






 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 
๒ 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการ
พัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบ
กลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มี
โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจาก
สถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความ
ขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  
 ในโอกาสนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 

 

บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
          ๑.๑ โครงการ 
          ๑.๒ ลักษณะโครงการ 
          ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                              
          ๑.๔ หลักการและเหตุผลของโครงการ                             
          ๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
          ๑.๗ สถานที่จัดโครงการ 
          ๑.๘ งบประมาณด าเนินการ 
          ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                                        
          ๑.๑๑ วธิีประเมินผลโครงการ 
          ๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                     
          ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
บทที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน 
          ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ 
 
๑.๒ ลักษณะโครงการ 
      ๑.๒.๑ ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการพัฒนางานเดิม     โครงการ
ใหม่ 
      ๑.๒.๒ วิธีด าเนินงาน         ด าเนินการเอง           ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
         
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๔ หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
ก าหนดให้มีโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับ
สังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึก
สาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกท้ังเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มี



 
๕ 

ความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้ง
ในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

 
๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคม 
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
อิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการอบรม โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 ๑.๖.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๖.๓ สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาคาร
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๖.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒) 

  สัปดาห์ 
๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

สัปดาห์ 
๕ 

สัปดาห์ 
๖ 

สัปดาห์ 
๗ 

สัปดาห์ 
๘ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         

C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 วันที ่๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี 
๑.๘ งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก
ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๑๒.๔ ท าให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.
๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้  
๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความพึงพอใจ
ต่อโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้จากการพัฒนาสังคม 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 



 
๗ 

 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการ 
๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ 
 องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 
 

บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นความส าคัญดังกล่าว  
จึงก าหนดให้มีโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับ
สังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิ ตส านึก
สาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกท้ังเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มี
ความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้ง
ในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแลโครงการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 



 
๙ 

๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอยีดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ อธิการบดี  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) เสนอ
อธิการบดีออกค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

แบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 
ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขั้นปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 
ขั้นตอน 

กระบวนด าเนินงาน 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม และ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธี
เดียว ท าให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน 
อดทน ภายใต้การก ากับดูแลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา  
ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

 



 
๑๑ 

 
 
๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อ.เมือง จ.ชลบุรี 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เปิดโครงการ 

เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการ 

ท ากิจกรรม 

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน 

เริ่มด าเนินโครงการ 
 

เสร็จการด าเนินโครงการ 



 
๑๒ 

 
บทที่ ๓ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับ
แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ รูป/คน 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความพึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกจิกรรมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ปรากฏผลดังนี้ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตอาสาพัฒนา

ชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการ



 
๑๓ 

นิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 
ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการ
ด าเนินงาน และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 
ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 

 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียน

วัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี/ประชาสัมพันธ์ 
๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 

๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๐๙ ๐.๔๑ ดี 

๔ การให้บริการความสะดวกของโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๔.๑๓ ๐.๔๓ ดี 

๕ ระยะเวลาของโครงการสัมมนาวิชาการ ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านการวางแผนการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ร่วมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ 

 
 
 
 
 

 



 
๑๔ 

๒. ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบล
เหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (P+D+C+A) 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๒ ๐.๗๑ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๑ ๐.๕๖ ดี 

๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๔๗ ดี 

๔ การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด ๔.๑๕ ๐.๕๗ ดี 

๕ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร/น้ าปานะ ๔.๑๓ ๐.๔๘ ดี 

๖ พิธีปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๖๒ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านรูปแบบและ
ขั้นตอนของโครงการ (P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางเข้าร่วมโครงการมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒  รองลงมา คือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และน้อยที่สุด คือ พิธี
เปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 

 

๓. กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 
และเสถียรธรรมสถาน        

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 
๒ ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 

๔ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 

๕ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๑๒ ๐.๔๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านกิจกรรมโครงการ
นิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับดี 



 
๑๕ 

มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดี
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือท าให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และน้อยที่สุด คือ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 
 

๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึงจากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของคน

ในชุมชนท้องถิ่น 
๔.๔๒ ๐.๖๓ ดี 

๒ การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น ๔.๒๓ ๐.๕๔ ดี 

๓ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ ๔.๐๓ ๐.๕๖ ดี 

๔ การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๑๐ ๐.๕๑ ดี 

๕ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจในการด าเนินชีวิตได้ดี ๔.๑๐ ๐.๖๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึง จากการแลกเปลี่ยนรู้
วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒  รองลงมา คือ การด าเนินโครงการช่วยให้
นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และน้อยที่สุด คือ การประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย และ
เสถียรธรรมสถาน ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
คือ 
 ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
 
๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 



 
๑๖ 

ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานหมาย ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
๒ อ านวยการประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มจร. วังน้อย ด าเนินการแล้ว 

๓ พาหนะในการเดินทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต มจร. วังน้อย –โรงเรียนวัดราษฎร์
ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุร ี

ด าเนินการแล้ว 

๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
   

  ๓.๑.๑.๒ อ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับดูแล ประสานงานที่พักผู้เข้าร่วม

โครงการ 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบล
เหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ด าเนินการแล้ว 

   

  ๓.๑.๑.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
 
๑ พิธีกรในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
ประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบล
เหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ด าเนินการแล้ว 

 

 ๓.๑.๒ ฝ่ายด าเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงาน เตรียมสถานที่/ 

อุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

  ๓.๑.๒.๒ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕  ด าเนินการแล้ว 

๒ ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๓ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ แบบประเมินโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ สรุปโครงการอบรม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 
 
 



 
๑๗ 

  ๓.๑.๒.๔ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/เชิญ

ผู้เข้าร่วม 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ บันทึกขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบล
เหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ด าเนินการแล้ว 

 

๓.๑.๒.๕ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ รายชื่อผู้ลงทะเบียน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ นิสิตส่งหนังสือขออนุมัติโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์
ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

๓.๒.๒ เสนอโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
 

 
 

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   : โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน  
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๕ อาจารย์ 
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็น
ต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิต
บัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิต
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการ
วิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก



 
๒๐ 

ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
ก าหนดให้มีโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตใน
หลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติใน
การจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึง
เข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว 
อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ

แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก

ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชนของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม ปฏิบัติร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างจิต
สาธารณะ 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาชุมชน ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันได้อย่างลึกซึ้ง 
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จ านวน  ๓๐ รูป/คน  ร่วมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในระหว่าง ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมเป็น

ระยะเวลาทั้งหมด ๑ วัน 

๙. งบประมาณ :  
๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากนิสิต/ประชาชนทั่วไป 
๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารประกอบโครงการ 
  ๒) ค่าอาหารเช้าหรือและกลางวัน และน้ าปานะ 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าบ ารุงสถานที่  
  ๕) ค่าติดต่อประสานงาน 



 
๒๑ 

  ๖) ค่าอุปกรณ์การศึกษา 
  ๗) ค่าอุปกรณ์การกีฬา 
  ๘) ค่าสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน 
  ๙) ค่าอุปกรณ์ทาสีโรงเรียน 
  ๑๐) ค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งนี้  เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตาม

เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
 

๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
 กระบวนดารด าเนินการโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดท าโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏ
ในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

 
ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

ล าดับที่ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒) 

สัปดาห์ 
๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

สัปดาห์ 
๕ 

สัปดาห์ 
๖ 

สัปดาห์ 
๗ 

สัปดาห์ 
๘ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

๒ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

๓ จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

        

๔ ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         
๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ และ

เสนอมหาวิทยาลัย 
        

 

 
 
 



 
๒๒ 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 

๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยมีการตรวจเยี่ยมด้วย 

๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีรูปแบบการพัฒนาโครงการ
ที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งได้จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการวัดประเมินผลโครงการตลอด 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน

การเรียนรู้จากการพัฒนาชุมชน 
๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมี

น้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา

ตามหลักสูตรนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๒.๔ ท าให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๒๓ 

๓.๒.๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ขออนุมัติโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

 
 
 



 
๒๔ 

 



 
๒๕ 

 
 
 
 
 



 
๒๖ 

๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ปรากฏผลดังนี้ 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ 
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการนิสิต
อาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  หลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตาม
เกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบ
และขั้นตอนของโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลเหมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี  (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 



 
๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 
 

 



 
๒๙ 

 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ  

ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 
๒ 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการ
พัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบ
กลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สั งคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มี
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นผู้เข้าร่วมจาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิต
ได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน  ตาม
ปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจ
และสังคม  
 ในโอกาสนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุก
รูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 

 

บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
          ๑.๑ โครงการ 
          ๑.๒ ลักษณะโครงการ 
          ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                              
          ๑.๔ หลักการและเหตุผลของโครงการ                             
          ๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
          ๑.๗ สถานที่จัดโครงการ 
          ๑.๘ งบประมาณด าเนินการ 
          ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                                        
          ๑.๑๑ วธิีประเมินผลโครงการ 
          ๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                     
          ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
บทที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน 
          ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
ภาพประกอบ 
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๑๐ 
๑๑ 
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 
๑.๒ ลักษณะโครงการ 
      ๑.๒.๑ ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการพัฒนางานเดิม     โครงการ
ใหม่ 
      ๑.๒.๒ วิธีด าเนินงาน         ด าเนินการเอง           ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
         
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๔ หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นความส าคัญดังกล่าว  
จึงก าหนดให้มีโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้น
ผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง 
และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็น



 
๕ 

ผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา 
(มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

 
๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคม 
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
อิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการอบรม โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 ๑.๖.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๖.๓ สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๖.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒) 

  สัปดาห์ 
๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

สัปดาห์ 
๕ 

สัปดาห์ 
๖ 

สัปดาห์ 
๗ 

สัปดาห์ 
๘ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         

C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 วันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
๑.๘ งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๖๓๕,๘๐๐ 
บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก
ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๑๒.๔ ท าให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.
๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้  
๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความพึงพอใจ
ต่อโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้จากการพัฒนาสังคม 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 



 
๗ 

๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการ 
๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ 
 องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นความส าคัญดังกล่าว  
จึงก าหนดให้มีโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้น
ผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง 
และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนา
จิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็น
ผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา 
(มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแลโครงการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 

๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ อธิการบดี  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) เสนอ
อธิการบดีออกค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๒๔ – ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขั้นปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน และโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม และ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธี
เดียว ท าให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน 
อดทน ภายใต้การก ากับดูแลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

 



 
๑๑ 

๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

เดินทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เปิดโครงการอบรม 

เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการอบรม 

ท ากิจกรรมเสวนา 

โครงการศึกษาดุงานต่างประเทศ 

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน 

เริ่มด าเนินโครงการ 
 

เสร็จการด าเนินโครงการ 



 
๑๒ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับ
แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ รูป/คน 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความพึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ปรากฏผลดังนี้ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ



 
๑๓ 

จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้าน
การวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู
งานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์
ที่ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 

 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู

งานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น/ประชาสัมพันธ์ 
๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 

๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๐๙ ๐.๔๑ ดี 

๔ การให้บริการความสะดวกของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๔.๑๓ ๐.๔๓ ดี 

๕ ระยะเวลาของโครงการสัมมนาวิชาการ ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านการวางแผนการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการใน
ระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือ 
สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ า
ปานะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๔ 

๒. ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น (P+D+C+A) 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๒ ๐.๗๑ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๑ ๐.๕๖ ดี 

๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๔๗ ดี 

๔ การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด ๔.๑๕ ๐.๕๗ ดี 

๕ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร/น้ าปานะ ๔.๑๓ ๐.๔๘ ดี 

๖ พิธีปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๖๒ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ
สัมมนาวิชาการ (P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นในระดับ
ดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒  รองลงมา คือการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และน้อยที่สุด คือ พิธีเปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 
 

๓. กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น         

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 
๒ ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 

๔ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 

๕ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๑๒ ๐.๔๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมด้านกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี



 
๑๕ 

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย 
๔.๒๕ และน้อยที่สุด คือ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 
 

๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึงจากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของคน

ในชุมชนท้องถิ่น 
๔.๔๒ ๐.๖๓ ดี 

๒ การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น ๔.๒๓ ๐.๕๔ ดี 

๓ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ ๔.๐๓ ๐.๕๖ ดี 

๔ การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๑๐ ๐.๕๑ ดี 

๕ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจในการด าเนินชีวิตได้ดี ๔.๑๐ ๐.๖๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อ
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึง จากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมพ้ืนบ้านของคนในชุมชน
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒  รองลงมา คือ การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และน้อยที่สุด คือ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ คือ 
 ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
 
๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานหมาย ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
๒ อ านวยการประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มจร. วังน้อย ด าเนินการแล้ว 



 
๑๖ 

๓ พาหนะในการเดินทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต มจร. วังน้อย – สนามบินดอนเมือง ด าเนินการแล้ว 

๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
   

  ๓.๑.๑.๒ อ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับดูแล ประสานงานที่พักผู้เข้าร่วม

โครงการ 
ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการแล้ว 

   

  ๓.๑.๑.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
 
๑ พิธีกรในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น 
๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการแล้ว 

 

 ๓.๑.๒ ฝ่ายด าเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงาน เตรียมสถานที่/ 

อุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

  ๓.๑.๒.๒ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕  ด าเนินการแล้ว 

๒ ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๓ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ แบบประเมินโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ สรุปโครงการอบรม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๔ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/เชิญ

ผู้เข้าร่วม 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ บันทึกขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๗ 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม ประเทศญี่ปุ่น ด าเนินการแล้ว 
 

๓.๑.๒.๕ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ รายชื่อผู้ลงทะเบียน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ หนังสือขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ 
ประเทศญี่ปุ่น  

 
 



 
๑๙ 

๓.๒.๒ เสนอโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
๑. ชื่อโครงการ   : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา

รัฐศาสตร์   
       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
     องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 
๕. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อนุมัติเปิดหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ด้านการจัดการ สอดคล้องกับปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
ก าหนดให้นิสิตได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 



 
๒๐ 

และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมกัน และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการ
ครั้งนี้ และเพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการของต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 
อีกทั้งเป็นการเข้าถึง เข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมของต่างประเทศที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ า ซึ่ง
เป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา 
(มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
 

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีความเข้าใจระหว่าง

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการองค์การโดยการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศได้อย่างลึกซึ้ง   
๖.๓ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ณ ประเทศญี่ปุ่น ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘. เป้าหมายผลผลิต  
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการ และการ

บริหารกิจการในพระพุทธศาสนาในต่างแดน ได้มีความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่
จริง ซึ่งจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการตามหลักสูตรต่อไป 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน ๒๒ รูป/คน เรียนรู้เกี่ยวกับการ
บริหารการจัดและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆ    

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ ๒๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๔ วัน  

๙. งบประมาณ :  
      ๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อย

บาทถ้วน) 
         ๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากนิสิต  
         ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : เป็นการคิดแบบระบบถัวเฉลี่ย  
   
 
 
 
 



 
๒๑ 

       โดยการประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 
รายการ จ านวน (บาท) 

- ค่าท่ีพักระบุตามรายการ (ห้องละ ๒ ท่าน) 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน 
- ค่าอาหาร 
- ค่าพาหนะ 
- มัคคุเทศก์น าชมตลอดการเดินทาง 
- น้ าดื่ม ของว่าง และผ้าเย็น 
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
*ท่านละ ๒๘,๙๐๐×๒๒ 

๖๓๕,๘๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
 กระบวนดารด าเนินการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏ
ในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ 

 
ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒) 

สัปดาห์  
๑-๒ 

สัปดาห์  
๓-๔ 

สัปดาห์  
๕-๖ 

สัปดาห์  
๗-๘ 

สัปดาห์  
๙-๑๐ 

สัปดาห์ 
๑๑-๑๒ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรที่เกี่ยวข้อง       
P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย       
P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
D ด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด       
C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

 
 



 
๒๒ 

๑๑. ตัวช้ีวัด 
๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 

๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนร้อยละ ๙๐ 
๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ พึงพอใจต่อโครงการฯ จ านวน

ร้อยละ ๙๐ 
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑) คณาจารย์เขียนบทความวิชาการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน 
๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน

การเรียนรู้จาการศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
๓) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีความเข้าใจระหว่าง

ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ และท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

องค์การโดยการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานต่างประเทศได้อย่างลึกซ้ึง        
๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา

ตามหลักสูตรนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
๑๒.๔ ท าให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ . ที่หลักสูตรฯ นี้

ก าหนดให้มีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

๓.๒.๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

 
 



 
๒๔ 



 
๒๕ 

 
 
 
 
 



 
๒๖ 



 
๒๗ 



 
๒๘ 



 
๒๙ 

 
 
 
 



 
๓๐ 



 
๓๑ 



 
๓๒ 



 
๓๓ 



 
๓๔ 



 
๓๕ 

 
 
 
 



 
๓๖ 

๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
ปรากฏผลดังนี้ 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู
งานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น  (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่
ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณรายรับ จากพระนิสิต จ านวน ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน)  

รวมรายรับท้ังสิ้น ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยค่าศึกษาดูงานจ านวน ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่น
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 รวมรายจ่ายท้ังสิ้น ๖๓๕,๘๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 



 
๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
๓๘ 

 

 
 

 
 
 



 
๓๙ 

 
 

 
 



 
๔๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ต าบลล าไทร  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



 
๒ 

บทสรุปผู้บริหาร  
 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการ
พัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบ
กลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มี
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับ
สังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิต ส านึก
สาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณา
การกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  
 ในโอกาสนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  



 
๓ 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
  
บทสรุปผู้บริหาร ๒ 
สารบัญ ๓ 

 

บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
          ๑.๑ โครงการ 
          ๑.๒ ลักษณะโครงการ 
          ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                              
          ๑.๔ หลักการและเหตุผลของโครงการ                             
          ๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
          ๑.๗ สถานที่จัดโครงการ 
          ๑.๘ งบประมาณด าเนินการ 
          ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
          ๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ                                        
          ๑.๑๑ วธิีประเมินผลโครงการ 
          ๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                     
          ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 
          ๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
บทที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน 
          ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
         ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
ภาพประกอบ 
 

 
๔ 
๔ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
 

๙ 
๑๐ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๗ 
๓๑ 
๓๑ 
๓๒ 



 
๔ 

บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ หลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ 
 
๑.๒ ลักษณะโครงการ 
      ๑.๒.๑ ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการพัฒนางานเดิม     โครงการ
ใหม่ 
      ๑.๒.๒ วิธีด าเนินงาน         ด าเนินการเอง           ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
         
