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กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 



ค ำน ำ 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐซึ่ง
อยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเป็น
สมาชิกจิตอาสาพระราชทานแล้ว เป็นโอกาสอันดียิ่งที่สมาชิกจิตอาสาดังกล่าว จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การสนับสนุนให้กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
เพ่ือเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีในการท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่
ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร  

 การจัดท าสรุปโครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้รับความรูแ้ละประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน  
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) วิธีใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) และได้รับความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  

 ฉะนั้นแล้ว ในฐานะโครงการดังกล่าวเป็นภาระงานรับผิดชอบโดยตรงของกองกิจการพิเศษ 
ภายใต้การก ากับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ร่วมกันด าเนินงานจนแล้วเสร็จ เห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดท าสรุป
โครงการฉบับนี้ขึ้น อันจะส่งผลให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ร่วมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถน าไป
พัฒนาในครั้งต่อๆ ไป   
 
 
 

 

 

 

  

(ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต) 
รักษาการผู้อ านวยการกองกจิการพิเศษ 



 

สารบัญ 

  หน้า 

บทท่ี ๑ โครงการ ๑ 

 ๑.๑ ชื่อโครงการ ๑ 
 ๑.๒ ชือ่หน่วยงาน ๑ 

 ๑.๓ ผูร้ับผดิชอบโครงการ ๑ 
 ๑.๔ หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเปน็ ๑ 

 ๑.๖ วัตถุประสงค ์ ๒ 
 ๑.๗ ลกัษณะกิจกรรม ๒ 
 ๑.๘ เป้าหมายผลผลติ ๓ 
 ๑.๙ งบประมาณ ๓ 
 ๑.๑๐ ตวัชี้วดั ๔ 
 ๑.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ๔ 
 ๑.๑๒ วธิีการประเมนิผลโครงการ ๔ 
         ก าหนดการ ๕ 

บทท่ี ๒ การวางแผนการด าเนินงาน ๖ 
 ๒.๑ แผนการด าเนินงาน ๖ 
 ๒.๒ กรอบแนวคดิการด าเนนิงาน ๘ 

บทท่ี ๓ สรุปการด าเนินงาน ๑๐ 
 ๓.๑ พิธเีปดิกิจกรรมฝกึอบรมโครงการฯ ๑๐ 
 ๓.๒ บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และวธิีใชเ้ครื่องกระตุน้หวัใจ (AED) ๑๒ 
 ๓.๓ บรรยายให้ความรู้ในหวัข้อ “สถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย” ๑๓ 
 ๓.๔ มอบของทีร่ะลึกแกว่ิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ๑๔ 
 
   
  

 
 
 

 



 
 
 

 
  หน้า 

บทท่ี ๔ สรุปแบบประเมิน ๑๖ 
 ๔.๑ สรุปสถานภาพผูต้อบแบบประเมนิ ๑๖ 
 ๔.๒ สรุปความพึงพอใจต่อการด าเนนิงาน ๑๗ 
   

บทท่ี ๕ สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ ๑๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินโครงการ ๑๙ 

 ๕.๒ สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ๑๙ 

 ๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตวัชีว้ัด ๑๙ 

 ๕.๔ ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ๒๐ 
   

ภาคผนวก   
 บันทึกข้อความขออนุมตัิโครงการฯ  

 โครงการ  

 ก าหนดการ  

 บันทึกข้อความจดัการบรรยาย ขยายผลและจดักิจกรรมโครงการจติอาสาฯ  

 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ   

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  

 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจติอาสาพระราชทานฯ  

 
 
 

 



บทที่ ๑ 

โครงการ 

๑.๑ ชื่อโครงการ :  โครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 

       พระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

๑.๒ ชื่อหน่วยงาน กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี รหัสโครงการ ๖/๒๕๖๒ 

๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ กองกิจการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 

