4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ๑.ได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม มีความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ในการน าเสนองานโทรทัศน์อย่างมีคุณภาพ 

๒.ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติในขณะที่เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือ
พัฒนาด้านสื่อทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (MCU TV) ต่อไป 

๓.ได้สนับสนุนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนินการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาและเผยแผ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV) ต่อไป  

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำรเผยแผ่ธรรมทำงวิทย ุ
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

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

1.โครงการ เผยแผ่ธรรมทางวิทยุโทรทัศน์ 
2.หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ พระมหาเพ็ชรอธิปัญฺโญ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 
4.โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน แผนพัฒนา มจร. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สกอ. มาตรฐานที่ 1 

5.หลักการและเหตุผล 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมีความส าคัญในการพัฒนาจิตใจของชาวไทยให้เป็นที่รู้จักความ
กตัญญูกตเวทีโดยมีพระพสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของประชาชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆโดยเฉพาะสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับและครอบคลุมพ้ืนที่กว้างขวางว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์ขึ้น ออกอากาศทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

6.วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
6.2 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคะสงฆ์และมหาวิทยาลัย 
6.3 เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
6.4 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ด้านการพัฒนาคนและจิตใจ 
7.ลักษณะกิจกรรม 

7.1 จัดรายการวิทยุ รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯออกอากาศทางสถานีวิทยุ พล.ม.2 ทุก
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-24.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-14.00 น. 
7.2 จัดรายการโทรทัศน์ รายการรู้ธรรมน าชีวิต 
ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 05.00-06.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. 
7.3 จัดรายการตามรอยธรรม 
ออกอากาศทุกวันจันทร์, พฤหัสบดี,เสาร์ ของเดือน เวลา 08.00-08.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ทรูวิชั่น ช่อง 
TNN 2 

 
8.เป้าหมายผลผลิต 

เชิงปริมาณ  

- จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 12 เดือน 

41 



 
 

- ผลิตรายการโทรทัศน์ ตลอด 12 เดือน 
เชิงคุณภาพ 

 เผยแผ่ธรรมะอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ฟังและผู้รับชมรายการมีทัศนคติที่ดีต้อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา
โดยรวม 
เชิงเวลา 

- ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
9.งบประมาณ  

9.1 งบประมาณ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
9.2 งบประมาณ จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดงบประมาณ 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน 
1   รายการวิทยุกระจายเสียง 

-ค่าโฆษณารายการเสียงธรรมจาก ม.มหาจุฬา 
 ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00 - 24.00 น. 
 ออกอากาศวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น. 

 
1,412,000.00  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 98,840.00 
  

รวมทั้งสิ้น 
1,510,840 

(หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 
10.กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ *****            
2.แต่งตั้งกรรมการบริหาร *****            
3.ติดต่อประสานงาน *****            
4.ด าเนินการตามโครงการ ******************************************************************************** 
5.ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

           *** 

6.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินการ 

           *** 

 
11.ตัวชี้วัดผลส ำเร็จจำกกำรด ำเนินงำน 
ผลผลิต  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ – เผยแผ่ธรรมะอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผู้ฟังและผู้รับชมรายธรรมะมีทัศนคติที่ดีต่อคณะ
สงค์และพระพุทธศาสนาโดยรวม 
 
12.ผลคาดว่าจะได้รับ 
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12.1 ประชาชนเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
12.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับชั้น 
12.3 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของคณะสงฆ์และชาวพุทธโดยส่วนรวมตรงตามข้อเท็จจริง 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงกำรสัมมนำจดัท ำแผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