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๔ หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึง
ก าหนดให้มีโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 
และเสถียรธรรมสถาน โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ 
จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่
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มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้ง
ในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 

 
๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สังคม 
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
อิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้ 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการอบรม โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 ๑.๖.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท า
โครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑.๖.๓ สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๖.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ส.ค. – พ.ย. ๒๕๕๙) 
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สัปดาห์ 
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สัปดาห์ 
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P ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         

C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน 
๑.๘ งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก
ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๑๒.๔ ท าให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.
๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้  
๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความพึงพอใจ
ต่อโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์
ตรงในการเรียนรู้จากการพัฒนาสังคม 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ช่วงเดือน 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการ 
๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ 
 องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
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บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ 
มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้
นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้
บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคม
ต่อไป  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  เห็นความส าคัญดังกล่าว  
จึงก าหนดให้มีโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 
และเสถียรธรรมสถาน โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ 
เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ 
จติส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่
มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้ง
ในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแลโครงการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 
๙ 

๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอยีดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ อธิการบดี  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) เสนอ
อธิการบดีออกค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ หลักสูตร พธ.ด. (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ) 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย และ
เสถียรธรรมสถาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขั้นปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการรายงาน 
ให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม และ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธี
เดียว ท าให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน 
อดทน ภายใต้การก ากับดูแลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ
ประศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 โครงการศึกษาดูงานในประเทศ 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรม
สถาน 

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ 

 



 
๑๑ 

 
๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

เดินทาง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เปิดโครงการอบรม 

เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการอบรม 

ท ากิจกรรมเสวนา 

โครงการศึกษาดุงานในประเทศ 

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน 

เริ่มด าเนินโครงการ 
 

เสร็จการด าเนินโครงการ 



 
๑๒ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ทางหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
แบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับ
แบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๔๗ รูป/คน 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความพึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ  
ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน ปรากฏผลดังนี้ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัด
พระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความ



 
๑๓ 

คิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 
และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมา
คือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน (P+D+C+A) มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 

 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู

งานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน/
ประชาสัมพันธ์ 

๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 

๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๐๙ ๐.๔๑ ดี 

๔ การให้บริการความสะดวกของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน 

๔.๑๓ ๐.๔๓ ดี 

๕ ระยะเวลาของโครงการสัมมนาวิชาการ ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม
ด้านการวางแผนการด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ 
วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือ สถานที่/
อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ 

 
 
 

 



 
๑๔ 

๒. ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน (P+D+C+A) 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๒ ๐.๗๑ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๑ ๐.๕๖ ดี 

๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๔๗ ดี 

๔ การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด ๔.๑๕ ๐.๕๗ ดี 

๕ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร/น้ าปานะ ๔.๑๓ ๐.๔๘ ดี 

๖ พิธีปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๖๒ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม
ด้านรูปแบบและข้ันตอนของโครงการสัมมนาวิชาการ (P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การเดินทางเข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒  รองลงมา คือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และน้อยที่สุด คือ พิธีเปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 

 

๓. กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย 
และเสถียรธรรมสถาน        

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 
๒ ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 

๔ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 

๕ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๑๒ ๐.๔๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวม
ด้านกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และ



 
๑๕ 

เสถียรธรรมสถาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมี
ความคิดเห็นต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีประโยชน์
ต่อชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ 
และน้อยที่สุด คือ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 
 

๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึงจากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของคน

ในชุมชนท้องถิ่น 
๔.๔๒ ๐.๖๓ ดี 

๒ การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น ๔.๒๓ ๐.๕๔ ดี 

๓ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ ๔.๐๓ ๐.๕๖ ดี 

๔ การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๑๐ ๐.๕๑ ดี 

๕ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจในการด าเนินชีวิตได้ดี ๔.๑๐ ๐.๖๕ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยรวม
ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัด
พระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ เข้าใจ 
เข้าถึง จากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒  รองลงมา คือ 
การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น  มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และ
น้อยที่สุด คือ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธรรมกาย และ
เสถียรธรรมสถาน ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ 
คือ 
 ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
 
๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 



 
๑๖ 

ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานหมาย ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
๒ อ านวยการประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มจร. วังน้อย ด าเนินการแล้ว 

๓ พาหนะในการเดินทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต มจร. วังน้อย – วัดพระธรรมกาย ด าเนินการแล้ว 

๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
   

  ๓.๑.๑.๒ อ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับดูแล ประสานงานที่พักผู้เข้าร่วม

โครงการ 
วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 

ด าเนินการแล้ว 

   

  ๓.๑.๑.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. 
 
๑ พิธีกรในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ใน
ประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 
วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 

ด าเนินการแล้ว 

 

 ๓.๑.๒ ฝ่ายด าเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงาน เตรียมสถานที่/ 

อุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

  ๓.๑.๒.๒ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕  ด าเนินการแล้ว 

๒ ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๓ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ แบบประเมินโครงการ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ สรุปโครงการอบรม ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๔ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/เชิญ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๗ 

ผู้เข้าร่วม 
๒ บันทึกขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน

ประชาสัมพันธ์ 
ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 

ด าเนินการแล้ว 

 

๓.๑.๒.๕ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๒ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

๓ รายชื่อผู้ลงทะเบียน ห้องหลักสูตรบัณฑิตศึกษาชั้น ๕ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ นิสิตส่งหนังสือขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘ ณ วัด
พระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน  
 
 
 

 
 
 

 
 



 
๑๙ 

๓.๒.๒ เสนอโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
 

 
 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๘  

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ 
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การ 
ประเมินผู้เรียน  

๕. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย
มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่
กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ
แก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อม
กับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  



 
๒๐ 

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวและเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายของ
หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้เพื่อให้นิสิตที่ศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและ
มีประสบการณ์ตรงในการศึกษามากยิ่งขึ้นหลังจากศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ซึ่งการศึกษาดูงาน
ครั้งนี้ เป็นโครงการประกอบรายวิชา “การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์” (Strategic 
Planning and Management) รหัสวิชา ๘๐๔ ๑๑๐ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดสอน
หลักสูตรฯได้พิจารณาให้จัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่  ซึ่งสอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่
เป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการ
โดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหาร กิจการใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งให้ความรู้การจัดการศึกษา การด าเนินโรงเรียนการกุศล และการพัฒนาหลัก
คุณธรรมในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งเป็นบูรณราการการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้
กับการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิต คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และผู้มีประสบการณ์ตรงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ซึ่งเป็นพันธกิจที่หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จักได้ด าเนินการ
ต่อไป   
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ  ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๖.๒ เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่   