๑.๔ หลักการและเหตุผล / เหตุผลความจ าเป็น 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา
พระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
(ศอญ.) เป็นผู้ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนและรวมการ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระรา
โชบายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยทหารในพ้ืนที่นั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ระดมสรรพก าลังประชาชนจิตอาสามาร่วมการปฏิบัติกับก าลังพลจิตอาสาของหน่วยราชการ
ทหาร และหน่วยราชการต่างๆ การด าเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน 
สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการด าเนินกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบเพ่ือเตรียมการ
ให้การสนับสนุนตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม 
 ศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ (ศอญ.) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ 

 ๑). คณะกรรมการโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชด าริ แต่งตั้งขึ้น
ตามค าสั่งหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๒๔ เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 

 ๒). คณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว
พระราชด าริ  แต่งตั้ งขึ้นตามค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรีที่  ๓๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่  ๓๐  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  



๒ 
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีหน้าที่สนับสนุนและประสานการท างานกับส่วนราชการในพระองค์ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ายุทธศาสตร์และการน าแนวพระราชด าริโครงการจิตอาสา
พระราชทานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ 
 ต่อมาหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตน 
และเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน า
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปขยายผลต่อไป ซึ่งขณะนี้การจัดฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวไดเ้สรจ็สิ้นแล้ว และกองกิจการในพระองค์ฯ จึงได้มีหนังสือขอรบัการสนบัสนนุ
ในการด าเนินการจากหน่วยงานโดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/
๒๕๖๑ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ “วิทยากรจิตอาสา” ซึ่งก าหนดแผนปฏิบัติงานในห้วงแรกตั้งแต่
จบการฝึกอบรมจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีสมาชิกจิตอาสาอยู่ด้วย 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบุคลากร
มหาวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่
สมาชิกจิตอาสาดังกล่าว จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจกรรมการบรรยาย ขยาย
ผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

๑.๖ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ประสบความส าเร็จ  
 ๒. เพ่ือให้สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับความรู้และประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน 
 ๓. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป มีโอกาสได้ลงทะเบียนเป็น
จิตอาสาพระราชทาน 

๑.๗ ลักษณะกิจกรรม  
  ๗.๑ พิธีเปิดกิจกรรมโดยประธานคณะกรรมการจัดกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  
ถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ของการร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 



๓ 
 
 ๗.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อ านวยการศูนย์ใหญ่โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริจังหวัด (ศอญ.จังหวัด)  หรือนายอ าเภอ ผู้อ านวยการศูนย์
อ านวยการภาคสนามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ (ศอส.อ าเภอ) กล่าวเปิด
กิจกรรม 
 ๗.๓ จัดตัวแทนจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ (วิทยากรจิตอาสา) บรรยายฝึกอบรมในหัวข้อ 
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 

๑.๘ เป้าหมายผลผลิต 
 ๑.๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       - สมาชิกจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริที่เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสา
พระราชทาน จ านวน ๑,๐๐๐ รูป/คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
และความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
 ๑.๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       - สมาชิกจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริที่เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่ยังมิได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน 
 ๑.๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา  
       - วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

๑.๙ งบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่าย) 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ดังนี้   
ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1 ค่าอาหารโต๊ะจีน  7,600.00 

2 ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 8,250.00 

3 ค่าเครื่องดื่มกาแฟ , โอวันติล ชาฯ 7,960.00 

4 ค่าจัดสถานที่  20,000.00 

5 ค่าอาหารว่าง 12,230.00 



๔ 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 

6 ค่าป้ายไวนิล 8,000.00 

7 ค่าพิมพ์ใบประกาศ 6,000.00 

8 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 5,750.00 

9 ค่าน้ าดื่มตรา มหาจุฬา  5,000.00 

10 ค่าแม่บ้านท าความสะอาด 1,920.00 

11 ค่าถ่านไมลอย 1,190.00 

12 ค่ากล่องใส่กาแฟ โอวันตินฯ 558.00 

13 ค่าถุงแก้วใส่ของที่ระลึก 120.00 

14 ค่าข้าวกล่องเตรียมงาน 360.00 

รวมทั้งสิ้น       (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 84,938.00 

