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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.) มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิต
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 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 ๘  
จัดขึ้น ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมเดินธุดงค์-ธรรมยาตราจากสถานที่จริงและมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานภาคสนามจ านวน ๒ วัน โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ, 
ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย ์ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกความเป็น
ผู้มักน้อยสันโดษ ความอดทน ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง เป็นผู้รักความสงบ สงัด ฝึกการแสวงหาสิ่งที่
เป็นสาระของชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดงักล่าว ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีจริง 
มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาภาคปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป  
  ในโอกาสนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการเดินธุดงค์ – 
ธรรมยาตรา ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด



 
๒ 

ระยอง ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง 

 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 



 
๓ 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
สารบัญ ๓ 
บทที่ ๑ ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ ๔ 
     ๑.๑ ชื่อโครงการ 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 ๒๕ 
     ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ ๒๕ 
ภาพประกอบ ๒๖ 
รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ๔๐ 



 
๔ 

√ 

√ 

บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
      คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้  
      อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
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
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคล้อ งกับพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนา
สังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ 
พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ เยือก
เย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นดุษฎีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้มี
โครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ครั้งนี้เป็นปีที่ ๘ จัดขึ้น ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย 
ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย

√ 

√ 



 
๕ 

เน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ 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 
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 ๒๕๖๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
 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. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓) 

  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 

        



 
๖ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ธ.ค. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓) 

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         
C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

 

๑.๗ สถานทีจ่ัดโครงการ 
 วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบล
แม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๑.๘ งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและ
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. ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 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  
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการของศาสตร์ทางด้านการจัดการ มีความรับผิดชอบ 
มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูง อีกทั้ง
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองประเทศ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนา
สังคม พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
คุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
มากยิ่งขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับวิชาการแห่งการจัดการ 
พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา สุขสงบ  
เยือกเย็น แจ่มใส ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นดุษฎีบัณฑิตที่เพียบพร้อมที่เป็น
ต้นแบบหรือตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมได้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
จึงก าหนดให้มีโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา ครั้งนี้เป็นปีที่ ๘ จัดขึ้น ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ า
ดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในหลักสูตรฯ ได้ร่วมเดินธุดงค์-ธรรม
ยาตราจากสถานที่จริงและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรรมฐานภาคสนามจ านวน ๒ วัน 
โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดโครงการครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการฝึกความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ความอดทน ขัดเกลากิเลสให้เบาบาง เป็นผู้
รักความสงบ สงัด ฝึกการแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระของชีวิต ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว  
ให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาภาคปฏิบัติ ให้บรรลุ
เป้าหมายการจัดการศึกษาต่อไป 
 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 ๒๕๖๒ อธิการบดี  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์
เสนออธิการบดีออก
ค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ 

ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๔ มกราคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ณ วัดดอกกราย - อ่าง
เก็บน้ าดอกกราย ต าบล
แม่น้ าคู้ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขั้นปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

 
 
 



 
๙ 

ขั้นตอน 
กระบวนด าเนินงาน 

รายละเอยีดการด าเนินงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป 

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 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 ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมสาสตร์ 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย  
ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์ 



 
๑๐ 

๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

เดินทาง ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย 

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 วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปรากฏผลดังนี  

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ ๔.๐๘ .๖๑๒ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๔.๑๓ .๕๗๓ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ       ๔.๑๘ .๑๑๘ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๓ .๒๗๕ ด ี
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรม
ยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ รองลงมา คือ เนื้อหาวิชาการและ
ประโยชน์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การด าเนินการ  มีค่าเฉลี่ย 
๔.๐๘ 



 
๑๒ 

สรุปผลการประเมินตามความคิดเห็นแต่ละรายด้าน ปรากฏผลดังนี  
๑. ด้านการด าเนินการ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ/ประชาสัมพันธ์ ๔.๒๐ .๖๘๗ ดี 
๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๐๕ .๕๙๗ ดี 
๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๑๓ .๔๖๓ ดี 
๔ เอกสารประกอบโครงการ ๔.๑๕ .๔๘๓ ดี 
๕ การให้บริการความสะดวกของโครงการ ๔.๑๘ .๔๔๖ ดี 
๖ ระยะเวลาของโครงการ ๓.๙๐ .๗๗๘ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๐ .๕๗๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
ด้านการด าเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๑๐ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการ/ประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ 
รองลงมา คือ การให้บริการความสะดวกของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๘ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ระยะเวลาของโครงการ  มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ 

