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สวนธรรมนิเทศ 
สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ก 
 

 

คาํนํา 

สวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใตกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐–  ๒๕๖๔)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการปฏิบัติงานของสวนธรรมนิเทศ ใหมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ประกอบดวย 11 โครงการ ๒ องคประกอบ 
ตามเกณฑ สกอ.  
 สวนธรรมนิเทศ  จักใชแผนปฏิบัติการประจําปนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

           

 

      สวนธรรมนิเทศ 
                                                         สํานกัสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสังคม 

                                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สารบัญ 
 

หัวขอ                    หนา 
 
คํานํา              ก 
สารบัญ              ข 
บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 

ชื่อสวนงาน ที่ต้ัง และประวัติโดยยอ ๑ 
ผูบริหารและอัตรากําลังบุคลากรภายในสวนงาน ๓  

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ ๖   
ภารกิจ อาํนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ของสวนธรรมนิเทศ   ๙   
ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ ๑๐  

บทท่ี ๒ แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๓ ๑๑  
การวิเคราะหสวนงานโดย SWOT Analysis ๑๑  
ภารกิจ อาํนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของ ๓ กลุมงาน ๑๒ 
แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สวนธรรมนิเทศ ๑3   

บทท่ี ๓ การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 21 
การจัดการและการปรบัปรุงแผนปฏบิัตกิารประจาํป ๒1 
การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ๒2 
แบบตดิตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิาร                                  ๒4 
จํานวนโครงการของสวนธรรมนเิทศ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๓                               26 
ภาคผนวก  

กรอบงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓                                                   62



๑ 
 

  

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑. ชือ่สวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 ๑.๑ สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๐ เปน

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ไดมีการปรับปรุงโครงการสรางสวนงานใหเหมาะสม สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติและหนวยงานในการกํากับของรัฐ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารสังคม จึงถูกจัดตั้ง

ขึ้นโดยขอกําหนดมหาวิทยาลยั เรื่องการจัดต้ังสวนงาน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 

มาตรา ๙ วรรคแรก และมาตรา ๙ (๒) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๔๐        

สวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการ

วิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม เพื่อใหเปนไปตามพันธกิจของสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีหนวยงานที่ตองกํากับดูแล๓ กลุมงาน ประกอบดวย   

  ๑) กลุมงานธรรมวิจัย เลขท่ี ๗๙ หมู ๑ ตําบลลําไทร อําวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  ๒) กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน เลขที่ ๒๐ หมู ๔ บานแคมปสน ตําบลแคมปสน อําเภอจังหวัดเพชรบูรณ    

  ๓) กลุมงานมหาจุฬาอาศรม เลขที่ ๓๐๑ หมู ๗ บานหัวโกรก ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 

๑.๒ ปรัชญา   

สพฺพทานํธมฺมทานํ  ชินาติ   การใหธรรมะ ยอมชนะ การใหทั้งปวง 

๑.๓ วิสัยทัศน 

เผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมไทยใหเขาถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ในการดําเนินชีวิต 

๑.๔ พนัธกิจ 

 ๑.ใหการบริการฝกอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน และจัดฝกอบรมคายคณุธรรม จริยธรรม แกนักเรียน 

นักศกึษา ขาราชการและประชาชนทั่วไป 

 ๒.ใหการฝกอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแกนสิิตตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒ 
 

 ๓.บริการวิทยากรเพื่อฝกอบรมวิปสสนากัมมัฏฐาน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแกหนวยงาน

ภายนอกท่ีขอการสนบัสนุน 

 ๔.ใหบริการดานสวัสดิการและดําเนินการเรื่องการรับบรจิาคของมหาวิทยาลัย 

 ๕. สนองงานมหาวิทยาลัยในโครงการพิเศษอันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  

๑.๕ โครงสรางการบริหารงานสวนธรรมนิเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชปรยิัติกวี,ศ,ดร. 

อธิการบด ี

พระครูโสภณพุทธิศาสตร,ผศ,ดร. 

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. 

ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. 

ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ 

พระครูปลัดถิรธัมม ถิรธมฺโม 

รองผูอํานวยการ 

กลุมงานธรรมวิจัย 

พระนิคม  ขมจิตฺโต 

รองผูอํานวยการ 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน 

พระมหาอุทัย  พลเทโว,ดร. 

รองผูอํานวยการ 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม 



๓ 
 

๒. ผูบริหารและอัตรากําลังบุคลากรภายในสวนงาน 

 สวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มีผูบริหารและเจาหนาที่ จํานวน 

๒๓ รูป/คน ดังนี้  

 - ผูอํานวยการสวนงาน ๑ รูป 

 - รองผูอํานวยการ  ๓ รูป 

 - เจาหนาที่ปฏิบัติการ ๒๐ รูป/คน 

 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๒.๑ อัตรากําลังสวนธรรมนิเทศ  

ที ่ ช่ือ/ฉายา/นามสกลุ ตําแหนง 
อัตรากําลัง 

หมายเหตุ 
ประจาํ ลูกจาง 

๑ พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผูอาํนวยการสวนธรรมนิเทศ ๑   

๒ นายสมชาย  บุญสุน นักจัดการงานท่ัวไป ๑   

๓ พระมหาทองสุข สิริวฒฺฑโก   ๑  

๔ นายถนอม  คชแพทย นักจัดการงานท่ัวไป  ๑  

๕ นายปญญาพงษ  ทรงรัฐ เจาหนาที่ธุรการ  ๑  

๖ นางสาวชลดา  นามนนท นักจัดการงานท่ัวไป  ๑  

 รวม  ๒ ๔  

  

 

 

 



๔ 
 

๒.๒ อัตรากําลังกลุมงานธรรมวิจัย 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตําแหนง 
อัตรากําลัง 

หมายเหตุ 
ประจาํ ลูกจาง 

๑ พระครปูลัดถิรธัมมถิรธมฺโม รองผูอาํนวยการ ๑   

๒ พระมหากุศลินสุนฺทรสิริ นักจัดการงานท่ัวไป  ๑  

๓ พระสุรชัย  ติกฺขปฺโญ นักจัดการงานท่ัวไป  ๑  

๔ พระมหาสมคดิ คมฺภีรเมธี นักจัดการงานท่ัวไป  ๑  

๕ นางชมชื่น   เกษาภรณ นักจัดการงานท่ัวไป ๑   

 รวม  ๒ ๓  

 

๒.๓ อัตรากําลังกลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตําแหนง 
อัตรากําลัง 

หมายเหตุ 
ประจาํ ลูกจาง 

๑ พระนิคม  ขมจิตฺโต รองผูอํานวยการ ๑   

๒ นายกาณฑ   โคตรโยธา นักจัดการงานท่ัวไป ๑   

๓ นายสุดตา   ประทุมมาศ นักจัดการงานท่ัวไป ๑   

๔ นายฉัตรชัย   เพียดจันทร พนักงานขับรถ  ๑  

๕ นายศิลา   ตาสุย เจาหนาที่คนสวน  ๑  

๖ นางสาวพชัรา   พูนสวัสดิ์ นักการภารโรง  ๑  

๗ นางทินมณี   สกุลมานันท เจาหนาที่ดูแลความสะอาด  ๑  

 รวม  ๓ ๔  



๕ 
 

๒.๔ อัตรากําลังกลุมงานมหาจุฬาอาศรม 

ที ่ ช่ือ/ฉายา/นามสกุล ตําแหนง 
อัตรากําลัง 

หมายเหต ุ
ประจาํ ลูกจาง 

๑ พระมหาอุทัย  พลเทโว,ดร. รองผูอํานวยการ ๑   

๒ พระครศูรีนิคมพิทักษ นักจัดการงานทั่วไป ๑   

๓ พระมหาไพโรจน  กนโก นักทรัพยากรบุคคล ๑   

๔ พระไพรวัน  อรินฺทโม นักทรัพยากรบุคคล  ๑  

๕ นายกิตติศักดิ์  ทรัพยมั่น นักการภารโรง  ๑  

 รวม  ๓ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

๓. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณและสถานที่ 

๓.๑ สถานที่ต้ังพรอมภาพประกอบ 

  สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สํานักงาน ตั้งอยูที่     

อาคารสํานักงานอธิการบดี หอง ๑๐๑  เลขที่ ๗๙ หมู ๑ ถนนพหลโยธิน กม.ที่ ๕๔-๕๕ ตําบลลําไทร  อําเภอ

วังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี 

 

ภาพหนาหองสํานักงานสวนธรรมนิเทศ 

๓.๒ กลุมงานธรรมวิจัย 

 มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน สงเสริมการศึกษาวิเคราะหและวิจัยวิชาการทางพระพุทธศาสนาจัด

กิจกรรมบริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนในวันอาทิตย วัน

พระ และสงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ ใหการบริการสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย อํานวยความสะดวกเรื่องการจัดสถานที่ในการจัดอบรม สัมมนา และประชมุที่เก่ียวกับการ

บริการวิชาการแกสังคม ดําเนนิการเรื่องการรบับริจาคของมหาวิทยาลัย และชวยประสานงานกิจการมูลนิธิ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน 

ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมเปนสถานที่พักของ

วิศวกร ชาง และคนงานอ่ืนๆ ของผูไดรับสัมปทานการสรางถนนสายหลมสักพิษณุโลก  พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓

เมื่อสรางถนนเสร็จแลว ไดยกท่ีพักเหลานี้ใหแกกรมทางหลวงแผนดิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ อาจารยพร รัตน

สุวรรณ ไดมาพบสถานที่แหงนี้ ซึ่งบานพักหลายหลังอยูในสภาพทรุดโทรมมากจึงไดติดตอประสานงานกับกรม



๗ 
 

ทางหลวงแผนดิน เพื่อขออนุญาตใชสถานที่โดยปรับปรุงซอมแซม และปลูกสรางอาคารสถานที่เพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดลอมพัฒนาใหเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝกสมาธิเจริญวิปสสนาแกพระนิสิต

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป 

พัฒนาการจากอดีตสูปจจุบันศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน สังกัดสวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ตั้งอยูหมูที่ ๔ บานแคมปสน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ  เปนที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  ผูคิดริเริ่มกอตั้งคือ อาจารยพร รัตนสุวรรณ เมื่อ

ป พ.ศ.๒๕๑๘ เพื่อใหเปนศูนยการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เดิมศูนย ฯ มีพื้นที่ ๒,๐๒๙ ไร  แต

ปจจุบันนี้ มีพื้นที่เหลืออยู ประมาณ ๙๘๔ ไร  อาจารยพร รัตนสุวรรณ ไดมอบศูนยพัฒนาศาสนาแหงนี้ให

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กํากับดูแลและใชประโยชน เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๙  เปน

ตนมา  การดําเนินงานของศนูยพัฒนาศาสนาแคมปสน ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน เริ่มจากพึ่งตนเอง

กอนแลวพัฒนาไปสูการรวมกลุมพึ่งพาอาศัยกันและสรางเครือขายการพัฒนาเชื่อมโยงสูโลกภายนอก เพื่อ

ความอยูดีกินดี  โดยใหเปนสถานที่ศึกษาคนควาวิจัยและการปฏิบัติธรรมใหเปนแหลงเรียนรูและแหลง

ฝกอบรมทางพระพุทธศาสนา จึงไดดําเนินการสรางปาอนุรักษปาฟนฟูธรรมชาติสิ่งแวดลอม สรางที่พักของ