๑.๑๐ ตัวชี้วัด  
 ๑๐.๑ ผลผลิต (Output) : จ านวนผู้เข้าร่วม ๘๐๐ คน 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ 

๑.๑๑ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๑๑.๑ ท าให้กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริประสบความส าเร็จ 
 ๑.๑๑.๒ ท าให้สมาชิกจิตอาสาพระราชทานที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้รับความรู้ และประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน 
 ๑.๑๑.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นิสิต รวมถึงประชาชนทั่วไป มีโอกาสได้
ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 

๑.๑๒ วิธีการประเมินผลโครงการ 
 ประเมิลผลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวน  
๑๕๐ ฉบับ 



๕ 
 

 
 
 



บทที่ ๒ 

แผนการด าเนินงาน  

(Action Plan)  

๒.๑ แผนการด าเนินงาน 
 หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจ า” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเป็นแกนหลักของจิตอาสาในหน่วยงานของตน 
และเป็นผู้น าในการปฏิบัติงานจิตอาสา ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน า
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกไปขยายผลต่อไป ซึ่งขณะนี้การจัดฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าวไดเ้สรจ็สิ้นแล้ว และกองกิจการในพระองค์ฯ จึงได้มีหนังสือขอรบัการสนบัสนนุ
ในการด าเนินการจากหน่วยงานโดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนให้จิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/
๒๕๖๑ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ “วิทยากรจิตอาสา” ซึ่งก าหนดแผนปฏิบัติงานในห้วงแรกตั้งแต่
จบการฝึกอบรมจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีสมาชิกจิตอาสาอยู่ด้วย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของ
รัฐซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดยีิ่งที่สมาชิกจิตอาสาดังกล่าว 
จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

ขั้นวางแผน (Plan) 

๑. ขออนุมตัิโครงการฯ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร 
วังนอ้ย 

๒. แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร 
วังนอ้ย 



๗ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

รายละเอียดการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี       
ที่ด าเนินงาน 

สถานทีด่ าเนินงาน 

๓. ประชุม
คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร 
วังนอ้ย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินงานตามแผน  กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
หอประชุม ม.ว.ก.  

๔๘ พรรษา 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

๑. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๒. สรุปผลการ
ด าเนินงาน  

สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ห้องกองกิจการพิเศษ 

มจร 
วังนอ้ย 

ขั้นปรับปรุง (Act) 

๑. น าผลการประเมนิมา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาในการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป  

สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ห้องกองกิจการพิเศษ 
มจร 

วังนอ้ย 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินงานดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่มีระบบ 
ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และสามารถพิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทาง 
การด าเนินงาน รวมทั้งวิธีการจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานต่างๆ ในโครงการการบรรยาย 
ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด ารินี้ ซึ่งสามารถ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่แน่ชัด โดยก าหนดเป็นกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 



๘ 
 

 

กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
 (Action Plan) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โครงการการบรรยาย  
ขยายผลและจัดกิจกรรม 
ตามโครงการจิตอาสาฯ 

ขออนุมัติโครงการ 
 

 

แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

 

ประชุม 

คณะกรรมการ 

 

ส่งบันทึกข้อความ

เชิญเข้าร่วมงาน 

 

ด าเนินการจัดงาน 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ 
ความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินผลการด าเนินงาน 



๙ 
 
 

เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด และมีการด าเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องต่อโครงการ  
จึงได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินการเพ่ือที่จะสามารถน าไปปรับปรุงและ
ปฏิบัติได้ โดยพิจารณาถึง 

 