๒. ด้านรูปแบบและขั นตอนของโครงการ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๓ .๖๒๐ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๓ .๕๓๐ ดี 
๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๒๕ .๔๓๙ ดี 
๔ การเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราตามเส้นทางที่ก าหนด ๔.๒๘ .๔๕๒ ดี 
๕ การสวดมนต์/เจริญจิตภาวนาตามจุดส าคัญต่างๆ ๔.๑๘ .๔๔๖ ดี 
๖ การท าวัตรสวดมนต์/เจริญจิตภาวนา ๔.๑๕ .๔๒๗ ดี 
๗ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร ๓.๙๘ .๖๙๘ ดี 
๘ การพักผ่อน ๔.๐๐ .๗๘๔ ดี 
๙ พิธีปิดโครงการ ๓.๙๓ .๗๖๔ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๓ .๕๗๓ ดี 
 



 
๑๓ 

จากตารางแสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  
ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๑๓ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราตามเส้นทางที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๒๘ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พิธีปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๓ 

๓. ด้านเนื อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ 
 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ ๔.๐๘ .๖๕๖ ดี 
๒ เกิดแรงจูงใจในการท างานเพ่ือสังคม ๔.๑๘ .๕๔๙ ดี 
๓ ความรู้ความเข้าใจในประเด็นของโครงการ ๔.๑๘ .๕๐๑ ดี 
๔ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ๔.๑๕ .๔๘๓ ดี 
๕ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ๔.๒๐ .๔๖๔ ดี 
๖ ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา ๔.๒๓ .๔๘๐ ดี 
๗ ได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตสาธารณะ  ๔.๑๕ .๗๗๐ ดี 
๘ มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ

จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 

๔.๒๕ 
 

.๗๐๗ 
 
ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ .๑๑๘ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้าน
รูปแบบและขั้นตอนของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุก
ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจจิตส านึก
สาธารณะ มีความขยัน อดทน มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 

ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๒ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บ
น้ าดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่ง
สรุปผลการด าเนินงานออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ คอื 

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 

- แผนปฏิบัติการ  
- แต่งตั้ง คกก. 
ด าเนินงาน 
- แบบประเมินโครงการ 

- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 

๔ ธ.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๒ ก าหนดการ - ค ากล่าวเปิด-ปิด 
 
- ร่างก าหนดการ 

- พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร. 
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 

๒๙ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

๓ ส ารวจพื้นที่  
ครั้งที่ ๑  

- บริบทสถานที่ 
- วัสดุ ครุภัณฑ์ 

- พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร. 
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- พระนุชิต นาคเสโน 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 

๕ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

ส ารวจพื้นที่  
ครั้งที่ ๒ 

- ประสานหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานสรุปน าเสนอ 
ผอ.หลักสูตรฯ 

- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
- พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร. 
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- พระนุชิต นาคเสโน 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 

๑๖ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

๔ คู่มือเดินธุดงค ์  - พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, 
ผศ.ดร. 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 

๒๙ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

๕ ส ารวจ
คณาจารย์-นิสิต 

- ส ารวจนิสิต 
- แบบตอบรับเข้าร่วม
โครงการ 
 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  
- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
(จ านวน.............รูป/คน) 
ป.โท 
- พระนุชิต นาคเสโน  
(รป.ม. รุ่น ๑๑ จ านวน 
...............รูป/คน) 
(รป.ม. รุ่น ๑๒ จ านวน 

๒๔ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๕ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
...............รูป/คน) 
(พธ.ม. กจพ. รุ่น ๑๑ จ านวน
............รูป) 
(พธ.ม. กจพ. รุ่น ๑๒ จ านวน
............รูป) 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง  
(ร.ม. รุ่น ๑ จ านวน ........รูป/คน) 
(ร.ม. รุ่น ๒ จ านวน ........รูป/คน) 
ป.เอก  
- พระสมนึก ธีรปญฺโญ  
(ปร.ด. รปศ. รุ่น ๔ จ านวน 
.............รูป/คน) 
(ปร.ด. รปศ. รุ่น ๕ จ านวน 
.............รูป/คน) 
(ปร.ด. รปศ. รุ่น ๖ จ านวน 
.............รูป/คน) 
- นายพลวัฒน์ สีทา  
(ปร.ด. รศ. รุ่น ๑ จ านวน 
...............รูป/คน) 
(ปร.ด. รศ. รุ่น ๑ จ านวน 
...............รูป/คน) 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ  
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๗ จ านวน
..............รูป) 
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๘ จ านวน
..............รูป) 
(พธ.ด. กจพ. รุ่น ๙ จ านวน
..............รูป) 