๖.๓ เพ่ือให้นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯ นี้  

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘. เป้าหมายผลผลิต  
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการโดยใช้เทคนิค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหาร
กิจการในพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ซึ่งจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการตามหลักสูตรต่อไป 



 
๒๑ 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธจ านวน ๒๕ รูป/คน พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ นี้
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการ
บริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา  

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น ๑ วัน  

๙. งบประมาณ :  
   ๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     ๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษ  
     ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

  ๒) ค่าอาหาร 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๕) ค่าสรุปเล่มโครงการ 
  ๖) ค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 
๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

กระบวนดารด าเนินการโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตร

และนิสิต เพ่ือจัดท าโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ปรากฏในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เม.ย. – พ.ค. ๒๕๖๒) 

สัปดาห์  
๑-๒ 

สัปดาห์  
๓-๔ 

สัปดาห์  
๕-๖ 

สัปดาห์  
๗-๘ 

สัปดาห์  
๙-๑๐ 

สัปดาห์ 
๑๑-๑๒ 

P ประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

      

P จัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัตมิหาวิทยาลัย 

      

P จัดท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

D ด าเนินตามแผนโครงการที่
ก าหนด 

      

C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มข้ึน

และมีผสานเชิงประจักษ์ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อ

โครงการฯ 
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม  (CSR) และ
การบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์เขียนบทความวิชาการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ และ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหารกิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ ์มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ได้เรียนเสริมหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ ในส่วนของการบริหารสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๒.๒ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการโดยใช้เทคนิคความ

รับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา    



 
๒๓ 

๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๑๒.๔ นิสิตได้เรียนรู้ และเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในความร่วมมือของนิสิต การบริหาร
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัด การถอดบทเรียนการบริหารการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  

  ๑๒.๕ ท าให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ . ที่
หลักสูตรฯ นี้ก าหนดให้มีขึ้นและได้น าเสนอ สกอ. เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

๓.๒.๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน 

 
 
 



 
๒๕ 

๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ  
ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน ปรากฏผลดังนี้ 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในประเทศ ณ วัด
พระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อ
โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียร
ธรรมสถาน  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุก
ด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดูงานนอก
สถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้าน
การวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรศึกษาดู
งานนอกสถานที่ในประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย และเสถียรธรรมสถาน  (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย 
๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 



 
๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 
 

 
 



 
๒๘ 

 
 

 



 
๒๙ 

 
 

 



 
๓๐ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ 

ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
๑ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งทาง
หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านการ
จัดการ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษา
พระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิ ต
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้
ท่ีหลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้มากยิ่งขึน้ให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการ
แห่งการจัดการ พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีความลึกซึ้งด้าน
จิตภาวนา สุขสงบ เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นดุษฎีบัณฑิต
ที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้มีโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ครั้งนี้เป็นปีที่ ๗  
จัดขึ้น ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสตูรฯ ได้ร่วมเดินธดุงค์-ธรรมยาตราจากสถานที่จริงและมีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานภาคสนามจ านวน ๒ วัน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิ
โสภณ, ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการฝึก
ความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ความอดทน ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง เป็นผู้รักความสงบ สงัด ฝึกการ
แสวงหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว ให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ท่ีจริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาภาคปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาต่อไป  
  ในโอกาสนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการเดินธุดงค์ – 



 
๒ 

ธรรมยาตรา ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 



 
๓ 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
สารบัญ ๓ 
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ ๔ 
     ๑.๑ โครงการ ๔ 
     ๑.๒ ลักษณะโครงการ ๔ 
     ๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ                                                              ๔ 
     ๑.๔ หลักการและเหตุผลของโครงการ                             ๔ 
     ๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ ๕ 
     ๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ๕ 
     ๑.๗ สถานที่จัดโครงการ ๖ 
     ๑.๘ งบประมาณด าเนินการ ๖ 
     ๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ   ๖ 
     ๑.๑๐ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ๖ 
     ๑.๑๑ วธิีประเมินผลโครงการ ๖ 
     ๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ. ๖ 
บทที่ ๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                     ๗ 
     ๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน ๘ 
     ๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน ๙ 
     ๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน ๑๐ 
บทที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน ๑๑ 
     ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๑๔ 
     ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน ๑๘ 
     ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ ๒๗ 
     ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ ๒๘ 
ภาพประกอบ ๒๙ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ๓๘ 



 
๔ 

√ 

√ 

บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
     คณะสังคมศาสตร์ ณ อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๑.๒ ลักษณะโครงการ 
       ๑.๒.๑ ประเภทโครงการ       โครงการต่อเนื่อง         โครงการพัฒนางานเดิม     

                                   โครงการใหม่  
 ๑.๒.๒ วิธีด าเนินงาน          ด าเนินการเอง            ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน       
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  
๑.๔ หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งทางหลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา  
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่ างดี สอดคล้องกับพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนา
สังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ 
พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ เยือก
เย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นดุษฎีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้มี
โครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา ครั้งนี้เป็นปีที่ ๗ จัดขึ้น ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ า
บางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมเดินธุดงค์ -ธรรมยาตราจาก

√ 

√ 



 
๕ 

สถานที่จริงและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานภาคสนามจ านวน ๒ วัน โดยมีพระเดช
พระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการฝึกความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ความอดทน ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง เป็นผู้รักความสงบ 
สงัด ฝึกการแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว ให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์ที่จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาภาคปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาต่อไป 
๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑.๕.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๕.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตาม
ก าลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป็นพ้ืนฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
 ๑.๕.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
 ๑.๕.๔ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และ
ฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการอบรม โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 ๑.๖.๑ การวางแผน (PDCA) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดท าโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๖.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๑.๖.๓ สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 ๑.๖.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏ
ในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ธ.ค. ๒๕๖๑ – ก.พ. ๒๕๖๒) 