  ๑) การก าหนดโครงการ 

  ๒) การตั้งเรื่องหรือการขออนุมัติจัดโครงการ 
  ๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๔) การท าบันทึกข้อความเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ 
  ๕) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัด
โครงการ  
  ๖) การด าเนินโครงการ  
  ๗) น าผลการประเมินโครงการ มาสรุปท ารูปเล่ม  

   
 



บทที่ ๓ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ
ซึ่งอยู่ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดยีิ่งที่สมาชิกจิตอาสาดังกล่าว 
จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้แบ่งภาระหน้าที่เพื่อให้การด าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดไว้ได้ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ พิธีเปดิกิจกรรมฝึกอบรมโครงการฯ 
โครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชด าริ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ยังมีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักศึกษาวิชา
ทหารมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย พิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิรุณ 
วิมลอักษร นายอ าเภอวังน้อย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  

 



๑๑ 
 

  
 
 
 

 



๑๒ 
 

  
 
 
 

๓.๒ บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และวธิีใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) 
โครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชด าริ ในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และวิธีใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔   



๑๓ 
 

  
 
 
 

๓.๓ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริยก์ับประเทศไทย” 
โครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม

แนวพระราชด าริ ในครั้งนี้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔   

 



๑๔ 
 

  
 
 
 

๓.๔ มอบของท่ีระลกึแก่วิทยากรวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ 
พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.สุรพล  

สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ท่ี
มาร่วมจัดโครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ ในครั้งนี้ 



๑๕ 
 

  
 
 
 

  



บทท่ี ๔ 
สรุปแบบประเมิน 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดโครงการการบรรยาย ขยาย

ผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  เมื่อวันพุธท่ี ๒๔ 
เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ม.ว.ก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ กองกิจการ
พิเศษได้จัดท าแบบประเมินโครงการดังกล่าวในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งการประเมินในครั้ง
นี้เป็นเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยแจกแบบสอบถามแก่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งมาจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นจ านวน ๑๕๐ 
ฉบับ ได้มีผู้ตอบสอบถามและส่งคืนทั้งสิ้น ๑๕๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑ แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

ที ่ เพศ จ านวน ร้อยละ 
๑ ชาย 89 59.3 
๒ หญิง 61 40.7 

 รวม 150 ๑๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ชาย โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น ๘๙ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นหญิง จ านวน 
๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗ 
 ตารางที่ ๒ แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ สถานะ จ านวน ร้อยละ 
๑ ผู้บริหาร 25 16.7 
๒ คณาจารย ์ 45 30.0 
๓ เจ้าหนา้ที ่ 47 31.3 
๔ นิสิต 33 22.0 

 รวม 150 ๑๐๐.๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๔๗ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๓1.3 รองลงมาเป็นคณาจารย์ จ านวน ๔๕ รูป/คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.0 ถัดมาเป็นนิสิต จ านวน ๓๓ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๒2.0 และเป็นผู้บริหาร 2๕ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๑6.7  
 
 
 



๑๗ 

 

ตอนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินระดับความคาดหวังของตอนที่ ๒ ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ดังน้ี 
 ช่วงค่าเฉลีย่ การแปลความหมาย 
 ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ๒.๕๐ - ๓.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ย 
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดโครงการการบรรยาย ขยายผลและจัด
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ  

ตารางที่ ๔  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 

ที ่ รายการ 
ผลการประเมิน 

X  S.D ระดับ 
๑ ระยะเวลาที่ใช้ในการจดัโครงการมีความเหมาะสม 4.17 0.66 มาก 
๒ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม 3.96 0.63 มาก 
๓ สถานทีจ่ัดงานและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม  4.26 0.63 มาก 
๔ การให้บริการสวัสดิการระหว่างกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.10 0.81 มาก 
๕ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.38 0.49 มาก 
๖ วิทยากรบรรยายได้ชัดเจนและได้องค์ความรู้ 4.45 0.55 มาก 
๗ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.35 0.73 มาก 
๘ สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 4.40 0.58 มาก 
๙ การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.15 0.69 มาก 