คฤหัสถและกุฏิสําหรับพระสงฆ ท่ีเขามาฝกอบรมปฏิบัติธรรม เพราะสถานที่แหงนี้เปนสถานท่ีเงียบสงบ 

หางไกลจากชุมชน สัปปายะดวยบรรยากาศที่รมรื่นมีปาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณมีขุนเขาเรียง

รายรอบ ๆ พื้นที่ของศนูยพัฒนา ศาสนาแคมปสนเหมาะแกการศึกษาคนควาวิจัยฝกอบรมและปฏิบัติธรรม 

รายละเอียดอาคารสถานที่ของกลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน ตําบลแคมปสน  อําเภอเขาคอ  

จังหวัดเพชรบูรณ 

ที ่ รายการ/ชื่ออาคาร จํานวน (หลัง) 

๑ กุฏิพระสงฆ ๕ 

๒ อาคาร ๓ ชั้น ๑ 

๓ อาคารรับรองอาคันตุกะ (ศาลากัมมัฎฐาน) ๑ 

๔ สํานักงานกลาง ๑ 

๕ ศาลาหอประชุมพร  รัตนสุวรรณ ๑ 

๖ อาคารหอฉันจันทรศภุฤกษ ๑ 

๗ หอพระธรรมคัมภีร ๑ 

๘ ลานปฏิบัติธรรมกลางแจง (ลานไทร ลานธรรม) ๑ 

๙ โครงครวักลาง ๑ 



๘ 
 

๑๐ ศาลารับรอง  ๑ 

๑๑ กุฏิกัมมัฏฐาน (หลังเล็ก) ๑๓ 

๑๒ กุฏิพระธรรมทูตสายตางประเทศ ๑๓ 

๑๓ ศาลาปฏิบัติธรรมเนินพระเถระ ๑ 

๑๔ กุฏิพระสงฆเนินพระเถระ ๑ 

๑๕ กุฏิประทานพร ๑ 

 

๓.๔ กลุมงานมหาจุฬาอาศรม 

มหาจุฬาอาศรมเกิดขึ้นในสมัยที่สมเด็จพระพุฒาจารย (เก่ียว  อุปเสโณ) อดีตผูปฏิบัติหนาที่สมเดจ็

พระสังฆราช ระหวางปพุทธศักราช ๒๕๔๗ ถึงปพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยการระดมความคิดเห็นและรวบรวม

ทรัพยสินจากแรงศรัทธาของประชาชนผูมาปฏิบัติธรรม ณ สํานักธรรมวิจัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใน

พระบรมราชูปถัมภ (ชื่อเดมิในเวลานั้น)ไดรวมกันบริจาคทรัพยซื้อที่ดินจํานวน ๗๙ ไร ๒ งาน ๓๑ ตารางวา 

ตั้งอยูเลขท่ี ๓๐๑ หมู ๗ ตําบลพญาเย็น อาํเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา เปนสวนมะพราวและลาํไยของ 

นางชวนชื่น  ศีระวงษจัดซื้อในนามของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ใน

ราคา ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) ตอมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการโอนเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินจากมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย การจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ ทั้งนี้ เจาหนาที่ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัยไดรวมกันพิจารณาเห็นวาเปน

สถานที่สงบรมรื่นดี มีภูเขา ปาไม ลําธาร และหางไกลจากความแออัดและสิ่งรบกวนที่กอใหเกิดมลภาวะ  ซึ่ง

นับวาเปนสถานท่ีเหมาะสม และสัปปายะตอการปฏิบัติธรรมอยางยิ่ง โดยใชช่ือสํานักปฏิบัติวา  “มหาจุฬา

อาศรม” และไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม “ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ท่ี ๔๙๒/

๒๕๕๓”  ซึ่งประกอบดวยหนาที่ ดังนี้ ประกอบดวย ๑) ดําเนินการเรงรดัพัฒนาอาคารและสถานที่ใหเปนไป

ตามผังแมบทพัฒนามหาจุฬาอาศรมใหสําเร็จวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ๒) จัดทําแผนการใช

งานอาคารสถานท่ีใหคุมคากับการลงทุน (๓) จัดหาทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาจุฬาอาศรมใหเปนศูนยปฏิบัติ

ธรรมที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามประกาศมหาวิทยาลัย”จะเห็นไดวา การกอตั้ง

มหาจุฬาอาศรม ถึงแมจะเปนไปตามขอกําหนดของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแตเมื่อพิจารณา   

โดยเนื้อหาหลักของการกอตั้งแลว ถือวาเปนไปเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรและผูที่สนใจท่ัวไป 



๙ 
 

รายละเอียดอาคารสถานที่ของกลุมงานมหาจุฬาอาศรม ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากชอง  จังหวัด

นครราชสีมา 

ที ่ รายการ/ชื่ออาคาร จํานวน (หลัง) 

๑ อาคารปฏิบัติธรรมเตชะไกรศรี ๒ ชั้น ๑ 

๒ อาคารลานปฏิบัติธรรม พื้นที่ใชสอย ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ๑ 

๓ ลานปฏิบัติธรรมหินออนกลางแจง พื้นที่ใชสอย ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๑ 

๔ อาคารสาํนักงานชัว่คราว ๑ 

๕ อาคารสฬายตนะ (อุโบสถ) ๑ 

๖ กุฏิกรรมฐานหลังไม ๘ 

๗ กุฏิกรรมฐานหลังปูน ๑๓ 

๘ อาคารหอพักสยนาศรม ขนาด ๑๖ หอง ๒ 

๙ อาคารหอพักผูปฏิบัติธรรมหองเดียว ๒ 

๑๐ อาคารหอฉันพื้นที่ใชสอย ๑๐๐ ตารางเมตร ๒ 

๑๑ อาคารหองสมุด ขนาด ๓ หอง ๑ 

๑๒ ศาลาสอบอารมณกรรมฐาน ๕ 

๑๓ โรงครวัชั่วคราว ๑ 

 

๔. ภารกิจ อํานาจ หนาที่ และความรับผดิชอบ ของสวนธรรมนิเทศ  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๖๒ 

สวนธรรมนิเทศ มีอํานาจ หนาที่ และความรบัผิดชอบเก่ียวกับงานบริการรบับริจาคบํารุง

มหาวิทยาลัย งานพัฒนาศาสนาแคมปสน งานมหาจุฬาอาศรม งานบรกิารฝกอบรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่ไดรับ

มอบหมาย 

๑. กลุมงานธรรมวิจัย ปฏิบัติงานดานธุรการ ประสานงานดานการเงิน พัสดุ งานทะเบียน และ

สารสนเทศของสวนงาน งานประสานงานกับมูลนิธิ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

เพื่อรับบริจาคทรัพยบํารุงมหาวิทยาลัย งานประสานจัดกิจกรรมการเผย

แผ อํานวยความสะดวก งานประสานงานสถานที่การจัดอบรมสัมมนา

และประชุมเก่ียวกับการบริการสังคมและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

๒. กลุมงาน ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 



๑๐ 
 

พัฒนาศาสนา 

แคมปสน  

กิจกรรมและบริการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม

ของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียงจังหวัดเพชรบูรณและปฏิบัติงานอ่ืน

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. กลุมงาน 

มหาจุฬาอาศรม 

ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน 

กิจกรรมและบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการฝกอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม

ของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียงจังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติงาน

อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

๑.๙ ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ  

         ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ สวนธรรมนิเทศ สาํนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม               

ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จํานวน ๙,๙๖๕,๙๒๐ บาท (เกาลานเกาแสนหกหมื่นหาพันเการอยยี่สิบ

บาทถวน) ประกอบดวย 

๑. งบประมาณจํานวน๙,๙๖๕,๙๒๐ บาท(เกาลานเกาแสนหกหมื่นหาพันเการอยยี่สิบบาทถวน) 

     ๑.๑ งบประมาณจากรัฐบาล  จํานวน ๔,๗๙๔,๘๔๐ บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันแปดรอยสี่

สิบบาทถวน) 

              ๑.๒ งบประมาณจากมหาวิทยาลัยจาํนวน ๒,๔๒๗,๒๔๐ บาท(สองลานสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสอง

รอยสี่สิบบาทถวน) 

              ๑.๓ งบประมาณจากสวนงานจํานวน ๒,๗๔๓,๘๔๐ บาท(สองลานเจ็ดแสนสีห่มื่นสามพันแปดรอย

สี่สิบบาทถวน) 

 

 

 

 



๑๑ 
 

บทที่ ๒ 

 

๒.๑ การวิเคราะหสวนงานโดย SWOT Analysis 

แผนปฏิบัติการประจําปของสวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดทําข้ึนตามภารกิจและหนาที่ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนพันธกิจ เปาหมาย และ

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๕ รูป โดยมี พระครูภาวนาสารบัณฑิต, ดร. เปนประธานกรรมการ 

และพระมหาอุทัย พลเทโว เปนกรรมการและเลขานุการ ไดมีการประชุมและมีมติรวมกันในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป ซึ่งมี โครงการและกิจกรรมในการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก

ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ ตามภาระและหนาที่ของแตละกลุมงานซึ่งในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ฉบับนี้ประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตร ๑๑ โครงการ 2 องคประกอบตามเกณฑ สกอ. ดังนี้ 

การกําหนดวิสัยทัศนของสวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม   

โดยทั้ง ๓ กลุมงานภายใตสวนธรรมนิเทศ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จะตอง

หา จุดแข็ง จุดออน อุปสรรค โอกาส โดยนําหลักการวิเคราะห SWOT Analysis ที่เปนตัวกําหนด

ประเด็นผลลัพธและหนาที่หลักของสวนธรรมนิเทศ เพื่อนําปจจัยดังกลาวมาชวยในการบริหารจัดการ 

การพัฒนางานของสวนธรรมนิเทศ ทั้ง ๓ กลุมงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพดังตารางวิเคราะหตอไปนี้ 

ตารางวิเคราะห SWOT Analysis 
จุดแข็ง : S 
STRENGTH 

จุดออน : N 
WEAKNESS 

(จุดแข็ง) 
สถานที่พัฒนาจิตใจและการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแบบองครวมแกชุมชน และสังคม
โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับการบรหิารจัดการท่ี
มีประสิทธภิาพ 
  

(จุดออน) 
๑.ขาดบุคลากรที่เพียงพอตอการดําเนินภารกิจ 
๒.บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
๓.งบประมาณไมเพียงพอ 
๔.ขาดอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับภาระงานที่จะ
ดําเนนิการ ดานการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ 

 
(โอกาส) 
๑.ระบบการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพจะทาํ
ใหองคกรมีประสิทธิภาพและความย่ังยืน 
๒. นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนา

 
(ภัยคุกคาม) 
๑.ขาดระบบการพัฒนาสถานที่และบุคลากร ที่เปน
รูปธรรม ระดบัมหาวิทยาลัย 
๒.ขาดงบประมาณสนับสนนุในการพัฒนาสถานที่



