
โครงการปลูกต้นไม้ใหญจ่ำนวน ๖๒ ต้น 
เพ่ือเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลกึ ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑติ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 
 
๑. ชื่อโครงการ  :   โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่จำนวน ๖๒ ต้น เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี 

พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๒. ชื่อหน่วยงาน:  ๑. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ๒. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
 ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ   :  องค์ประกอบที ่๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 
๕. หลักการและเหตุผล  

สภาวการณ์การของโลกในปัจจุบันที่ประสบปัญหาเอลนินโญ กล่าวคือ ภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนอย่างรวดเร็ว โลกมีอุณหภูมิที่ร้อนแรงเพ่ิมมากขึ้นเป็น
ทวีคูณ กอปรกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ย้ายสำนักงานเข้ามาตั้งท่ีตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ซึ่งสถานที่ตั้งแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยยังมีต้นไม้ไม่มาก
พอที่สร้างความร่มรื่น เพราะมีการปลูกขึ้นมาไม่มากนักและต้นไม้ยังมีขนาดเล็ก ที่โตไม่ได้อย่างเต็มที่ที่จะช่วย
ป้องกันมิให้ความร้อนแผดเผาออกไปอย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

จากความเป็นมาและเหตุผลดังกล่าวโดยสังเขปนี้ คณะผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
ทุกระดับ ซึ่งนำเสนอโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงเห็นพ้องต้องกันที่จะ
ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เขียวขจีด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๖๒ ต้น เพื่อเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคล 
รำลึก ๖๑ ปี ของพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๖. วัตถุประสงค ์
๖.๑ เพ่ือปลูกต้นไม้ใหญม่ะฮอกกานี จำนวน ๖๒ ต้น ณ บริเวณรอบอาคารโซนทิศตะวันออก 
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๖.๒ เพ่ือร่วมกันทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๖๒ ต้น อันเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี 
พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๖.๓ เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า มจร รวมถึงผู้มีความสนใจอนุรักษ์
ธรรมชาติ ได้ ร่วมกัน พัฒนาพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยให้ ร่มรื่นและเขียวขจี  อัน เป็นการช่วยกันอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของโลก 

๖.๔ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีจิตอาสาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ และมีจิตสาธารณะเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย 

๗. ลักษณะ 
เป็นโครงการที่มีลักษณะของการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ภาคส่วนของมหาวิทยาลัยในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ด้วยการ
ปลูกป่าให้เขียวขจไีปทั่วภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘. เป้าหมาย 
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธาพร้อมทั้ง

หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่น 
เพ่ือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ : ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา จำนวนไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ รูปหรือคน ร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่มะฮอกกานี จำนวน ๖๒ ต้น ณ บริเวณตรงกลางระหว่างอาคาร
หอพักนิสิตกับอาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ด้านทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัย 

๙. งบประมาณ 
๙.๑ จำนวนงบประมาณ :  ๗๘๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
๙.๒ ที่มาของงบประมาณ : งบบริจาคจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธา 
     (ไม่รับเงินจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย) 
๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าต้นไม้ประดู่ต้นใหญ่ ๖๒ ต้น 
     ๒) ค่าจัดทำเหล็กค้ำยันต้น 
     ๓) ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ 
     ๔) ค่าป้ายชื่อเจ้าภาพประจำต้นไม้  
     ๕) ค่าจัดพิธีการปลูกต้นไม้ 
     ๖) ค่าบำรุงรักษาต้นไม้     
     ๗) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



-๓- 

 

๑๐. กิจกรรมดำเนินงาน 

ลำดับที่ กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ส.ค. – ก.ย. ๒๕๖๒) 

สัปดาห ์
๑ 

สัปดาห ์
๒ 

สัปดาห ์
๓ 

สัปดาห ์
๔ 

สัปดาห ์
๕ 

สัปดาห ์
๖ 

สัปดาห ์
๗ 

สัปดาห ์
๘ 

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ         
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         
๓. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน         
๔. จัดหาต้นไมม้ะฮอกกานี         
๕. ขอรับบริจาคเป็นเจ้าภาพต้นไม้         
๖. ประกอบพิธีปลูกต้นไม้         
๗. ส่งมอบต้นไม้ให้ เป็นสมบัติของ

มหาวิทยาลัย 
        

๘. สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัย         
๙. รวบ รวม เอก ส าร เข้ าสู่ ร ะบ บ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
        

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตสำนึกอนุรักษ์

ธรรมชาติคือต้นไม้ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อโครงการ

และเห็นคุณค่าของการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว 
๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการ
เรียนรู้จากการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความร่มรื่น 

๒) ดำเนินงานในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ทำให้ไดมี้ต้นไม้ใหญ่มะฮอกกานี จำนวน ๖๒ ต้น  
๑๒.๒ ทำให้ได้ร่วมกันทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๖๒ ต้น อันเป็นการทำบุญอายุวัฒนมงคลรำลึก 

๖๒ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒.๓ ทำให้บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้ร่มรื่นและ

เขียวขจี อันเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลก และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางโลกร้อนอีกด้วย 
๑๒.๔ ทำให้ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  

มีจิตอาสาเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย และเป็นการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