  สัปดาห์ 
๑ 

สัปดาห์ 
๒ 

สัปดาห์ 
๓ 

สัปดาห์ 
๔ 

สัปดาห์ 
๕ 

สัปดาห์ 
๖ 

สัปดาห์ 
๗ 

สัปดาห์ 
๘ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         



 
๖ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ธ.ค. ๒๕๖๑ – ก.พ. ๒๕๖๒) 

C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

 

๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ 
ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

๑.๘ งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิตได้อบรมอินทรีย์ให้ เจริญแก่กล้าตาม
ก าลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป็นพ้ืนฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
 ๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา
ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
 ๑๒.๔ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมี
น้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 

๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 
 ๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
 ๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อโครงการฯ
 ๑.๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้จากการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๒ วัน) 
 

๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการ 
 

๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ 
 องค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนาและสนับสนุนนิสิต 
 องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 
๗ 

บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ซึ่งทางหลักสูตรได้
จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการจัดการที่บูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนา เพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ มีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี
ระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนา
สังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ 
พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ เยือก
เย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นดุษฎีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้มี
โครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา ครั้งนี้เป็นปีที่ ๗ จัดขึ้น ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ า
บางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมเดินธุดงค์ -ธรรมยาตราจาก
สถานที่จริงและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานภาคสนามจ านวน ๒ วัน โดยมีพระเดช
พระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ,ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการฝึกความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ความอดทน ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง เป็นผู้รักความสงบ 
สงัด ฝึกการแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว ให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์ที่จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาภาคปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาต่อไป 
 ดังนั้น หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานการจัดการศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแล
โครงการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผน
ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 



 
๘ 

๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อธิการบดี  

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์
เสนออธิการบดีออก
ค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม 
(เนตรดี) - อ่างเก็บน้ า
บางพระ ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา  
จังหวัดชลบุรี 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขัน้ปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 



 
๙ 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม  และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว  ท าให้นิสิตมี
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน  ภายใต้
การก ากับดูแลของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา 

หลักสตูรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมสาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  า
บางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ 



 
๑๐ 

๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

เดินทาง ณ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เปิดโครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 

เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 

ท ากิจกรรมเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 

โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา 

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน 

เริ่มด าเนินโครงการ 
 

เสร็จการด าเนินโครงการ 



 
๑๑ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถาม
ปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๒๕๐ รูป/คน 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความพึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปรากฏผลดังนี  

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ ๔.๐๖ .๔๘๓ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๔.๑๘ .๓๗๕ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ       ๔.๐๓ .๔๙๔ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๙ .๔๕๐ ด ี
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรม
ยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๐๙ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมาคือ  
การด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาวิชาการและประโยชน์
ของโครงการ  มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 



 
๑๒ 

สรุปผลการประเมินตามความคิดเห็นแต่ละรายด้าน ปรากฏผลดังนี  
๑. ด้านการด าเนินการ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  แม่นย า ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ/ประชาสัมพันธ์ ๔.๔๖ .๕๗๙ ดี 
๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๕๖ .๕๑๗ ดีมาก 
๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๔๘ .๕๘๐ ดี 
๔ เอกสารประกอบโครงการ ๔.๓๒ .๕๕๑ ดี 
๕ การให้บริการความสะดวกของโครงการ ๔.๓๘ .๕๖๗ ดี 
๖ ระยะเวลาของโครงการ ๔.๔๖ .๕๗๙ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๖ .๔๘๓ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ด้านการด าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๐๖ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีมาก ๑ ข้อ 
ได้แก่ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับดี 

๒. ด้านรูปแบบและขั นตอนของโครงการ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  แม่นย า ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๑๖ .๖๕๐ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๒ .๕๕๑ ดี 
๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๒๘ .๕๓๖ ดี 
๔ การเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราตามเส้นทางที่ก าหนด ๔.๐๘ .๖๖๕ ดี 
๕ การสวดมนต์/เจริญจิตภาวนาตามจุดส าคัญต่างๆ ๓.๘๖ .๗๐๐ ดี 
๖ การท าวัตรสวดมนต์/เจริญจิตภาวนา ๓.๕๔ .๗๓๔ ดี 
๗ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร ๔.๓๔ .๕๕๗ ดี 
๘ การพักผ่อน ๔.๑๔ .๖๗๐ ดี 
๙ พิธีปิดโครงการ ๔.๐๐ .๖๓๙ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ .๓๗๕ ดี 
 

จากตารางแสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด



 
๑๓ 

ชลบุรี ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๑๘ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๔ 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการท าวัตรสวดมนต์/เจริญจิตภาวนามีค่าเฉลี่ย ๓.๕๔ 

 
๓. ด้านเนื อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  แม่นย า ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ ๔.๓๘ .๗๕๓ ดี 
๒ เกิดแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสังคม ๔.๑๔ .๖๗๐ ดี 
๓ ความรู้ความเข้าใจในประเด็นของโครงการ ๔.๓๘ .๗๕๓ ดี 
๔ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ๔.๑๐ .๖๗๘ ดี 
๕ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ๔.๓๔ .๗๗๒ ดี 
๖ ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ๔.๑๐ .๖๗๘ ดี 
๗ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตสาธารณะ  ๔.๓๖ .๗๗๖ ดี 
๘ มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ

จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 

๔.๐๐ 
 

.๖๗๐ 
 
ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๓ .๔๙๔ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๐๓ 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ และความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๘ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือมีประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจจิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทนมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๐ 

 
ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม 

(เนตรดี) - อ่างเก็บน้ าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดย
สรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ คือ 

๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 

 



 
๑๔ 

๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
๑ โครงการ - เขียนโครงการ 

- แผนด าเนินงาน  
- แบบประเมินโครงการ 
- แต่งตั้ง คกก. 
ด าเนินงาน 

- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นางสาวพัชรี หาลาง 

๔ ธ.ค. ๖๑ ด าเนินการแล้ว 

๒ ก าหนดการ - ร่างก าหนดการ  
- ค ากล่าวเปิด-ปิด 

- อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
 

๒๙ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๓ ส ารวจพ้ืนที่ ครั้ง
ที่ ๑  

- บริบทสถานที่ 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 

๕ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

ส ารวจพ้ืนที่ ครั้ง
ที่ ๒ 

- ประสานหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานสรุปน าเสนอ 
ผอ.หลักสูตรฯ 

- อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 

๑๖ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๔ คู่มือเดินธุดงค ์  นายสุภัทรชัย สีสะใบ ๒๙ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 
๕ ส ารวจ