๑๒ 
 

จิตใจและสังคม 
 

และบุคลากร ที่เปนรูปธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไดมุงเนนสัมฤทธิ์ผลใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนของมหาวิทยาลัย แผนของสวนงานธรรมนิเทศ     สํานกัสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสงัคม โดยการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่ใหบริการดานวิชาการและดานการ
ฝกอบรมดานจิตใจแกชุมชนและสังคมและการรับบริจาคเพื่อขับเคล่ือนนโยบายของมหาวิทยาลัย 
SWOT Analysis เปนเพียงเครื่องมือในการวางแผนอยางเปนระบบในการกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนนิ
ผลการปฏิบัตโิดยจะนําหลักการของ SWOT Analysis มาเชื่อมโยงในการพฒันาขององคประกอบทั้ง ๔ 
มุมมองตางไดทําหนาที่ประสานกันอยางเปนระบบ 

๒.๒ ภารกิจ อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของ ๓ กลุมงาน 

 ๑) กลุมงานธรรมวิจัย 
ปฏิบัติงานดานธุรการ ประสานงานดานการเงิน พัสดุ งานทะเบียน และสารสนเทศของ

สวนงาน งานประสานงานกับมูลนิธิ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับบริจาคทรัพยบํารุงมหาวิทยาลัย งาน

ประสานจัดกิจกรรมการเผยแผ อํานวยความสะดวก งานประสานงานสถานที่การจัดอบรมสัมมนาและ

ประชุมเกี่ยวกับการบริการสังคมและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตามภาระและหนาที่ของกลุมงานธรรมวิจัยซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓นี้ประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตร ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม๓ กลยุทธ 

 ๒) กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน 
 

ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน กิจกรรมและ

บริการ   อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการฝกอบรมรมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง

จังหวัดเพชรบูรณ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตามภาระและหนาที่ของกลุมงานศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสนซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณป ๒๕๖๓ นี้ ประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตร   ๖ โครงการ ๓ กลยุทธ 

 ๓) กลุมงานมหาจุฬาอาศรม 
ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน กิจกรรมและ

บริการ   อ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการฝกอบรมรมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง

จังหวัดนครราชสีมา และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

ตามภาระและหนาที่ของกลุมงานศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสนซึ่งในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕6๒นี้ประกอบดวย ๒ ยุทธศาสตร ๔ โครงการ ๒ กลยุทธ 

 



๑๓ 
 

 
๒.๓ แผนที่ยุทธศาสตร Strategy Map สวนธรรมนิเทศ 

วิสัยทัศน : เปนสวนงานที่สงเสริมและสนบัสนุนการบริการวิชาการแกสังคมตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยและพระพุทธศาสนาระดับชาต ิ
 
 

 
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
คุณภาพการใหบริการ 
 
 
 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ 
 
 
 
การพัฒนาองค 
 
 
 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารการใหบริการผานชองทางตางๆ เชน

สถานีวิทย ุโทรทัศน สือ่สิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล อยางมีประสิทธิภาพ 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารการใหบริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมผานสื่อสิ่งพิมพ และส่ือดิจิทัล อยางมีประสิทธภิาพ 

บุคลากรของสวนงานมีความรูความสามารถในการใหบริการดานการรับบริจาค

การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และวิปสสนากรรมฐานทีม่ีประสิทธภิาพ 

สรางชองทางสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมแก

สงัคมผานสื่อวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ และสื่อดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



๑๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน Vision 

เปนสวนงานที่สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวชิาการแกสังคมตามพันธกิจของมหาวทิยาลัยและพระพุทธศาสนาระดับชาต ิ
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาบุคลากรบุคลากรใหมีศักยภาพและเปน

มืออาชีพดานการบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนารูปแบบการใหบริการดาน

พระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 4 
สรางเครือขายและพฒันาความรวมมอืใน

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสู

ระดับชาติและนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
บูรณาการการจัดการเรียนรูดาน

พระพุทธศาสนากับการเรียนการสอน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
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๔. โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม(แคมปสน) 

๓.โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชน (ธรรมวิจัย) 

๕.โครงการเทศนมหาชาต ิ(แคมปสน) 

๒. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน(อาศรม) ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

๑. โครงการปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (อาศรม) 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 
สงเสริมและสนบัสนุนการใหบริการวิชาการแก

สังคมอยางเขมแข็งและมีประสิทธภิาพ 

๑. โครงการอบรมศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน 

๓. โครงการปฏิบัติวปิสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน 

๕.โครงการปลูกปาและพืชสมุนไพร(แคมปสน) 

๔. โครงการแปลงนาสาธติเศรษฐกิจพอเพียง(แ 

๒. โครงการธรรมะสูโ่รงเรยีน(แคมป์สน) 



๑๕ 
 

 
 

๒.๔ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบรกิารสังคม 

ลําดับที ่ ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ัด กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนบัสนุนการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเขมแข็งและมปีระสิทธิภาพ 
1. ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร

ใหบริการวิชาการแกสังคมอยาง
เขมแข็งและมีประสิทธภิาพ 

1.ผู เข ารับการฝกอบรม
ศีลธรรมสามารถ เข าถึ ง
ขอมูลขาวสารผานชองทาง
ต า ง ๆ  เ ช น  ส ถ า นี วิ ท ยุ 
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ โซเชียลมี เดีย อยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ผู เข า รับบริการปฏิบัติ
วิปสสนากัมมัฏฐานสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารผาน
ชองทางตางๆเชนสถานีวิทยุ 
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และ
สื่ อ โซ เชียลมี เดียอย า งมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓.เด็กนักเรียนและชุมชน
โดยรอบมีปฏิสัมพันธที่ดี
และรับรูกิจกรรมของกลุม
งานของมหาวิทยาลัย 

1. เด็กและเยาวชน
กลุมเปาหมายเขารับ
การอบรมศีลธรรมไม
นอยกวารอยละ 80 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 
๑.ผู รับบริการอบรม
ป ฏิ บั ติ วิ ป ส ส น า
กัมมั ฏฐ าน เข า ร วม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 

๑.กลุมเปาหมายเขา
รวมกิจกรรมไมนอย
กวารอยละ 80 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม 

1.ส ง เสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการอบรมศีลธรรมแกเด็ก
และเยาวชนอยางเปนรูปธรรม
และมีประสิทธภิาพ 
 
 
 
2.สงเสริมและสนับสนุนการจัด
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ วิ ป ส ส น า
กัมมัฏฐานบริการชุมชนทุกเดือน 
 
 
 
 

 

๓.สงเสริมใหชุมชนใกลเคียงเขามา
มีส วนรวมกับกิจกรรมภายใน
หนวยงานของมหาวิทยาลัย 

1.โครงการอบรมศีลธรรมแก
เด็กและเยาวชน (แคมปสน, 
มหาจุฬาอาศรม) 
๒.โครงการธรรมะสูโรงเรียน
(แคมปสน) 
 
 
๓.โครงการปฏิบัติวิปสสนา
กัมมัฏฐานบริการชุมชน 
 
 
 
 

 
๔.โครงการแปลงสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียง (แคมปสน) 
๕.โครงการปลูกปาและพืช
สมุนไพร (แคมปสน) 
 
 

1.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ 
๒.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๓.พระครูศรนีิคมพิทักษ,ว.ิ 
๔.พระนิคม  ขมจิตฺโต 
๕.พระมหาไพโรจน กนโก 
๖.พระไพรวัน  อรินฺทโม 
๗.นายสุดตา  ประทุมมาศ 
๘.นายกาณฑ  โคตรโยธา 
 
๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ 
๒.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๓.พระครูศรนีิคมพิทักษ,ว.ิ 
๔.พระมหาไพโรจน กนโก 
๕.พระไพรวัน  อรินฺทโม 
๖.นายกิตติศักดิ์ ทรัพยมั่น 
 
 
๑.พระนิคม  ขมจิตฺโต 
๒.นายสุดตา  ประทุมมาศ 
๓.นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๔.นางสาวพัชรา   พูนสวสัดิ ์
๕.นางทินมณี   ตระการยศ 



๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2สงเสริมและสนบัสนุนการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมปีระสิทธิภาพ 
2 สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

บํ า รุ งศิ ล ปวัฒน ธรรมอย า งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.ผูรับบริการสามารถเขาถึง
ข อ มู ล ข า วสาร กิจกรรม
เกี่ ย ว กับก า รทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมผ านทาง
ชองทางตางๆ เชน สื่อวิทยุ 
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ โซเชียลมี เดียอยา งมี
ประสิทธิภาพ 

๑.จํ านวนผู เข าร วม
โครงการปฏิบัติธรรม
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 
 

๑.จํ านวนผู เข าร วม
โ ค ร ง ก า รบ รรพช า
สามเณรฤดูรอน 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 
๑.จํานวนผู เข าร วม
โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประเพณีและวิถีชีวิต
ชุมชน 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
 
๑.จํานวนผู เข าร วม
โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม 
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

1 . ส ง เ ส ริ มแ ละ ส นับ ส นุ น ใ ห
ผูรับบริการเขาถึงและมีสวนรวม
ใ น กิ จ ก ร ร ม ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
๒.พัฒนาระบบและกลไกการให
ผูรับบริการเขาถึงกิจกรรมทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธภิาพ 
 
 
๓ .ประชาสัมพันธและเผยแผ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ใหเขาถึงผูรับบริการอยางทั่วถึง 
 
 

๑.โครงการปฏิบัติธรรมเนื่อง
ใน วันสําคัญทางพระพุทธ-
ศาสนา 
 
 
 

๒.โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอนมหาจุฬาอาศรม 
 
 

 
 
๓.โครงการสงเสริมประเพณี
และวฒันธรรมวิถีชีวติชมุชน 
 
 
 
 
 
๔.โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๕.โครงการเทศนมหาชาต ิ
 
 

1.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๒.พระครูศรีนิคมพิทักษ,ว.ิ 
๓.พระมหาไพโรจน กนโก 
๔.พระไพรวนั  อรินฺทโม 
๕.นายกิตติศักดิ์ ทรัพยมั่น 

 
๑.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๒.พระครูศรีนิคมพิทักษ,ว.ิ 
๓.พระมหาไพโรจน กนโก 
๔.พระไพรวนั  อรินฺทโม 
๕.นายกิตติศักดิ์ ทรัพยมั่น 
 

 
๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ 
๒.พระครูปลัดถิรธัมม ถิรธมฺโม 
๒.พระมหากุศลินสุนฺทรสิร ิ
๔.พระมหาสมคดิ คมฺภีรเมธ ี
๕.พระสุรชัย  ติกฺขปฺโญ 
 
 
 
๑.พระนิคม  ขมจิตฺโต 
๒.นายสุดตา  ประทุมมาศ 
๓.นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๔.นางสาวพัชรา   พูนสวสัดิ ์
๕.นางทินมณี   ตระการยศ 

 
  



๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการใหบรกิารวิชาการแกสังคมอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 1 ผูเขารับการฝกอบรมศีลธรรมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโซเชียลมีเดีย อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป/2563 

๑.เด็กและเยาวชนกลุมเปาหมายเขารับการอบรมศีลธรรมและรวมกิจกรรมธรรมะสูโรงเรียน 
๒.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

จํานวน/รอยละ ๘๐ 

 
กลยุทธ/ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๑.สงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการอบรมศีลธรรมแกเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

(๑) โครงการอบรมศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน 
        (๒)  โครงการธรรมะสูโรงเรียน 

๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ ๒.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๓.พระครูศรีนิคมพิทักษ,วิ.๔.พระนิคม  ขมจิตฺโต  
๕.พระมหาไพโรจน กนโก ๖.พระไพรวัน  อรินฺทโม 
๗.นายสุดตา  ประทุมมาศ ๘.นายกาณฑ  โคตรโยธา 