------------------------------------ 
๑. ชื่อโครงกำร: จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๒. ชื่อหน่วยงำน: ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงกำร: ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
๔. โครงกำรเชื่อมโยงกับมำตรฐำน: สกอ. องค์ประกอบที่ ๕๕. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มี             
พลวัตรสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รูปแบบการบริหารองค์กรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในมิติเชิงโครงสร้างเพ่ือ                 
แบ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์กร ให้มีความสามารถในการบูรณาการและรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมิติเชิงบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อประเทศชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน กระบวนการวางแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานในกระบวนการและจุดมุ่งหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุดและในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องท าแผนกลยุทธ์ ด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการก าหนดหรือเลือกแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดไว้ล่วงหน้า และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าประสงค์ของแต่ละแผนงาน/โครงการดังนั้นส่วนงานบริหาร ส านัก
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จึงได้จัดโครงการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์จะสามารถเป็นแนวทาง และเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ การควบคุมก ากับรวมทั้งติดตามประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
๖. วัตถุประสงค์   
 ๖.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมจัดท าแผนพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 ๖.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาก าหนดกรอบทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคมตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 
 ๖.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม  
 
๗. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๗.๑ ผู้ เข้าร่วมสัมมนาเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
 ๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาก าหนดกรอบทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคมตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 
 ๗.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
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๘. ลักษณะกิจกรรม 
 เป็นกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 
 
๙. เป้ำหมำยผลผลิต 
 ๙.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแนวคิดใหม่  ๆ เพ่ือน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  ๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และก าหนด
ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ๙.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วม จ านวน ๕๐ รูป/คนอาทิ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม ประกอบด้วย ส่วนงานบริหาร ส่วนธรรมนิเทศ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
กองสื่อสารองค์กร  
 ๙.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
  ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๓ 
๑๐. งบประมำณ 
 งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท  
 งบประมาณมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 งบประมาณส่วนงานบริหาร จ านวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
๑๑. สถานที ่
 อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ๑๕๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราช ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๒. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ       ***      
๒. แต่งตั้งกรรมการบริหาร       *********     
๓. ติดต่อประสานงาน       ****************    
๔. ด าเนินการตามโครงการ       ********************************** 
๕. ประเมิน/สรุปผล  
    การด าเนินงาน 

           *** 

๖. ส่งรายงานผลการด าเนินการ            *** 
 
๑๓. ตัวชี้วัด 
 ๑๓.๑ ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อย ๘๕ 
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 ๑๓.๒ ผลลัพธ์ 
  ๑) ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ เพ่ือน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑) ได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงพฤติกรรมร่วมกัน  ท าให้เกิดแผนพัฒนาส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
 ๒) เป็นการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในกรอบทิศทางแผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาส านักส่งเสริม ฯ 
ตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโ ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
----------------------------------------- 

๑. โครงการ เผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์ 
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ 
๔.โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน แผนพัฒนา มจร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๕. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้กระบวนการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา จนเป็นผู้น าด้านการเผยแผ่และให้บริการวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับกับประชาชนในสังคมโลก และด้านการพัฒนางานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมอย่าง
มีส่วนร่วม โดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย (MCU TV) และสถานีโทรทัศน์อ่ืน ๆ  
ดังนั้น ส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายรัฐบาล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึง
ได้จัดท าโครงการเผยแผ่ธรรมะทางโทรทัศน์ขึ้น ออกอากาศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผลิตรายการเพ่ือ
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ประกอบด้วย 
          ๑. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(MCU TV) 
               ๑.๑ รายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ  
   ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์  เวลา ๒๐.๐๐–๒๑.๐๐ น. 
  ๑.๒ รายการการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง 
   ออกอากาศวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
           ๒. สถานีโทรทัศน์TNN2  
๒.๑ รายการตามรอยธรรม  
   ออกอากาศทุกวันอาทิตย์  เวลา ๐๕.๐๐–๐๕.๓๐ น. 
               ๒.๒ รายการรู้ธรรมน าชีวิต  
   ออกอากาศเวลา ๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น. 

