โครงการธรรมะสัญจร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
***********
๑. ชื่อโครงการ
๒. ชื่อหน่วยงาน
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน

โครงการธรรมะสัญจร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สกอ. องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม

๕. หลักการและเหตุผล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มองเห็นความสาคัญ ใน
การบริการวิชาการแก่ สังคมเป็ นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย พึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่ างๆ ตามความถนัดและ
ความเชี่ยวชาญ เช่น การให้บริการวิชาการด้านสื่อออนไลน์ในการสื่อสารและการนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิต ประชาชนและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้โดยตรง
จากผู้ เชี่ ย วชาญในด้ านการประยุ ก ต์ ห ลั ก ธรรมไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น อย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะว่ า
หลักธรรมเป็นแหล่งรวบรวมหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สาคัญ
และ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและวิชาการด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก จึงเห็นว่าควรจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา
เผยแผ่ ห ลั ก ธรรมให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ในสั ง คมไทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ คนไทยที่ เ ป็ น
พุทธศาสนิกชนต่อไป
๖. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ ง เสริมให้ ค ณาจารย์ แ ละนิ สิ ต บั ณฑิต วิ ทยาลัย น าความรู้ ที่ไ ด้ ศึก ษามาให้ บ ริ ก าร
วิชาการแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจผ่านสื่อออนไลน์
๒. เพื่อให้เยาชนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงใน
ระบบการสื่อสารออนไลน์
๓. เพื่อเป็นการบูรณาการศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงตามหลักธรรมคาสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๔. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนได้รู้จักมากขึ้นเกี่ยวกับความสาคัญของ
พระพุทธศาสนาผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์

๗. ลักษณะกิจกรรม
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้คณาจารย์ นิสิต และ ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าและรับ
ฟังความคิดเห็นต่างๆ เป็นการแลกเปลี่ยนความสาคัญและหลักคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากนิสิตที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องโดยผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์และ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
๘. เป้าหมายผลผลิต
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ทากิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมหลักธรรมที่
สาคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่นิสิตและประชาชนทั่วไป
๒) ได้ เผยแผ่หลักธรรมคาสอนขององค์ส มเด็จพระสั มมาสัมพุทธเจ้า และบริการองค์
ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชนผ่านระบบออนไลน์
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑) นิ สิต ระดับ บัณฑิ ตศึ กษา ทุก สาขาวิ ชา และ พร้ อมทั้ง ประชาชน เยาวชนทั่ วไป
จานวน ๕๐ รูป/คน
๘.๒ เป้าหมายเชิงเวลา
จัดในเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผ่านระบบออนไลน์
๙. งบประมาณ ใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) ดังมีรายได้
ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้
๑. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับธรรมะ
จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการใช้สื่อสารออนไลน์
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๑๐. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ดาเนินการตามโครงการ
ประเมินผล/สรุปการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

๑๑. ตัวชี้วัด
๑๑.๑ ผลผลิต (Output)
๑) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม
อย่างถูกต้องโดยผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์
๒) ได้ศึกษาหลักคาสอนของพระพุทธองค์พร้อมนาไปใช้ในชีวิตประจาอย่างถูกวิธี
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)
๑) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ รูป/คน
๒) ผู้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การสื่ อ สารออนไลน์ ไ ด้ น าหลั ก ธรรมค าสอนไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันจากประสบการณ์ตรง
๑๒. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจากผลการดาเนินการที่ผ่านมา
๑) ขาดการประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง มีผู้ให้ความสนใจน้อย
๒) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยไปทาให้ผู้สนใจได้รับความรู้น้อยตามเวลา
๓) ควรส่งเสริมและเพิ่มกิจกรรมให้มากกว่านี้
๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) นิสิตและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงผ่าน
การสื่อสารออนไลน์
๒) ได้บูรณาการศรัทธาของพุทธศาสนิกชนให้มั่นคงตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓) ได้ ส่ง เสริมให้ค ณาจารย์แ ละนิ สิต นาความรู้ ที่ไ ด้เรียนมานามาให้บ ริก ารวิ ชาการแก่
ประชาชนในชุมชนพร้อมทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับประชาชนทั่วไปได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร.)
เลขานุการสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม)
ผอ. พธ.ม. พระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์

ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ. ดร.)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