๑๐ ความพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.48 0.61 มาก 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 4.27 0.67 มาก 

จากตารางที่  ๔ แสดงว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินการจัดงาน 
โครงการการบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม  
= ๔.๒๗) เมื่อแสดงผลการประเมินแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดงานอยู่
ในระดับมากหมดทุกข้อ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอแนะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการครั้งต่อไป เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมดีมาก อยากให้มีการจัดอีกบ่อยๆ 
       ๒) วิทยากรบรรยายชดัเจน เนื้อหาให้ความรู้ครบถว้น 
       ๓) ขนมอร่อยมาก สถานที่จัดงานเหมาะสม 
       ๔) ห้องน้ าไม่เพียงพอตอ่จ านวนผู้เข้ารว่มงาน 
       ๕) การประชาสัมพันธน์้อยเกนิไป อยากให้ประชาสัมพันธ์เยอะกว่านี้ 
       ๖) เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการดีมาก เปน็มติร 
       ๗) ขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุง่ยาก 
       ๘) เป็นโครงการท่ีดี ท าให้ผู้เข้ารับฟังได้รบัความรูเ้กี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และสามารถน าความรู้ที่ ได้ รับไปใช้ งานได้จริ ง และยังได้รับความรู้ เกี่ ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ของประเทศไทยอีกด้วย 
       ๙) กิจกรรมในครั้งนี้ ท าให้ผู้เข้ารับฟังได้รับความรู้ และซาบซึ้งในกรุณาธิคุณของ
กษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทย อยากให้จัดโครงการเช่นนี้อีก 
      ๑๐) ล าดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีระเบียบ ตรงตามก าหนดการ   



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการประเมินโครงการและขอ้เสนอแนะ 

ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นเพ่ือรับฟังความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นไปปรับปรุงในข้อที่ด้อย โดยได้ท าการ
แจกแบบสอบถามไป ๑๕๐ ชุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยได้รับการตอบแบบสอบถาม
กลับมาเป็นจ านวน ๑๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และได้
ด าเนินการประเมินผลของแบบสอบถามดังกล่าว โดยสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น โดยมากเป็นเพศชาย จ านวน ๘๙ รูป/คน และโดยส่วนมากแล้ว

เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔๗ รูป/คน   

๕.๒ สรุปผลการประเมินดา้นความพึงพอใจต่อโครงการ 
 ๕.๒.๑ ความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดโครงการการบรรยาย ขยายผลและจัด
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 จากผลสรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อกระบวนการด าเนินการจัดโครงการ

การบรรยาย ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ 

ประจ าปี ๒๕๖๒ นั้น ได้ผลว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดย

ภาพรวมอยู่ระดับมาก ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นรายข้อ แล้วพบว่า 

อยู่ในระดับมากหมดทุกข้อ 

๕.๓ ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด 

 ๕.๓.๑ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  - ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ได้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้

จริง และได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ 

  
 
 
 



๒๐ 

 

 ๕.๓.๒ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  - จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
๑,๒๓๗ รูป/คน และผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ จากผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมด 
 
 ๕.๓.๓ เป้าหมายเชิงเวลา 
 - โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือภายในวัน พุธที่  ๒๔ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินโครงการฯ คณะผู้ด าเนินการประเมินผล ได้ตั้ง
ประเด็นการด าเนินการของโครงการไว้ ดังนี้ 
ตารางที่ ๕.๑ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
 ประเด็น  ปัญหา – อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ การด าเนนิงาน 
การประชาสัมพันธ์น้อย
เกินไป  

- ควรท าแผ่นป้ายโฆษณา
ติดตามส่วนงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
- ควรให้มีการประชา 
สั ม พันธ์ ออน ไลน์  ท า ง
โซเชียลมีเดียที่หลากหลาย 
และระยะ เวลา ในการ
ประชาสัมพันธ์นานกว่านี้ 

 