คณาจารย์-นิสิต 
- ส ารวจนิสิต 
- แบบตอบรับเข้าร่ วม
โครงการ 
 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
(จ านวน.............รูป/คน) 
ป.โท 
- พระนุชิต นาคเสโน  
(รป.ม. รุ่น ๑๐  
จ านวน ...............รูป/คน) 
(รป.ม. รุ่น ๑๑  
จ านวน ...............รูป/คน) 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง  
(ร.ม. รุ่น ๑ จ านวน ........รูป/คน) 
(รป.ม. (นานาชาติ)  
จ านวน ............รูป/คน) 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด  
(พธ.ม. กจพ. รุ่น ๑๐  
จ านวน............รูป) 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๕ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
(พธ.ม. กจพ. รุ่น ๑๑  
จ านวน............รูป) 
ป.เอก  
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ  
(ปร.ด. รปศ. รุ่น ๔  
จ านวน .............รูป/คน) 
(ปร.ด. รปศ. รุ่น ๕  
จ านวน .............รูป/คน) 
- นายพลวัฒน์ สีทา  
(ปร.ด. รศ. รุ่น ๑  
จ านวน ...............รูป/คน) 
(รป.ด. รุ่น ๑ (นานาชาติ) 
จ านวน .............รูป/คน) 
(รป.ด. รุ่น ๒ (นานาชาติ) 
จ านวน .............รูป/คน) 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ  
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๖  
จ านวน..............รูป) 
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๗  
จ านวน..............รูป) 
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๘  
จ านวน..............รูป) 

- ท าหนังสือเชิญตาม
รายชื่อในก าหนดการ 
- ท าหนังสือแจ้ง
คณาจารย์ 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ ๑๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

- หนังสือขอใช้สถานที่ 
- อบต. 
- อ่างเก็บน้ า 
- วัดป่าเขาพุวนาราม 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ ๑๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๖ ยืมกลด ประสานงานยืมกลด - นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นายพลวัฒน์ สีทา 

๓๑ ม.ค. ๖๒  

๗ รถ รับ-ส่ง - ท าเรื่องยืมรถ 
- เวลา ไป-กลับ 

- พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
- อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ 

๑๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๖ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
- จุด รับ-ส่ง 
- รถบัสเบอร์ ๔ มจร วัง
น้อย 

- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 
 

๘ การเงิน/
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ ายในโครงการ 
เริ่ม-ปิดโครงการ 
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
- ค่าบ ารุงสถานที่ 
- ค่า อพปร. 
- ค่ารถ 
- ค่าด าเนินโครงการ 
- เครื่องไทยธรรม – 
ปัจจัย 
ถวายประธานเปิด – 
ปิด/ ถวายวัด 
- กรวยขอขมา 
- ยาสามัญ 

- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๙ รถพยาบาล/
หน่วยปฐม
พยาบาล 

- จุดปฐมพยาบาล 
- รถพยาบาล 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๐ อุปกรณ์ 
สิ่งจ าเป็นส าหรับ
ด าเนินโครงการ 

- เครื่องขยายเสียง 
- วิทยุสื่อสาร 
- เครื่องปริ้น/โน๊ตบุ๊ค
และอ่ืนๆ 
- บันทึกภาพนิ่ง/
เคลื่อนไหว 
- ดูแลสถานที่  
- รถขยายเสียง (ผศ.ดร.
รัฐพล เย็นใจมา) 

- อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
- ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- พระนุชิต นาคเสโน 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นายพลวัฒน์ สีทา 
- นายสุทา ขอวาดกลาง 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๑ อาหาร/น้ า
ปานะ/เครื่องดื่ม 

- อ า ห า ร ตั้ ง แ ต่ วั น
เดินทาง-วันปิดโครงการ 
- จุดพัก/น้ าดื่ม 

- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นางสาววนิดา นพเก้า 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๗ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
๑๒ ประชาสัมพันธ์

โครงการ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- Banner 
- Face book 
- Website 

- อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง 
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นายพลวัฒน์ สีทา 

๑๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๓ รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ลงทะเบียน เข้ าร่ วม
โครงการ 
 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด 
- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๔ รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ลงทะเบียนรับกลด - พระนุชิต นาคเสโน 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นายพลวัฒน์ สีทา 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 

๒๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๕ สรุปโครงการ - สรุปรูปเล่มโครงการ นายสุภัทรชัย สีสะใบ ๙ ก.พ.๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

๓.๒ ขั นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ขออนุมัติโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  า
บางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 



 
๑๙ 

๓.๒.๒ เสนอโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
 

โครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
 

๑. ชื่อโครงการ   : โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  คณะสังคมศาสตร์ ณ อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
๒. ชื่อหน่วยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบท่ี ๓ การพัฒนาและสนับสนุนนิสิตและ 
      องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
เป็นต้นมา ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการ
พัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบ
กลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่
มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
จึงจัดโครงการเดินธุดงค์ – ธรรมยาตรา โดยเน้นผู้ เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิต ได้แลกเปลี่ยนและแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสั่งสม
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ กล่าวคือ มีการ
ท าวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีการนั่งสมาธิ การเดินด้วยอาการอันสงบทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรโดยประมาณ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการจัดโครงการ 
จ านวน ๒ วัน ซึ่งมี พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. ประธานพระวิปัสสนาในการจัดโครงการครั้งนี้ การจัด



 
๒๐ 

โครงการดังกล่าวนั้นหลักสูตรได้จัดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อันเป็นการ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและสถานที่จริง 

๖. วัตถุประสงค์ 
๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบของมหาวิทยาลัย 
๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้อบรมอินทรีย์ให้เจริญแก่กล้าตาม

ก าลังสติปัญญาและบารมีของแตล่ะรูป/คน และเป็นพ้ืนฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของ

พระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
๖.๔ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก

ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตราของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘. เป้าหมายผลผลิต 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันได้อย่างลึกซึ้ง 
๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน ๒๕๐ รูปหรือคน 
ร่วมโครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รวมระยะเวลา ๒ วัน 

๙. งบประมาณ :  
๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ 

       ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ : เป็นการคิดแบบระบบถัวเฉลี่ย  
     โดยการประมาณการเบื้องต้น ดังนี้ 