 
เปาประสงค๒ ผูเขารับบริการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เชน สถานวีิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสือ่โซเชียลมีเดียอยางมี
ประสทิธิภาพ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป/2563 

๑.ผูเขารับบริการโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน 
๒.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

จํานวน/รอยละ ๘๐ 

 
กลยุทธ/ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๒.สงเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานบริการชมุชนทุกเดือน ๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ ๒.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 



๑๘ 
 

     (๓) โครงการปฏบิัติวิปสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน 
 

๓.พระครูศรีนิคมพิทักษ,วิ.๔.พระมหาไพโรจน กนโก  
๕.พระไพรวัน  อรินฺทโม๖.นายกิตติศักดิ์ ทรัพยมั่น 

 
เปาประสงค๓ เด็กนักเรียนและชุมชนโดยรอบมีปฏิสัมพันธที่ดีและรับรูกิจกรรมของกลุมงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป/2563 

๑. เด็กนักเรียนและชุมชนกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม 
๒.ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

จํานวน/รอยละ ๘๐ 

 
กลยุทธ/ผูรับผิดชอบ 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๓.สงเสริมใหชมุชนใกลเคียงเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
(๔) โครงการแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง (แคมปสน) 
(๕) โครงการปลูกปาและพืชสมุนไพร (แคมปสน) 

๑.พระนิคม  ขมจิตฺโต๒.นายสุดตา  ประทุมมาศ 
๓.นายกาณฑ  โคตรโยธา๔.นางสาวพัชรา   พูนสวัสดิ ์
๕.นางทินมณี   ตระการยศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารกิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผานทางชองทางตางๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อโซเชียล
มีเดียอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป/2563 

๑.จํานวนผูเขารวมโครงการปฏิบัติธรรม 
๒.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

จํานวน/รอยละ ๘๐ 

กลยุทธ/ผูรับผิดชอบ 
กลยุทธ/โครงการ ผูรับผิดชอบ 



๑๙ 
 

๑.สงเสริมและสนับสนุนใหผูรับบริการเขาถึงและมีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๑) โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
          (๒) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนมหาจุฬาอาศรม 

๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ ๒.พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 
๓.พระครูศรีนิคมพิทักษ,วิ.๔.พระมหาไพโรจน กนโก 
๕.พระไพรวัน  อรินฺทโม๖.นายกิตติศักดิ์ ทรัพยมั่น 

   ๒.พัฒนาระบบและกลไกการใหผูรับบริการเขาถึงกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
(๓) โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน 

๑.ผูอํานวยการสวนธรรมนิเทศ๒.พระครูปลัดถิรธัมม ถิรธมฺโม 
๒.พระมหากุศลินสนฺุทรสิร๔ิ.พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธ ี
๕.พระสุรชัย  ติกฺขปฺโญ         ๖.นายถนอม  คชแพทย 

กลยุทธ/โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๓.ประชาสัมพันธและเผยแผโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเขาถึงผูรับบริการอยางท่ัวถึง 
       (๔) โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       (๕) โครงการเทศนมหาชาต ิ

๑.พระนิคม  ขมจิตฺโต๒.นายสุดตา  ประทุมมาศ 
๓.นายกาณฑ  โคตรโยธา๔.นางสาวพัชรา   พูนสวัสดิ ์
๕.นางทินมณี   ตระการยศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๒.๕ ปฏิทินแผนการปฏิบตักิารโครงการประจําปงบประมาณ 2563 
ของสวนธรรมนิเทศ สํานกัสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
 โครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ  งบประมาณ๒๕๖๓ ผูรับผิดชอบ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ในงบ นอกงบ  

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  มหา 
วิทยาลัย 

สวนงาน
บริหาร 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.     

1. โครงการอบรมศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน 
(แคมปสน, มหาจุฬาอาศรม) 

 

 
60,000 40,000 60,000 1. พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 

2พระนิคม  ขมจิตฺโต 
3.พระมหาไพโรจน กนโฏ 
4. พระไพรวนั อรินฺทโม 
5 นายกาณฑ  โคตรโยธา 
6.นายสุดตา  ประทุมมาศ 

2. โครงการธรรมะสูโรงเรยีน  50,000   1.พระนิคม ขมจิตฺโต. 
๒. นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๓. นายสุดตา  ประทุมมาศ 
 

3. โครงการปฏิบัติวปิสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน  50,000 5,000 305,000 1.พระมหาอุทัย พลเทโว.ดร. 
2.พระครูศรีนิคมพิทักษ 
3.พระมหาไพโรจน กนโก 
4.พระไพรวัน อรินฺทโม 
๕. นายกิตติศักด์ิ ทรพัยมั่น 

4. โครงการแปลงนาสาธติเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 10,000 
 

3๐,๐๐๐ 1.พระนิคม ขมจิตฺโต. 
๒. นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๓. นายสุดตา  ประทุมมาศ 

5. โครงการปลูกปาและพืชสมุนไพร           15,000 15,000 1.พระนิคม ขมจิตฺโต. 
๒. นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๓. นายสุดตา  ประทุมมาศ 

6. โครงการปฏิบัติ ธรรมเ น่ืองในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 
 

20,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 60,000 1.พระมหาอุทัย พลเทโว.ดร. 
2.พระครูศรีนิคมพิทักษ 
3.พระมหาไพโรจน กนโก 
4.พระไพรวัน อรินฺทโม 
๕. นายกิตติศักด์ิ ทรัพยมั่น 

7. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนมหาจุฬา
อาศรม 

           300,000 1.พระมหาอุทัย พลเทโว.ดร. 
2.พระครูศรีนิคมพิทักษ 
3.พระมหาไพโรจน กนโก 
4.พระไพรวัน อรินฺทโม 
๕. นายกิตติศักด์ิ ทรัพยมั่น 

๘ โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ชุมชน 

         100,000 1๕๐,๐๐๐  1.พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. 
๒.พระครูปลัดถิรธมั ถิรธมฺโม 
๓.พระมหากุศลินสุนฺทรสิร 
๔.พระมหาสมคิด คมฺภีรเมธ ี
๕.พระสุรชัย ติก.ขปฺโญ 

๙. โครงการเทศนมหาชาติ  10,000 10,000 10,000 .พระนิคม  ขมจิตฺโต. 
๒. นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๓. นายสุดตา  ประทุมมาศ 

๑๐ โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  10,000 5,000 15,000 .พระนิคม  ขมจิตฺโต. 
๒. นายกาณฑ  โคตรโยธา 
๓. นายสุดตา  ประทุมมาศ 
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บทที่ ๓ 

การติดตามและประเมินแผนปฏิบัติการประจําป 
------------------------------ 

 

การตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป 

กลไกลการปรับแผนปฏิบัติการการติดตามผลประเมินแผนและผลการดําเนินงาน เปน

กิจกรรมที่สําคัญที่มุงรวบรวมวิเคราะหขอมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ เสนอใหผูรับผิดชอบการดําเนินงาน

กิจกรรมโครงการเปนระยะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดจึงไดกําหนดกลไกลปรับแผนปฏิบัติการประจําป

และติดตามการประเมินผลนํามาปรับปรุงแกไขในปตอไปทั้งนี้เพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของกิจกรรมใหมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ดังนั้นสวนธรรมนิเทศ สํานัก

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมจําเปนตองสรุปโครงการกิจกรรมตางๆ จัดทํารายงานประจําป

เสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเปาหมายของสวนงานในปตอไป 

๓.๑ การจัดการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป 

๓.๑.๑  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ 

๑) กลุมงานภายใตสังกัดสวนธรรมนิเทศ ทั้ง ๓ กลุมงาน เสนอตอผูบริหารสวนงาน 

สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเพื่อที่จะดําเนินการในปงบประมาณถัดไปเสนอตอกอง

แผนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลับ 

 ๒) กลุมงานภายใตสังกัดสวนธรรมนิเทศ ทั้ง ๓ กลุมงาน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการประจําป 

 ๓) จัดประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยให ผูบริหาร เจาหนาที่ ทุกรูป/คน 

เขารวมประชุมเพื่อระดมแนวความคิด เพื่อใหไดแผนปฏิบัติการประจําปที่มีประสิทธิภาพและนํามา

ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

๓.๑.๒ การปรับแผนปฏิบัติการประจําป 

 การดําเนินการขออนุมัติปรับและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ

ประจําป จะเปลี่ยนแปลงไดในกรณีที่มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหดําเนินการดังนี้ 

 ๑)การเสนอขอเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม โดยการขอยกเลิกโครงการที่ไดบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปเดมิของสวนงาน ทั้งในกรณีที่มโีครงการ/กิจกรรมใหมมาทดแทน และในกรณีที่

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม จะตองนําเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอตอ
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ผูบริหารสวนงาน สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม หรือคณะกรรมการผูบริหารมีมติ

เห็นชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ของสวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคมใหความเห็นชอบ 

 ๒) การขอเพิ่มโครงการการบรรจุแผนปฏิบัติการประจําป โดยไมของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยใหอยู ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่ผูบริหารสวนงานบริหาร สํานักสงเสริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคมใหพิจารณาใหความเห็นชอบ  หากจะตองของบประมาณเพิ่มเติมจาก

มหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอ คณะกรรมการ ผูบริหาร ท่ีมีคําส่ังแตงตั้งจากสวนงาน เพื่อพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนที่จะดําเนนิการปรับแผนไดและเสนอตอมหาวิทยาลัยตอไป 

 ๓) การขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการที่ไดบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปแลว โดยไมเพิ่มขอจากมหาวิทยาลัยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการท่ี

ผูบริหารสวนงานธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมใหพิจารณาใหความ

เห็นชอบ  หากจะตองของบประมาณเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยจะตองนําเสนอ คณะกรรมการ ผูบริหาร 

ที่มีคําสั่งแตงตั้งจากสวนงาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการปรับแผนไดและเสนอตอ

มหาวิทยาลัยตอไป 

 

๓.๒ การบริหารแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๓.๒.๑  การบริหารแผน 

 ๑) การจัดองคความรูเก่ียวกับการจัดทําแผน/แผนปฏิบัติการ 

 ๒) รวบรวมจัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการ 

 ๓) วิเคราะหแผนงาน/แผนปฏิบัตกิาร 

๔) แตงตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานบริหาร 

สํานักสงเสริม    พระพุทธสาสนาและบริการสังคม 

๓.๒.๒  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๑) สวนงานแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนสวนงาน /แผนปฏิบัติการประจําป เพื่อทํา

หนาท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานแตละโครงการที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

โดยคณะกรรมการจะตองรายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนให

คณะกรรมการกํากับนโยบายและแผนของสวนธรรมนิเทศ หรือ คณะกรรมการท่ีมีคําสั่งแตงตั้งทราบทุก

ไตรมาส (๓ เดือน/ครั้ง) โดยใชแบบฟอรมของการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
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๒) การดําเนินการตามแผนงานหรือแผนของมหาวิทยาลัยจะตองจัดเก็บเปนเอกสารสรุปผล

การดําเนินงานตามของแตละโครงการเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อประกอบการติดตาม ตรวจสอบ หรือใช

เปนขอมูลอางอิงในการวางแผนตอไป 

๓) เม่ือสิ้นปงบประมาณ สวนงานตางๆ ที่จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จะตองสรุปผลการ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปและผลงานอื่นที่กําหนดนอกแผน จัดทํารายงานประจําปของ

สวนงานพรอมจัดสงใหกองแผนงาน เพื่อรวบรวมจัดทําเปนรายงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัยและ

จัดพิมพเผยแพรตอสาธารชนใหทราบตอไป  
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๓.๓ แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
สวนงานบริหาร สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

 
ลําดบั ชื่อโครงการ ลกัษณะโครงการ ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดเชิงเวลา บรรลุเปาหมาย 

จํานวนโครงการ จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

จํานวนครั้งท่ีจัด ผูเขารวมมี

ความรูความ

เขาใจเพิ่มขึ้น 

ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

งานโครงการแลว

เสร็จตามเวลาท่ี

กําหนด 

กําหนดวัดดําเนินการ บรรล ุ ไมบรรล ุ  

(โครงการ) (คน) (ครั้ง) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) เริ่มตน สิ้นสุด   

1 โครงการสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 - 

 

 ตลอดทุกป -  - -- 1 ต.ค.