 

๓. สถำนีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD ช่อง 30 

  ๓.๑ รายการรู้ธรรมน าชีวิต 
   ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 04.00 - 04.30 น.  
           ๔. สถำนีโทรทัศน์ ช่อง สทท. 11 
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  ๔.๑ รายการ ประทีปธรรมน าชีวิต  
   ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 04.00-05.00 น.  
  ๔.๒ รายการ พุทธธรรมน าปัญญา  
   ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ 06.00 - 06.30 น.  
๖. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 
 ๒. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัย 
 ๓. เพ่ือน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะสงฆ์ด้านการพัฒนาคนและจิตใจ 
๗. ลักษณะกิจกรรม 
 ๑.ผลิตรายการเพ่ือเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(MCU TV) 
 ๒.ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2  
 ๓.ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD 
๔.ผลิตรายการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT 
๘. เป้าหมายผลผลิต 

            - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถรับชม
รายการการเรียนการสอน 
          - ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยรวม 
๙. งบประมาณ 
 ๙.๑ งบประมาณรายได ้ จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

รายละเอียดงบประมาณ 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. - ค่าผลิตรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ 

  (ตอนละ ๑๕,๕๐๐ x ๕๒ ตอน) 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๘๐๖,๐๐๐.๐๐ 
 

๕๖,๔๒๐.๐๐   
๒. - ค่าผลิตรายการตามรอยธรรม 

  (ตอนละ ๙,๖๐๐ x ๒๖ ตอน) 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

๒๔๙,๖๐๐.๐๐ 
 

๑๗,๔๗๒.๐๐ 
 ๓. - ค่าผลิตรายการการเรียนการสอนรายวิชาข้อสอบกลาง 

  (วิชาละ ๒๐,๐๐๐ x ๑๐ รายวิชา) 
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๔. ค่าอุปกรณ์/ค่าด าเนินการ ๑๗๐,๕๐๘.๐๐  

  
รวมทั้งสิ้น 

๑,๕๐0,๐00.๐๐ 
(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
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๑๐. กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ..ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ      ***       

๒. แต่งตั้งกรรมการบริหาร      ***       

๓. ติดต่อประสานงาน      ***       

๔. ด าเนินการตามโครงการ ********************************************************* 
๕. ประเมิน/สรุปผล 

    การด าเนินงาน 

           *** 

๖. ส่งรายงานผลการด าเนนิการ            *** 

๑๑. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
 ผลผลิต 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ผู้ชมรายการสถานีทั่วโลก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ประเทศ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้ารับชมรายการของสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มี

ความเข้าใจ มีความสามัคคี มีจิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหนใน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๐ 

 ผลลัพธ์ มีผู้เข้ารับชมรายการของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีความเข้าใจ มี
ความสามัคคี มีจิตส านึกให้เกิดสันติสุข มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๐ 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสามารถเข้าชมและเข้าใจ
ในรายวิชาการเรียนการสอนในวิชาข้อสอบกลาง ทั้ง ๑๐ รายวิชา 
๒. ประชาชนเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม และสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับชั้น 
๔. ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ของคณะสงฆ์และชาวพุทธ โดยส่วนรวมตรงตามข้อเท็จจริงทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา MCU TV 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