- ท าหนังสือเชิญตาม
รายชื่อในก าหนดการ 
- ท าหนังสือแจ้ง
คณาจารย์ 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

๑๔ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

- หนังสือขอใช้สถานที่ 
- อบต. 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 



 
๑๖ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
- อ่างเก็บน้ า 
- วัดดอกกราย 

๖ ยืมกลด ประสานงานยืมกลด - นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 
- นายพลวัฒน์ สีทา 

๓๑ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

๗ รถ รับ-ส่ง - ท าเรื่องยืมรถ 
- เวลา ไป-กลับ 
- จุด รับ-ส่ง 
- รถบัสเบอร์... มจร วัง
น้อย 

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

๑๔ ม.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

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 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 

๙ รถพยาบาล/
หน่วยปฐม
พยาบาล 

- จุดปฐมพยาบาล 
- รถพยาบาล 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๐ อุปกรณ์ 
สิ่งจ าเป็นส าหรับ
ด าเนินโครงการ 

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

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

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 



 
๑๗ 

ที ่ รายการ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
ว/ด/ป 

เสร็จงาน 
ผลการ

ด าเนินการ 
รัฐพล เย็นใจมา) 

๑๑ เตรี ยมสถานที่
สวดมนต์ 

ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอก
กราย 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ ๒๑ ก.พ. ๖๓ ด าเนินการแล้ว 

๑๒ 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 

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๓ ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- Banner 
- Face book 
- Website 

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

๑๔ ม.ค. ๖๒ ด าเนินการแล้ว 

๑๔ รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ลงทะเบียน เข้ าร่ วม
โครงการ 
 

- พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
- นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
- นางสาวกาญจนา บุญเรือง 
- นางสาวสุมาลี บุญเรือง 

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๕ รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- ลงทะเบียนรับกลด - พระนุชิต นาคเสโน 
- นายพลวัฒน์ สีทา 
- นางสาวพัชรี หาลาง 
- นายกรกต ชาบัณฑิต 

๒๑-๒๒ ก.พ. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว 

๑๖ สรุปโครงการ - สรุปรูปเล่มโครงการ นายสุภัทรชัย สีสะใบ ๒๘ ก.พ. ๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

๓.๒ ขั นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ ขออนุมัติโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบล
แม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

๓.๒.๒ เสนอโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
 

โครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๑. ชื่อโครงการ   : โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 
  คณะสังคมศาสตร์ ณ อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
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



 
๑๙ 

ท าวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีการนั่งสมาธิ การเดินด้วยอาการอันสงบทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตรโดยประมาณ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการจัดโครงการ 
จ านวน ๒ วัน ซึ่งมี พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. ประธานพระวิปัสสนาในการจัดโครงการครั้งนี้ การจัด
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 าลังสติปัญญาและบารมีของแต่ละรูป/คน และเป็นพ้ืนฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้ าที่  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 
ร่วมโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ รวมระยะเวลา ๒ วัน 

๙. งบประมาณ :  
๙.๑ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรฯ/นิสิต 

       ๙.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ : เป็นการคิดแบบระบบถัวเฉลี่ย     
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 



 
๒๐ 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  

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. ๒๕๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓) 
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 

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 และเป็นพ้ืนฐานของการฝึกอบรมจิตยิ่งขึ้นไป 
๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ปฏิบัติตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา

ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ 
๑๒.๔ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมี

น้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 
 



 
๒๑ 

ก าหนดการ 
โครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 
 

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจาก มจร วังน้อย – วัดดอกกราย อ าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง 
๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ/พร้อมกันที่วัดดอกกราย อ าเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 
 ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร 

๑๒.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ 
      - พระเทพสิทธิเวที, ดร. เจ้าคณะจังหวัดระยอง และประธาน

คณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง ประธานในพิธีจุดธูปเทียน และน า
บูชาพระรัตนตรัย 

- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ ผอ.
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ กล่าวถวายรายงาน 

- ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ 
 ๑๒.๕๐ น. พิธีสมาทานพระกรรมฐาน  

- ผู้แทนนิสิต ถวายสักการะ 
- พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าคณะภาค ๒ ประธานพระวิปัสสนา

จารย์ให้กรรมฐาน 
- รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินธุดงค์ – ธรรม

ยาตราและการเตรียมตัวการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
๑๓.๓๐ น. เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 

ระยะที่ ๑ (๕.๙ กิโลเมตร)     :  วดัดอกกราย - ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอกกราย 
   :  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  

ระยะที่ ๒ (๗.๗ กิโลเมตร) :  ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอกกราย-วัดดอก
กราย 