2562 

30.ก.ย.

2563 

  1. พระครูปลัดถิรธัมม  ถิรธมฺโม 

 

ผล                 

2 โครงการอบรมศีลธรรมแก

เด็กและเยาวชน(แคมปสน) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 200 ตลอดทุกป - - - ม.ิย.2562 ส.ค.2563   1. พระนิคม ขมจิตฺโต  

ผล           

3 โครงการปลูกปาและพืช

สมุนไพร(แคมปสน) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1  50 ตลอดทุกป  - -  - ม.ีค.2563 ก.ย.2563   1.นายสุดตา  ประทุมมาศ 

 ผล                 

4 โครงการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม(แคมปสน) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 100   ตลอดทุกป  80 90   90 27 ก.ค.

2563 

28 ก.ค.

2563 

  1. พระนิคม ขมจิตฺโต  



๒๕ 
 

5 โครงการแปลงนาสาธิต

เศรษฐกิจพอเพียง(แคมป

สน) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน  1 50  ตลอดทุกป 80 90  90 เม.ย.

2563 

ก.ย.2563   1. พระนิคม ขมจิตฺโต  

ผล               

6 โครงการเทศนมหาชาต ิ

(แคมปสน) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 110 ตลอดทุกป 80 90   1 พ.ค.

2563  

31 ส.ค.

2563 

  1. พระนิคม ขมจิตฺโต  

ผล               

7 โครงการอบรมศีลธรรม

จริยธรรมแกเด็กและ

เยาวชน(มหาจุฬาอาศรม) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 80 ตลอดทุกป 80 80   ๑.มี.ค.256

๓  

31.ส.ค.

2563  

  1.พระมหาไพโรจน กนโก 

ผล              

๙ โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องใน

วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา (มหาจุฬา

อาศรม) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 150 ตลอดทุกป 80 85   1.พ.ค.

2563 

30.ก.ย.

2563 

  1.พระมหาไพโรจน กนโก 

ผล               

10 โครงการบรรพชาสามเณร

ภาคฤดูรอน(มหาจุฬา

อาศรม) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 70 ตลอดทุกป 80 80   1. ม.ค. 

2563  

31 พ.ค.

2563 

  1.พระมหาไพโรจน กนโก 

ผล              

๙ โครงการปฏิบัติวิปสสนา

กัมมัฏฐานบริการชุมชน

(มหาจุฬาอาศรม) 

โครงการจบใน

ปงบประมาณ 

แผน 1 59 ตลอดทุกป 80 85   1.พ.ค.

2563 

30.ก.ย.

2563 

  1.พระมหาไพโรจน กนโก 

ผล               

 
 
 
หมายเหตุ :ทุกโครงการอยูระหวางการดําเนินงานในชวงระยะเวลาตามกรอบงบประมาณ 2563



๒๖ 
 

๓.๔ จํานวนโครงการของสวนธรรมนิเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

--------------------------------- 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานบรกิารชุมชน 

๒.  ช่ือหนวยงาน: กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.  ผูรับผิดชอบโครงการ:กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาฯ 

๔.  โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน: สกอ.องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

๕.  หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจําเปน 

พระพุทธศาสนาจักดํารงอยูไดก็ดวยสัทธรรมคําสอนไดรับการอบรม ศึกษา ปฏิบัติ และ

ถายทอดกันมาตามลําดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานฐาน ตามแนวทางสติปฏฐาน

สี่ ถือไดวาเปนหลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทจะพึงนอมนํามาใชในชีวิตประจําวัน 

และสามารถแกปญหาชีวิตของตนไดเปนอยางดี เพราะผูปฎิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ไดเปนผูนําตนเอง

เขาไปสัมผัสถึงรสของพระธรรม และผลที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตน 

พัฒนางาน พัฒนาครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ใหมีความเจริญรุงเรืองมั่นคงสืบ

ตอไป 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานบริการสังคมข้ึน 

ณ ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหพุทธศาสนิกชนเกิดความรู ความเขาใจ 

หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา และนอกจากนั้นเพื่อเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนาทางจิต ศีลธรรม

และจริยธรรม ซึ่งเปนทั้งประโยชนเฉพาะตนและประโยชนที่จะแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตามเพื่อเปน

พุทธศาสนิกชนที่ดีตอไป 

 

๖.  วัตถุประสงค 

๑.เพื่อใหประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจในหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 

โดยผานทางการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน   

๒.เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามหลักมหาสติปฎฐานสูตร  สามารถนํา

หลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

โครงการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานบริการชุมชน 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๓.เพื่อสรางศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมใหเปนสถาบันการศกึษาดานวิปสสนากัมมัฏฐาน 

๔.เพื่อหาทุนไวใชจายในการจัดปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานครั้งตอ ๆ ไปของกลุมงานมหาจุฬา

อาศรม 

 

๗.  ลักษณะของกิจกรรม 

๗.๑ จัดใหมีการอบรมวิปสสนากัมมัฏฐานแกพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่เขามาอบรมในโครงการ โดย

ใชกิจกรรมภาคจิตภาวนา เชน การทําวัตรสวดมนต เดินจงกรม และนั่งสมาธิเปนตน 

๗.๒ การประเมินผล มีการจัดสอบอารมณโยคีผูประพฤติธรรม เพื่อประเมินการปฏิบัติของโยคี 

สรุปผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ

มาตรฐานที่ ๓ และองคประกอบที่ ๕ 
 

๘.  เปาหมายผลผลิต 

๘.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ: (๑) พระวิปสสนาจารย จํานวน ๕รูป(๒) เจาหนาท่ีใหบริการ 

จํานวน ๘รูป/คน (๓) ประชาชนท่ัวไปไมจํากัดอายุ จํานวน ๕๐ รูป/คน จํานวน ๕ ครั้ง ๆ ละ ๘๐  คน

รวมทั้งสิ้น๔๐๐รูป/คน 

๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ: หนวยงานภาครัฐ เอกชน และพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ที่เขารวม

โครงการ   มีความรูความเขาใจในวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานอยางถูกตองและสามารถนําหลักธรรม

มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา :  

8.3.1 ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จํานวน๕  ครั้ง 

  8.3.๒ เวลาอบรม เดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ดังนี้  

ครั้งที ่๑เดือนมีนาคม วันศกุรท่ี ๖มี.ค.– วันอาทิตยที่๘ม.ีค.6๓ 

ครั้งที่ ๒เดือนเมษายน วันศกุรท่ี ๓เม.ย.– วันอาทิตยที่๕เม.ย.6๓ 

ครั้งที่ ๓เดือน มิถุนายน วันศุกรท่ี ๕มิ.ย.-  วันอาทิตยที๗่มิ.ย.6๓ 

ครั้งที่ ๔ เดอืน สิงหาคม วันศุกรที่ ๗ส.ค.-  วันอาทิตยที่๙ส.ค.6๓ 

ครั้งที่ ๕เดือน กันยายน วันศุกรที่ ๔ก.ย.-  วันอาทิตยที่๖ก.ย.6๓ 

 

 

๙.  สถานที่ดําเนนิการ  

ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมตําบลพญาเย็นอําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา๓๐๓๒๐  

โทรศัพท :๐๓๖-๓๔๒๙๕๓,๐๖๒-๙๙๕๔๕๖๑, ๐๘๓-๗๓๘๘๐๙๑,084-6514462 
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๑๐.  งบประมาณ:ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและขอรับบริจาคจากหนวยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชนตลอดถึงองคกร  สาธารณกุศลตาง ๆ และประชาชนทัว่ไป    (โดยถัวเฉล่ียคาใชจายทุกรายการ) 

๑๐.๑หมวดคาตอบแทน 

๑๐.๑.๑ คาตอบแทนวิปสสนาจารย (5x๕๐๐x3x๖)  จํานวน      ๔๕,5๐๐ บาท 

๑๐.๑.2 คาตอบแทนพนักงานชวยงาน (8x๓๐๐x3x๖)  จํานวน     ๔๓,๒๐๐     บาท 

๑๐.๒หมวดคาใชสอย 

๑๐.๒.1 คาอาหาร/น้ําปานะตลอดโครงการ (๕๙x๘๐x๕x๖) จํานวน    ๑50,45๐ บาท 

๑๐.๒.2คาพาหนะและติดตอประสานงาน  (1๕,๐๐๐x๖) จํานวน   ๙๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๓หมวดคาวัสดุ 

๑๐.๓.๑ คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน   จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๓.๒ คาแผนพับและปายประชาสัมพันธ   จํานวน    10,85๐ บาท 

๑๐.๓.๓คาดอกไมและจัดเตรียมสถานที่ (2,๕๐๐x3x9)  จํานวน    ๑๐,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน   ๓6๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน)  

 

๑๑.กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๓) 

พ.

ย. 

ธ.

ค. 

ม.

ค. 

ก.

พ.  

ม.ี

ค. 

เม.ย

. 

พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เขียนโครงการเพือ่ขอ

อนุมัติ 

           

๒ แตงต้ังคณะกรรมการ

รับผิดชอบในการ

ปฏบิัติงาน                                                                                              

           

๓ จัดประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน 

           

๔ ออกหนังสือแจ ง ให

หนวยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจทราบเพื่อ

เชิญชวนเจ าหนาที่

ของรัฐและประชาชน

ทั่วไปเขารวมโครงการ 
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๕ ประชาสัมพันธ เชิญ

ชวนพุทธศาสนิกชน

บวชเนกขัมมะ นุงขาว 

หมขาว ครั้ งละ ๕๐ 

คน เ ข า ร ว ม ป ฏิ บั ติ

ธรรม 

           

๖ ดําเนนิการตาม

โครงการ 

           

๗ ติดตามประเมนิผล 

และสรุปรายงานผล

การดาํเนนิงานของ

โครงการ 

           

 

๑๒.ตัวชี้วัด 

๑๒.๑ผลผลิต (Output) 

มีประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา, อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี และพื้นที่จังหวัดอ่ืนๆ สมัครเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจ

ระดับคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ 

 ๑๒.๒ผลลัพธ (Outcome) 

-การดาํเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย ประชาชนที่เขารวมในโครงการไดรับการ

อบรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูจนสิ้นสุดโครงการไมตํ่ากวา รอยละ ๙๐ 

-ประชาชนที่เขารวมในโครงการไดรับความรูในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง

ถูกตอง 

-มีผลงานดานกิจกรรมการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคม เพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม 

   

๑๓.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑3.1หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจ ในหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 
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13.๒ประชาชนทั่วไป มีวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางสติปฎฐาน ๔ อยาง

ถูกตองและประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

13.3ทําใหศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมเปนศูนยกลางการเรียนรูในการจัดกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาและวันสําคญัของชาติ 

 

*************** 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมศีลธรรมแกเดก็และเยาวชน 

๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : พระมหาไพโรจน กนโก 

๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน : สกอ.องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

๕. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสังคมปจจุบันไดปรากฏสภาพที่นาเปนหวงหลายประการโดยเฉพาะปญหา

อาชญากรรม ยาเสพติดใหโทษการลวงละเมิดทางเพศ การคอรัปชั่นในวงราชการ และความไมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินเปนตนซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤติทางศีลธรรม คือ ความเสื่อมทางศีลธรรมของบุคคลใน

สังคมซึ่งทุกฝายทั้งบานวัดโรงเรียนและสวนราชการจะตองรวมมือกันหาแนวทางปองกันและแกไข

โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติเปนความหวังของครอบครัวและสังคมควรจะ

ไดรับการปลูกฝงความดงีามตั้งแตเริ่มแรกเพื่อใหมีภูมิคุมกันทางศีลธรรม  มีจิตใจที่สูงสงม่ันคงและดีงาม

มีสติปญญาสามารถดูแลรักษาตัวเอง และรูจักยับยั้งปองกันตนใหพนจากวงจรอันเปนหนทางแหงความ

เสื่อมของชีวิตได 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรมสวนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซ่ึงมี

ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ คือ  การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา

แกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ  จึงไดรวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ  ในเขตพื้นที่ใกลเคียงใน

เขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมศีลธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ดังกลาวนี้ข้ึน 

๖.  วัตถุประสงค 

๖.๑เพื่ออบรมศีลธรรมจริยธรรมสรางภูมิคุมกันทางอารมณใหกับนักเรียน ใหคิดดี พูดดี ทาํ
ดี และปฏิบัติตนอยางเหมาะสม 

๖.๒เพื่อใหนักเรียนมีจิตสํานกึ รับผิดชอบตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และปฏบิัติตน

ไดอยางเหมาะสม 

๖.๓เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ และสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

๗.  ลักษณะของกิจกรรม 

๗.๑ จัดใหมีการอบรมศีลธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยใชกิจกรรมภาควิชาการ 

เชน ธรรมะ พุทธประวัติ ศาสนพิธี นิทานชาดก และมารยาทไทย ภาคจิตภาวนา เชน การทําวัตรสวด

มนต เดนิจงกรม และนั่งสมาธิ และภาคนนัทนาการ เชน ธรรมะจากสื่อ การเลนเกม เปนตน 

โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๗.๒ การประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรองรับการ

ประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ ๓ และองคประกอบที่ ๕ 

๘.  เปาหมายผลผลิต 

๘.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ:  

๘.๑.๑ นักเรียนแกนนําระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  จํานวน ๑๐ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน เปนจํานวน 

๑๐๐ คนคณะครู จํานวน ๑๐ คน รวมเปน ๑๑๐ คน 

๘.๑.๒ นักเรียนแกนนําระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน ๑๐ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ คน จํานวน๑๐๐ คน

คณะครู จํานวน ๑๐ คน รวมเปน ๑๑๐ คน 

๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ผานการอบรมมีภูมิคุมกันทางอารมณมีจิตสํานึกที่ดี

รับผิดชอบตอสังคม และสามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดอืน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60ระยะเวลา 

๓ วัน ๒ คืน จํานวน ๒ ครั้ง 

๙.  สถานที่ดําเนนิการ :ศูนยปฏิบัตธิรรมมหาจุฬาอาศรมตําบลพญาเย็นอําเภอปากชองจังหวัด

นครราชสีมา๓๐๓๒๐  โทรศพัท : ๐๓๖-๓๔๒-๙๕๓, ๐๘๓-๗๓๘-๘๐๙๑ 

๑๐.  งบประมาณ : งบประมาณแผนดนิ (จายโดยใชระบบถัวเฉลี่ย) 

๑๐.๑ คาอาหารและเครื่องด่ืม (20๐x4๐x๗) จํานวน   56,๐๐๐ บาท 

๑๐.๒ คาอาหารครูอาจารย (๒๐x4๐x๗)           จํานวน   5,6๐๐ บาท 

๑๐.๓ คาภัตตาหารพระวิทยากร (5x4๐x๗)  จํานวน   ๑,4๐๐ บาท 

๑๐.๔  คาน้ําปานะพระวิทยากร    จํานวน   1,๐๐๐ บาท 

๑๐.๕คาตอบแทนพระวิทยากร๕ รูป (๕x4๐๐x๓)จํานวน 6,0๐๐  บาท 

๑๐.๖คาตอบแทนพนักงานบริการ ๕ คน(๕x๓๐๐x๓)จํานวน๔,๕๐๐ บาท 

๑๐.๗  คาจัดทําปายโครงการ   จํานวน  1,๐๐๐   บาท 

๑๐.๘ คาดอกไมพิธีเปด – ปด   จํานวน     5๐๐ บาท 

๑๐.๙  คาวุฒิบัตรและเกียรติบัตร (๒0๐x๑๐) จํานวน     ๒,0๐๐  บาท 

๑๐.๑๐อุปกรณ คาพาหนะและติดตอประสานงาน จาํนวน    2,0๐๐ บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน   80,000 บาท  (แปดหมี่นบาทถวน)  
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๑๑. ที่มาของงบประมาณ 

√งบประมาณแผนดินจํานวน 3๐,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

√ งบประมาณมหาวิทยาลัยจํานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

√ งบประมาณสวนงานจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

รวมเปนเงนิทั้งสิน80,000 (แปดหม่ืนบาทถวน) 

 

 

๑๒.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๑) 

พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 

๑ ขออนุมัติโครงการ     

๒ จัดประชุมคณะทํางาน     

๓ ติดตอประสานงานโรงเรียน     

๔ ประชาสัมพันธโครงการ     

๕ ดําเนินการตามโครงการ     

๖ ประเมินผล/สรปุโครงการ     

 

๑๓.  ตัวชี้วัด 

๑๓.๑ผลผลิต (Output) 

ผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

และอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ ๘๕ และมีความพึงพอใจระดับ

คะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ 

๑๓.๒ผลลัพธ (Outcome) 

-การดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

และมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการอบรมศลีธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

-นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการปลูกฝงคุณธรรม มีภูมิคุมกันทางอารมณที่ดี มี

จิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

-มีผลงานดานกิจกรรมการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชมและสังคม เพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ

สังคม 
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๑๔.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑4.๑ทําใหนักเรียนมีภูมิคุมกันทางอารมณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ

สวนรวมคดิดี พูดดี ทําดี และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

๑4.๒ทําใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

๑4.๓ทําใหนกัเรียนมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติธรรมตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ และ

สามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันได 

๑4.๔ เปนการเตรียมการเพือ่รองรับการประกันคุณภาพการศกึษาของหนวยงาน 

 

*************** 
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๑. ช่ือกิจกรรม  :  โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๒. ช่ือหนวยงาน :กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ:พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. 

๔.  โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน : องคประกอบที่ ๓,๔ การบริการวิชาการ,การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๕.  หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจําเปน 

ดวยสงัคมปจจุบันไดปรากฏสภาพที่นาเปนหวงหลายประการมีการแกงแยงชิงดีชิงเดนกันการแบงชนชั้น

กันดวยฐานะ การกดข่ีผูดอยโอกาสทางสังคม การเอารัดเอาเปรียบกันโดยขาดเมตตาตอกัน ทําใหเกิด

ปญหาตางๆ มากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดใหโทษการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่น และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนตนซึ่งเกิดจาก   ความเสื่อมทางศีลธรรม

ของบุคคลในสังคมการแกปญหาดังกลาวเปนเรื่องท่ีทุกฝายในสังคมจะตองรวมมือกันดําเนินการอยาง

เปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยของคณะสงฆไทย ซึ่งมี

บทบาทโดยตรงในการสงเสริมศีลธรรมแกคนในสังคม จึงจําเปนตองเขาไปมีสวนรวมแกไขปญหา

ดังกลาว การจัดกิจกรรมพิเศษที่มีรูปแบบซึ่งเอื้อตอการกระตุนจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรม แนะนําใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและสงเสริมการปฏิบัตินั้นใหสังคมสวนใหญ

ไดดําเนินตามใหมากที่สุด เปนสิ่งท่ีไมควรนิ่งเฉย 

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเปนวันมหามงคลของชาวพุทธทั่วโลก ที่ไดนอมระลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่พระองคไดทรงเผยแผพระธรรมคําสอนอันเปน

คุณูปการตอมนุษยชาติอยางหาประมาณมิได  กลุมงานมหาจุฬาอาศรมสวนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งมีภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ คอื  การ

บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ  จึงไดจัดโครงการ

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมประจําป สําหรับประชาชนทั่วไป 

ดังกลาวนี้ข้ึน 

 

๖.  วัตถุประสงค 

๖.๑ เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน

พระบรมโกศ 

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๖ 
 

6.2 เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนไดศกึษาพระพุทธศาสนาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

๖.3เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดรวมรําลึกถึงเหตุการณสําคัญในอดีตเกี่ยวกับวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา 

๖.4เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติธรรมตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ และสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

๗.  ลักษณะของกิจกรรม 

การดําเนินงานของโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสําหรับประชาชน

ทั่วไป ของกลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มีลักษณะการดําเนินงาน ดังนี้ 

๗.๑ ดานรูปแบบ จัดใหมีการฝกปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางแหงสตปิฏฐาน ๔  โดย

ผูเขารวมโครงการจะตองนุงขาวหมขาว และสมาทานศีล ๘ เปนลักษณะเดียวกันทั้งหมด 

๗.๒ ดานหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร คือหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน และหลักสูตร ๔ วัน ๓ 

คืน ผูเขารวมโครงการจะไดรับความรูทางดานพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

ดังนี้ 

(๑) ภาคทฤษฎี  มีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การแสดงธรรม บรรยายธรรม สนทนาธรรมเกี่ยวกับ

เรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ และหลักธรรมสําคัญในการดําเนินชีวิต จาก

พระวิปสสนาจารยของมหาจุฬาอาศรม และวิทยากรพิเศษ 

(๒) ภาคปฏิบัติ มีกิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การทําวัตรสวดมนตเชา –  เย็น การเดินจงกรม การนั่ง

สมาธิ การสงสอบอารมณกับพระวิปสสนาจารยที่มีประสบการณดานการสอนกัมมัฏฐาน และ

การประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๗.๓ ดานการประเมินผล  มีการประเมินผล โดยการสงสอบอารมณ และแบบประเมินความพึง

พอใจ แลวนํามาสรุปผลการดําเนินงานจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานที่ ๓ และองคประกอบที่ ๕ 

๘.  เปาหมายผลผลิต 

   ๘.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ:  

 นักเรียน นิสติ นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ขาราชการ และประชาชนทั่วไป ครั้งละประมาณ 

5๐ รูป/คน รวม ๓ ครั้ง เปนจํานวน ๑5๐ รูป/คน 

   ๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ :  

ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ตระหนักและเห็นคุณคาของวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา มีจิตสํานึก รักและหวงแหนพระพุทธศาสนาอันเปนสมบัติล้ําคาของชาติ 

ตลอดถึงสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

   ๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา :  



๓๗ 
 

โครงการปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

(๑) ครั้งที่ ๑ โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหวางวันที่ 1๑ –  14  กุมภาพันธ 

๒๕6๑ รวมเวลา ๔ วัน ๓ คืน 

(๒) ครั้งที่ ๒ โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหวางวันที่1๑ - 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕6๑รวมเปนเวลา ๔ วัน ๓ คืน 

ครั้งท่ี ๓ โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ระหวางวันที่๗ - 10 กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕6๑รวม

เปนเวลา ๔ วัน ๓ คืน 

๙.  สถานที่ดําเนินการ  

ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมตําบลพญาเย็นอําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา๓๐๓๒๐ 

โทรศัพท : ๐๘๖-๘๗๐๐๓๑๑, ๐๘๓-๗๓๘๘๐๙๑, ๐๓๖-๓๔๒-๙๕๓,  

๑๐.  งบประมาณ 

งบประมาณแผนดิน (จายโดยใชระบบถัวเฉลี่ย) 

√งบประมาณแผนดิน จํานวน    20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 

√งบประมาณมหาวิทยาลัย  จํานวน  1๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)  

√งบประมาณสวนงาน     จํานวน  6๐,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนบาทถวน) 

รวมทั้งสิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 

๑๐.๑หมวดคาตอบแทน 

๑๐.๑.๑ คาตอบแทนวิปสสนาจารย (๒x๑,๕๐๐x๓)  จํานวน ๙,๐๐๐   บาท 

๑๐.๑.2 คาตอบแทนพนักงานชวยงาน (๒x๓5๐x3x๓)  จํานวน 6,3๐๐   บาท 

๑๐.๒หมวดคาใชสอย 

๑๐.๒.1 คาอาหาร/น้ําปานะตลอดโครงการ (18,๐๐๐x๓) จํานวน 54,๐๐๐ บาท 

๑๐.๒.2คาพาหนะและติดตอประสานงาน   จํานวน ๕,7๐๐   บาท 

๑๐.๓หมวดคาวัสดุ 

๑๐.๓.๑ คาเอกสาร วัสดอุุปกรณ สื่อการสอน จํานวน 3,500 บาท 

๑๐.๓.๒ คาแผนพับและปายประชาสัมพันธ จํานวน 6,500 บาท 

๑๐.๓.๓คาดอกไมและจัดเตรียมสถานที่  จํานวน 5,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 90,๐๐๐บาท(เกาหม่ืนบาทถวน) 

๑๑.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที่ กจิกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕๖๑) 

พ .

ย. 

ธ .

ค. 

ม .

ค. 

ก .

พ.  

มี .

ค. 

เม.ย

. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



๓๘ 
 

๑ เขียนโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

           

๒ แตงตั้งคณะกรรมการ

รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน                                                                                                                

           

๓ จั ด ป ร ะ ชุ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ดําเนนิงาน 

           

๔ ออกหนั งสือแจ ง ให

หนวยงานของรัฐและ

รัฐวิสาหกิจทราบเพื่อ

เชิญชวนเจ าหนาที่

ของรัฐและประชาชน

ทั่วไปเขารวมโครงการ 

           

๕ ประชาสัมพันธ เชิญ

ชวนพุทธศาสนิกชน

บวชเนกขัมมะ นุงขาว 

หมขาว  ครั้ ง ละ๕๐ 

คน เ ข า ร ว ม ป ฏิ บั ติ

ธรรม 

           

๖ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม

โครงการ 

           

๗ ติดตามประเ มินผล 

และสรุปรายงานผล

การดํา เนินงานของ

โครงการ 

           

 

๑๒.  ตัวชี้วัด 

๑๒.๑ผลผลิต (Output) 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ขาราชการและประชาชนทั่วไป เขารวมโครงการไม

ต่ํากวารอยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนนไมตํ่ากวา ๓.๕๑ ขึ้นไป 



๓๙ 
 

๑๒.๒ผลลัพธ (Outcome) 

-การดาํเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย ผูเขารวมโครงการไดปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน 

ตามแนวแหงสติปฏฐาน ๔ 

-ผู เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาของวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา มีจิตสํานึก รักและหวงแหนพระพุทธศาสนาอันเปนสมบัติล้ําคาของชาติ 

-มีผลงานดานกิจกรรมการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชมและสังคม เพื่อรองรับ

การประกันคุณภาพการศึกษา ของสวนธรรมนิเทศ สาํนักสงเสรมิพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

๑๓.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑ทําใหพุทธศาสนิกชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

๑๓.๒ทําใหพุทธศาสนิกชนไดรวมรําลึกถึงเหตุการณสําคัญในอดีตที่เก่ียวกับวันสําคัญในทาง

พระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมถวายเปนพุทธบูชา 

๑๓.๓ทําใหพุทธศาสนิกชนมีจิตสํานึกท่ีดีในฐานะที่เปนชาวพุทธ เห็นคุณคา รัก และหวงแหน

พระพุทธศาสนาอันเปนสมบัติล้ําคาของชาติ 

 ๑๓.๔ทําใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติกัมมัฏฐาน ตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ และสามารถ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 

๑๓.๕ เปนการเตรียมการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศกึษาของหนวยงาน 

 

*************** 
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๑. ช่ือกจิกรรม  :  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน(รุนที่ ๑6) 
๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : พระมหาไพโรจน กนโก 
๔.  โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน : สกอ.องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๕.  หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจําเปน 

 จากสภาพสังคมปจจุบันไดประสบกับวิกฤติตางๆ หลายประการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการศึกษา อันนําไปสูปญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิใหโทษการลวงละเมิดทางเพศ วัยรุน
ยกพวกตีกัน ปญหาคอรัปชั่นในวงราชการ และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนตนสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่ง ก็คือ ภาวะวิกฤติทางศีลธรรม อันเกิดจากความเส่ือมทรามทางศีลธรรมของบุคคลใน
สังคมซึ่งทุกฝายทั้งบาน วัดโรงเรียนและสวนราชการจะตองรวมมือกันหาแนวทางปองกันและแกไข
โดยเฉพาะอยางย่ิงเด็กและเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติ เปนความหวังของครอบครัวและสังคมควรจะ
ไดรับการปลูกฝงความดงีามตั้งแตเริ่มแรกเพื่อใหมีภูมิคุมกันทางศีลธรรม  มีจิตใจที่สูงสงม่ันคงและดีงาม
มีสติปญญาสามารถดูแลรักษาตัวเอง และรูจักยับยั้งปองกันตนใหพนจากวงจรอันเปนหนทางแหงความ
เสื่อมของชีวิตได 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรมสวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งมีภารกิจที่สําคญัประการหนึ่ง ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 
๓ คือ การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ  จึงได
รวมมือกับ องคการบริหารสวนตําบลพญาเย็น จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนข้ึน โดยเริ่ม
ดําเนินโครงการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปจจุบันเปนรุนที่ ๑๓ เพื่อชวยปองกันและแกไขปญหา
ดังกลาวใหลดนอยลง เพื่อปลกูฝงคุณธรรมท่ีดีงามและพัฒนาจิตใจใหแกเยาวชน และเพื่อนอมถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ 
๖.  วัตถุประสงค 

๖.๑เพื่อนอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพระบรมโกศ 

๖.๒ เพือ่ปลูกฝงคุณธรรมทีด่งีาม สรางภูมิคุมกันทางอารมณใหกับเดก็และเยาวชน ใหรูจัก 
คิดดี พูดดี ทําด ีและปฏิบัตตินไดอยางเหมาะสม 

๖.๓ เพื่อเปดโอกาสใหเดก็และเยาวชน ไดเขามาศึกษาและปฏบิัติธรรมตามหลักคําสอน
ในทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 

๖.๔เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที ่ มีจิตสํานึก รับผิดชอบตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน(รุนที่ ๑6) 

กลุมงานมหาจุฬาอาศรม สวนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔๑ 
 

๗.  ลักษณะของกิจกรรม 
๗.๑ จัดใหมีการอบรมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ที่เขามาบรรพชา

ในโครงการ โดยใชกิจกรรมทั้งภาควิชาการ เชน วิชาธรรมะ พุทธประวัติ ศาสนพิธี นิทานชาดก และ
มารยาทไทย ภาคจิตภาวนา เชน การทําวัตรสวดมนต เดินจงกรม และนั่งสมาธิ และภาคนันทนาการ 
เชน ธรรมะจากส่ือ แขงขันตอบปญหา และทัศนศึกษา เปนตน 

๗.๒ การประเมินผล มีการจัดสอบประเมินความรูแยกตามรายวิชา เพื่อมอบทุนการศึกษา 
และสรุปผลการดาํเนินงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรองรับการประกันคณุภาพการศกึษา ซึ่งสอดคลอง
กับมาตรฐานที่ ๓ และองคประกอบที่ ๕ 
๘.  เปาหมายผลผลิต 

๘.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ: เด็กและเยาวชนชาย อายุระหวาง ๘ –  ๑๕ ป จํานวน๖๐ คน
พระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง จํานวน ๑๐ รูป รวมเปน ๗๐ รูป 

๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ : ผูที่ผานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน มีความกตัญูตอ
พอแม  ครู อาจารย  มีภู มิคุมกันทางอารมณมีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบตอชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย และสามารถปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 28 มีนาคม–  ๑4 เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเปนเวลา ๑๗  วัน 
๙.  สถานที่ดําเนนิการ : 

ศูนยปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมตําบลพญาเย็นอําเภอปากชองจังหวัดนครราชสีมา๓๐๓๒๐  
โทรศัพท : ๐๖๒-๙๙๕๔๕๖๑, ๐๘๓-๗๓๘๘๐๙๑, ๐๓๖-๓๔๒๙๕๓ 
๑๐.งบประมาณ  

งบประมาณสวนงานจํานวน   ๓๐๐,๐๐๐บาท (สามแสนบาทถวน) 
๑๐.๑หมวดคาตอบแทน 

๑๐.๑.๑ คาตอบแทนวทิยากร (๕x๕๐๐x๑๕) จํานวน   ๓๗,๕๐๐ บาท 
๑๐.๑.๒ คาตอบแทนพี่เลี้ยง (๕x๓๐๐x๑๕) จํานวน     ๒๒,๕๐๐  บาท 
๑๐.๑.๓ คาตอบแทนพนักงานชวยงาน (๕x๓๐๐x๑๕) จํานวน ๒๒,๕๐๐    บาท 
๑๐.๑.๔ พิธีบรรพชาและลาสิกขา  จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๒หมวดคาใชสอย 
๑๐.๒.๑ ทนุการศึกษาสามเณร (๑,๐๐๐x๖๐)  จํานวน   ๖๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.๒.๒ คาอาหาร/น้าํปานะ (๗,๕๐๐x๑๕) จํานวน  ๑๑๒,๕๐๐ บาท 
๑๐.๒.๓คาพาหนะและติดตอประสานงาน จํานวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐.๓หมวดคาวัสดุ 
๑๐.๓.๑ คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ สื่อการสอน จํานวน    ๑๐,๐๐๐   บาท 
๑๐.๓.๒ คาแผนพับและปายประชาสัมพนัธ จํานวน     ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐.๓.๓คาดอกไมและจัดเตรยีมสถานที่  จํานวน       ๕,๐๐๐ บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น    ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถวน) 
 