 
๑.โครงการ:โครงการวิจัยเพื่อการศึกษา MCU TV 
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ : ส่วนงานบริหารส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พระมหาเพ็ชรอธิปญฺโญ  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักส่งเสริมฯ 
๔.โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน : แผนพัฒนา มจร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๕. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึงเป็นแหล่งรวมแหล่งสรรพวิทยาด้านพระพุทธศาสนา มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวน จึงให้ตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพ่ือการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย คณะสงฆ์ วัด สถานศึกษาและองค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆเพ่ือให้การศึกษาในเรื่อง
พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ และเพ่ือเป็นสื่อสร้างความเข้าใจความสามัคคีและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์ ปลูกจิตส านึกให้คนในชาติมีความรัก เกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
 ในปี พ.ศ.2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 51 ก ลงวันที่ 1 ตุลาคม 
2540 ก าหนดให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์(ตาม
มาตรา 6)ไว้ “ให้เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัยส่งเสริมและให้บริกำรทำง
พระพุทธศำสนำแก่พระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม” 
 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยการผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
วิจัยทางด้านพุทธศาสนาได้พัฒนามาเป็นล าดับ และในภารกิจด้านการให้บริการวิชาการมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการที่
ส าคัญ คือ การประชุมวิสาขบูชาโลก ซึ่งรวมผู้น าศาสนาทั่วโลกมาประชุมพร้อมกันที่มหาวิทยาลัย ท าให้พุทธศาสนา
และประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก อีกท้ังมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก 
 อีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรับใช้สังคมในแต่ละปี 3,000 รูป/คน ออกไปให้บริการทั้ง
วิชาการด้านพระพุทธศาสนา และด้านอื่นๆท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสถานการณ์โลก
เปลี่ยนอปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการด าเนินชีวิตและการถ่ายทอดรับรู้ข่าวสาร การสื่อสารใช้ระบบ
เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ เป็นต้น เพราะมีความสะดวกและง่าย 
ประหยัดเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 
๖.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือการศึกษาผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ทั้งนี้หน่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา MCU TV ในรูปแบบการจัดท ารายการแบบบูรณาการวิชาการ ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้อการก ากับดูแลของรอง
อธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
๗.วิธีกำรด ำเนินกำร 
 การประเมินวิธีการปฏิบตัิ เป็นการตรวจสอบความครบถ้วน ความสมบูรณ์ ความครอบคลมุและความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินโครงการ มีดังนีว้ ัตถุประสงค์การวิจัยกับแผนการด าเนินการมีความสอดคล้องกันหรือไม่ และมีความครอบคลุมหรือ
ครบถ้วนมากน้อยเพียงใดวิธีการ/เคร่ืองมือในการวิจยัมีความเหมาะสมที่จะใช้ได้จริงในสภาพแวดล้อมกลุม่ตวัอยา่ง หรือประชากร
ที่ก าหนดไว้หรือไม ่และมีประสทิธิภาพในการได้ข้อมลูที่ต้องการตามวตัถปุระสงค์การวจิยัมากน้อยเพียงใดแผนการด าเนินการวจิยั 
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 การด าเนินการวิจัย มีการก าหนดช่วงเวลา ระยะเวลาที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปด าเนินการในสถานการณ์
จริงได้มากน้อยเพียงใดโดยได้มีแบบประเมินคุณภาพ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม ได้แก่ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส าหรับ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ของค าตอบในแต่ละข้อค าถามทีค่ านวณไดน้ ามาแปลผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยต ากว่า1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต ่3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
 ในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์และแบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และสร้งข้อสรุปแบบอุปนัย (inductive) ตามเทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
๘.ลักษณะกิจกรรมด ำเนินกำรวิจัย 

กิจกรรม 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ..ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ขออนุมัติโครงการ      ***       

๒.แต่งตั้งกรรมการโครงการวิจัย      ***       

๓.สร้างและพฒันาเครื่องมือใน
การวิจัย 

     ***       

๔.เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย       ****************    

๕.วิเคราะห์ข้อมูล         ****************  

๗.เขียนรายงานการวิจยั           ********* 
๘.สรุปโครงการวิจัย            *** 
 
๙.งบประมำณ 
 งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัยเป็นการน าเสนอส าหรับการด าเนินการวิจัยที่มีความต้องการของรับทุนจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ที่ก าหนดรายละเอียดของงบประมาณที่ถูกต้องและชัดเจนตามหมวดเงิน อาทิ หมวดค่าตอบแทน  หมวด
ค่าใช้สอยหมวดค่าวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ หรือหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้ส่วนงานได้ ใช้สอยการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณหรือเงินทุนสนับสนุน  
    งบประมำณส่วนงำนบริหำร ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
      รวมทั้งสิน้ (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ เชิงปริมำณ 
  ร้อยละจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑๐.๒ เชิงคุณภำพ 
  ผลจาการการวิจัยในครั้งนี้น ามาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา MCU TV 
 
๑๑.ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 ๑๑.๑ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้ 
 ๑๑.๒ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการพัฒนาตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

 ๑๑.๓ มีประโยชน์หรือมีคุณค่าทางวิชาการ 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(พระมหำเพ็ชรอธิปญฺโญ) 
ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร 

ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
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