   :  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  



 
๒๒ 

๒๐.๓๐ น. เข้าที่พัก/ท ากิจวัตรส่วนตัว พักผ่อนตามนัยอปัณณกปฏิปทา 
  

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๐๔.๓๐ น. สัญญาณระฆัง/ท ากิจวัตรส่วนตัว  

 ๐๕.๐๐ น. ท าวัตรเช้า/เจริญจิตภาวนา  
 ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหาร  

๐๘.๐๐ น. เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
ระยะที่ ๑ (๓.๙ กิโลเมตร)  :  เดินรอบวัดดอกกราย  

     :  สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา  
๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่าบ ารุงสถานที่/ ฉันภัตตาหารเพล/ รับประทานอาหาร  
๑๒.๓๐ น. พิธีปิดโครงการ โดย พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าคณะภาค 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 วัดดอกกราย ต าบลแม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 
     ๔. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
๒๓ 

๓.๒.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน้ าดอกกราย ต าบล
แม่น้ าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

 



 
๒๔ 

 

 
 



 
๒๕ 

๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลกิจกรรมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ปรากฏผลดังนี  

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การด าเนินการ ๔.๐๘ .๖๑๒ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการ ๔.๑๓ .๕๗๓ ดี 
๓ เนื้อหาวิชาการและประโยชน์ของโครงการ       ๔.๑๘ .๑๑๘ ดี 

รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๓ .๒๗๕ ด ี
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเดินธุดงค์ - ธรรม
ยาตรา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ณ วัดดอกกราย - อ่างเก็บน  าดอกกราย ต าบลแม่น  าคู้ อ าเภอปลวกแดง จังหวัด
ระยอง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๓ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา อยู่ในระดับดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗ รองลงมา คือ เนื้อหาวิชาการและ
ประโยชน์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การด าเนินการ  มีค่าเฉลี่ย 
๔.๐๘ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณรายรับ จากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/นิสิต 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นการคิดแบบระบบถัวเฉลี่ย 
 
  
 



 
๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
๒๗ 

 
 

 
 

พระเทพสิทธิเวที, ดร. เจ้าคณะจังหวัดระยอง และประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง 
ประธานในพิธีจุดธูปเทียน และน าบูชาพระรัตนตรัย 

 



 
๒๘ 

 
 

ผู้แทนนิสิต ถวายสักการะ 
 

 
 

ผู้แทนคณาจารย์ ถวายสักการะ 



 
๒๙ 

 
 

ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ 
 

 
 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ  
กล่าวถวายรายงาน 



 
๓๐ 

 
 

พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าคณะภาค ๒ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ให้กรรมฐาน 
 

 
 

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ชี้แจงวัตถุประสงค์การเดินธุดงค์ – ธรรมยาตราและการเตรียมตัว 
การเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 



 
๓๑ 

 
 

 
 

เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระยะที่ ๑ (๕.๙ กิโลเมตร)     :  วัดดอกกราย - ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอกกราย 

 
 



 
๓๒ 

 
 

 
 

สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอกกราย 



 
๓๓ 

 
 

 
 

ถ่ายภาพหมู่พร้อมกัน ณ ดอกกราย...บ้านของพ่อ 



 
๓๔ 

 
 

 
 

เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา 
ระยะที่ ๒ (๗.๗ กโิลเมตร) :  ที่พักริมอ่างเก็บน้ าดอกกราย-วัดดอกกราย 



 
๓๕ 

 
 

 
 

สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา รมิอ่างเก็บน้ าดอกกราย 
 
 
 



 
๓๖ 

 
 

 
 

เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระยะที่ ๑ (๓.๙ กิโลเมตร) :  เดินรอบวัดดอกกราย 



 
๓๗ 

 
 

 
 

เริ่มเดินธุดงค์-ธรรมยาตรา วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระยะที่ ๑ (๓.๙ กิโลเมตร) :  เดินรอบวัดดอกกราย 



 
๓๘ 

 
 

 
 

พิธีปิดโครงการ โดย พระเทพวิสุทธิโสภณ, ดร. เจ้าคณะภาค ๒ 



 
๓๙ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเดินธุดงค-์ธรรมยาตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๑ 



 
๔๒ 



 
๔๓ 



 
๔๔ 



 
๔๕ 



 
๔๖ 



 
๔๗ 



 
๔๘ 



 
๔๙ 



 
๕๐ 



 
๕๑ 



 
๕๒ 



 
๕๓ 



 
๕๔ 



 
๕๕ 



 
๕๖ 



 
๕๗ 



 
๕๘ 



 
๕๙ 



 
๖๐ 



 
๖๑ 

 