ที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๑ ค่าน ามันรถส ารวจพื้นที่ ๒ ครั้ง ๖,๐๐๐ 
๒ ค่าตอบแทนประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๑๐,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงสถานที่ ๒๐,๐๐๐ 
๔ ค่าอาหาร ๑๐๔,๐๐๐ 
๕ ค่าน้ าปานะ ๔,๐๐๐ 



 
๒๑ 

ที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๖ ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการ ๒๕,๐๐๐ 
๗ ค่าคนขับรถ ๔,๐๐๐ 
๘ ค่าน้ ามันรถ ๗,๐๐๐ 
๙ ค่าป้ายไวนิล ๓,๐๐๐ 

๑๐ ค่าเครื่องดื่มส าเร็จรูป ๑๕,๐๐๐ 
๑๑ ค่ายาสามัญประจ าบ้าน ๒,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการทั งสิ น ๒๐๐,๐๐๐ 
สองแสนบาทถ้วน 

 
๑๐. ขั นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินการโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (PDCA) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดท าโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา เพ่ือขออนุมัติหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ปรากฏ
ในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ธ.ค. ๒๕๖๐ – ก.พ. ๒๕๖๑) 
สัปดาห์ ๑ สัปดาห์ ๒ สัปดาห์ ๓ สัปดาห์ ๔ สัปดาห์ ๕ สัปดาห์ ๖ 

P ประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

      

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติมหาวิทยาลัย       
P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       
D ด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนด       
C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

 
๑๑. ตัวชี วัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มข้ึน 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อโครงการฯ 



 
๒๒ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน

การเรียนรู้จากการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคบของมหาวิทยาลัย 
๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนิสิต ได้อบรมอินทรีย์ให้ เจริญแก่กล้าตาม

ก าลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป็นพื้นฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา

ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
๑๒.๔ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมี

น้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

ก าหนดการ 
โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจาก มจร วังน้อย – วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต าบลบางพระ 

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/พร้อมกันที่วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร 

๑๒.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ 
      - พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน 

และน าบูชาพระรัตนตรัย 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผอ.

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวถวายรายงาน 
- ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ 

 ๑๒.๕๐ น. พิธีสมาทานพระกรรมฐาน  
- ผู้แทนนิสิต ถวายสักการะ 
- พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร.  รองเจ้าคณะภาค ๒ ประธานพระ

วิปัสสนาจารย์ ให้กรรมฐาน 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินธุดงค์ – ธรรม

ยาตราและการเตรียมตัวการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
๑๓.๓๐ น. เริ่มเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 

ระยะที่ ๑ (๔.๑ กิโลเมตร)  :  วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) – ที่พักริมอ่าง   
   เก็บน้ าบางพระ 
:  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  

ระยะที่ ๒ (๖.๔ กิโลเมตร)  :  ที่พักริมอ่างเก็บน้ าบางพระ – วัดตโปทาราม 
:  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  

ระยะที่ ๓ (๔.๘ กิโลเมตร) :  วัดตโปทาราม – ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย   
 :  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา 
ระยะที่ ๔ (๗.๕ กิโลเมตร) :  ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย -  วัดป่าเขาพุวนาราม 



 
๒๔ 

๒๐.๓๐ น. เข้าท่ีพัก/ท ากิจวัตรส่วนตัว พักผ่อนตามนัยอปัณณกปฏิปทา   
 
วันเสาร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๐๔.๓๐ น. สัญญาณระฆัง/ท ากิจวัตรส่วนตัว  
 ๐๕.๐๐ น. ท าวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา  
 ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหาร  

๐๘.๐๐ น. เริ่มเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 
ระยะที่ ๑ (๒.๖ กิโลเมตร)  :  วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) – สวนผลไม้ชลบุรี  

    :  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  
ระยะที่ ๒ (๑.๔ กิโลเมตร)   :  สวนผลไม้ชลบุรี – วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) 

๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่าบ ารุงสถานที่/ ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร  
๑๒.๓๐ น. พิธีปิดโครงการ โดย พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. รองเจ้าคณะภาค ๒ 
๑๓.๓๐ น. เก็บของท าความสะอาดที่พัก/เก็บสัมภาระของใช้ส่วนตัว  
๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ:  ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชิต ห่มดองเป็นปริมณฑล/ คฤหัสถ์ แต่งกายชุดโทนสีขาว 
   ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเต้นท์ อุปกรณ์ สิ่งจ าเป็น ของใช้ส่วนตัวไปด้วยตนเอง 
   ๓.  ผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองต้องน ารถไปจอด วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
   ๔. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๒๕ 

๓.๒.๓ ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน้ า
บางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

 



 
๒๖ 

 
 

 
 
 



 
๒๗ 

๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลกิจกรรมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปรากฏผลดังนี  

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ ๔.๐๖ .๔๘๓ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๔.๑๘ .๓๗๕ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ       ๔.๐๓ .๔๙๔ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๐๙ .๔๕๐ ด ี
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรม
ยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดป่าเขาพุวนาราม (เนตรดี) - อ่างเก็บน  าบางพระ ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๐๙ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ รองลงมาคือ  
การด าเนินการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๖ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาวิชาการและประโยชน์
ของโครงการ  มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณรายรับ จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 รวมรายรับทั งสิ น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย  

ที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๑ ค่าน ามันรถส ารวจพื้นที่ ๒ ครั้ง ๖,๐๐๐ 
๒ ค่าตอบแทนประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๑๐,๐๐๐ 
๓ ค่าบ ารุงสถานที่ ๒๐,๐๐๐ 
๔ ค่าอาหาร ๑๐๔,๐๐๐ 
๕ ค่าน้ าปานะ ๔,๐๐๐ 
๖ ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการ ๒๕,๐๐๐ 
๗ ค่าคนขับรถ ๔,๐๐๐ 



 
๒๘ 

ที ่ รายการ จ านวน (บาท) 
๘ ค่าน้ ามันรถ ๗,๐๐๐ 
๙ ค่าป้ายไวนิล ๓,๐๐๐ 

๑๐ ค่าเครื่องดื่มส าเร็จรูป ๑๕,๐๐๐ 
๑๑ ค่ายาสามัญประจ าบ้าน ๒,๐๐๐ 

รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณการทั งสิ น ๒๐๐,๐๐๐ 
สองแสนบาทถ้วน 

 
 รวมรายจ่ายทั งสิ น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 
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