๔๒ 
 

๑๑.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

 (ปงบประมาณ ๒๕๖1) 
ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑ ขออนุมัติโครงการ      
๒ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิงาน      
๓ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน      
๔ ติดตอประสานงานโรงเรียนกลุมเปาหมาย      
๕ ประชาสัมพันธโครงการ      
๖ ดําเนนิการตามโครงการ      
๗ ประเมินผล/สรปุโครงการ      

๑๒.  ตัวชี้วัด 
๑๒.๑ผลผลิต (Output) 

มีเด็กและเยาวชนชาย อายุระหวาง ๘ –  ๑๕ ในเขตพื้นที่อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และพื้นท่ีจังหวัดใกลเคียง สมัครบรรพชาโครงการไมตํ่า
กวารอยละ ๙๐ และมีความพึงพอใจระดับคะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ 
๑๒.๒ผลลัพธ (Outcome) 

-การดาํเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย สามเณรที่บรรพชาในโครงการไดรับการ
อบรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและอยูจนสิ้นสุดโครงการไมตํ่ากวา รอยละ ๙๐ 

-สามเณรที่บรรพชาในโครงการไดรับความรูความเขาใจ เห็นคุณคา รักและหวงแหน
พระพุทธศาสนา มีความกตัญูตอพอแม ครู อาจารย มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอ
สวนรวม 

-มีผลงานดานกิจกรรมการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชมและสังคม เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ของสวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม 
๑๓.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑ทําใหเด็กและเยาวชนมีความกตัญูและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
๑๓.๒ ทําใหเยาวชนไดรับการปลูกฝงคุณธรรมที่ดีงาม สรางภูมิคุมกันทางอารมณใหกับ

เด็กและเยาวชน ใหรูจักคิดดี พูดดี ทําดี และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
๑๓.๓ทําใหเด็กและเยาวชน ไดมีโอกาสศึกษา เรียนรูและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน

ในทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตอง 
๑๓.๔ทําใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงบทบาท หนาที่ มีจิตสํานึกที่ดี รับผิดชอบตอ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  
๑๓.๕ ทําใหเด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติธรรมตามแนวแหงสติปฏ

ฐาน ๔ และสามารถนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันได 
๑๓.๖ มีผลงานการใหบริการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 



๔๓ 
 

 
 
 
 

๑. ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมศีลธรรมแกเด็กและเยาวชน 
๒. สวนงานที่รับผิดชอบ : กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : พระนิคม ขมจิตโฺต  
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ.มาตรฐานที่ ๑  ดานบริการวิชาการ 
๕.  หลักการและเหตุผล 

 ดวยสงัคมปจจุบันไดปรากฏสภาพที่นาเปนหวงหลายประการโดยเฉพาะปญหาอาชญากรรม ยา
เสพติดใหโทษการลวงละเมิดทางเพศ การคอรัปชั่นในวงราชการ และความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเปนตนซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤติทางศีลธรรม คือ ความเสื่อมทางศีลธรรมของบุคคลในสังคมซึ่ง
ทุกฝายทั้งบานวัดโรงเรียนและสวนราชการจะตองรวมมือกันหาแนวทางปองกันและแกไขโดยเฉพาะ
อยางย่ิงเด็กและเยาวชนผูเปนอนาคตของชาติเปนความหวังของครอบครัวและสังคมควรจะไดรับการ
ปลูกฝงความดีงามตั้งแตเริ่มแรกเพื่อใหมีภูมิคุมกันทางศีลธรรม  มีจิตใจท่ีสูงสงมั่นคงและดีงามมี
สติปญญาสามารถดูแลรักษาตัวเอง และรูจักยับยั้งปองกันตนใหพนจากวงจรอันเปนหนทางแหงความ
เสื่อมของชีวิตได 

ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสนสวนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งมี
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง คือ  การใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชนและสังคม
ระดับชาติและนานาชาติ  จึงไดรวมมือกับโรงเรียนตาง ๆ  ในเขตพื้นที่ใกลเคียง จัดโครงการอบรม
ศีลธรรมแกเดก็และเยาวชน ดังกลาวนี้ขึ้น 
๖.  วัตถุประสงค 

๖.๑ เพื่อใหเด็กนักเรียนและเยาวชนของชาติไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๖.๒ เพื่อเปนการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดงีามแกเด็กและเยาวชน 
๖.๓ เพื่อใหนกัเรียนไดศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางแหงสติปฏฐาน ๔ และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
๗.  ลักษณะของกิจกรรม 

๗.๑ จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยใชกิจกรรมภาควิชาการ 
เชน ธรรมะ พุทธประวัติ ศาสนพิธี นิทานชาดก และมารยาทไทย ภาคจิตภาวนา เชน การสวดมนต เดิน
จงกรม และนั่งสมาธิ และภาคนันทนาการ เชน ธรรมะจากสื่อ การเลนเกม เปนตน 

๗.๒ การประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเปนรูปเลม เพื่อรองรับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ๓ และองคประกอบที่ ๕ 
 
 
 
 

โครงการอบรมศีลธรรมจรยิธรรมแกเด็กและเยาวชน 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนเิทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔๔ 
 

๘.  เปาหมายผลผลิต 
๘.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ: นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต ๒ จํานวน ๒๐๐ คน 
๘.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ :  
(๑) นักเรียนมีความรูความเขาใจดานศีลธรรมและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง

ถูกตอง 
(๒) นักเรียนเกิดการเรียนรูพัฒนาองคความรูและสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอสังคมได 
(๓) นักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบตอสังคม และสามารถปฏิบัตตินไดอยางเหมาะสม 
๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕6๑ 
(หลักสูตร ๓ วัน 2 คืน) 

๙.  สถานที่ดําเนนิการ :ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
๖๗๒๘๐  โทรศพัท : ๐๙-๓๓๑๘-๙๘๔๔, ๐๘-๖๕๖๔-๖๘๔๒, ๐๘-๔๖๖๑-๖๑๓๗ 
๑๐.  งบประมาณ : งบประมาณแผนดนิ (จายโดยใชระบบถัวเฉลี่ย) 

๑๐.๑ คาอาหารนักเรียน เหมาจาย   จํานวน   40,๐๐๐ บาท 
๑๐.๒ คาอาหารครอูาจารย เหมาจาย   จํานวน   5,0๐๐ บาท 
๑๐.๓ คาภัตตาหารพระวิทยากร (๕x๖๐x๗)  จํานวน   ๒,๑๐๐ บาท 
๑๐.๔  คาน้ําปานะพระวิทยากร    จํานวน   5,๐๐๐ บาท 
๑๐.๕  คาตอบแทนพระวิทยากร ๕ รปู (๕x๕๐๐x๓)จํานวน      ๗,๕๐๐   บาท 
๑๐.๖คาตอบแทนพนกังานบริการ ๕ คน (๕x๓๐๐x๓)จํานวน    ๔,๕๐๐ บาท 
๑๐.๗ คาวุฒบิัตรและเกียรติบัตร (๕๓๐x๑๐) จํานวน       ๕,๓๐๐  บาท 
๑๐.๘  คาจัดทําปายโครงการ (๑,๐๐๐x๒)  จํานวน      ๒,๐๐๐   บาท 
๑๐.๙ คาดอกไมพิธีเปด – ปด(๑,๐๐๐x๒)  จํานวน   ๒,๐๐๐ บาท 
๑๐.๑๐ คาพาหนะและติดตอประสานงาน   จํานวน 6,6๐0 บาท 

รวมเปนเงนิทั้งส้ิน 8๐,๐๐๐  บาท(แปดหมื่นบาทถวน) 
๑๑. ที่มาของงบประมาณ 

๑๑.๑ งบประมาณแผนดิน จํานวน  3๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถวน) 
๑๑.๒ งบประมาณมหาวิทยาลัย จํานวน20,000บาท (สองหมื่นบาทถวน) 
  11.3 งบประมาณสวนงาน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 80,000  บาท(แปดหมื่นบาทถวน) 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

๑๒.  กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕60) 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ขออนุมัติโครงการ        
๒ แตงตั้งคณะกรรมการ        
๓ ติดตอประสานงานโรงเรยีน        
๔ ดําเนินการตามโครงการ        
๕ ประเมินผลโครงการ        
๖ สรุปโครงการ        
 
๑2.  ตัวชี้วัด 

๑2.๑ผลผลิต (Output) 
ผูบริหาร คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต ๒ เขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ ๙๕ และมีความพึงพอใจระดับ
คะแนนไมต่ํากวา ๓.๕๑ 

๑2.๒ผลลัพธ (Outcome) 
-การดําเนินโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย นักเรียนระดับประถมศึกษา ไดรับการ

อบรมศีลธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
-นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับการปลูกฝงคุณธรรม มีภูมิคุมกันทางอารมณที่ดี มี

จิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
-มีผลงานดานกิจกรรมการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกชุมชมและสังคม เพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคม   
๑3.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนอยางดีและ
ปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

๑๓.๒ทําใหนิสิตไดมีโอกาสฝกประสบการณตรงและชวยเหลือสังคม 
๑๓.๓เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาธรรมและปฏบิัติธรรมมากขึ้น 
 

 
*************** 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 
 
 
 
๑. ช่ือกิจกรรม  :  โครงการธรรมะสูโรงเรียน 

๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ:นายกาณฑ  โคตรโยธา  
๔. ความสอดคลองกบั : สกอ.องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๕.  หลักการและเหตุผล: 

ดวยสภาพปญหาของสังคมในปจจุบันไดมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีและดานวัตถุซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วแตความเจริญและการพัฒนาทางดานจิตใจตลอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชนนับวันจะเสื่อมไปกับสภาพแวดลอมทางสังคมจึงทําใหเด็กและเยาวชนสวนใหญหันไปพึ่งพาสิ่งเสพ
ติดและเหินหางจากหลักธรรมคําสอนทางศาสนาขาดความเคารพนับถือของพอแมดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุนการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนมีความรูคูคุณธรรมมีความกตัญูกตเวทีซื่อสัตยสุจริตรูจัก
เสียสละเห็นคุณคาของชีวิตเม่ือเขามาศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมแลวสามารถนําหลักธรรมที่ไดศึกษาเรียนรูมา
ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสนจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนานักเรียน  ซึ่งเปนชุเยาวชนของ
ประเทศชาติ  จึงจัดทําโครงการธรรมสูโรงเรียนขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหนาที่พลเมืองท่ีดีของชาติบานเมืองสืบตอไป 
๖.  วัตถุประสงค 

๖.๑  เพื่อเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแกชาวเขา 
๖.๒  เพื่อชวยพัฒนาจิตใจตามแนวทางพระพุทธศาสนาและสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย 
๖.๓  ใหการศกึษา  ศาสนา  และหนาที่ของพลเมืองของชาติ 
๖.๔  เพื่อแนะนําและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษปาตนน้ําลําธาร 

๗.  ลักษณะกิจกรรม 
๗.๑  กิจกรรมพัฒนานักเรยีนดวยการเสริมสรางความรู 
๗.๒  กิจกรรมการถายทอดความรูสูผูเรียน 

๘.  เปาหมายผลผลิต 
๘.๑  ดานปริมาณ 
๑)  โรงเรียนบานเข็กนอย  โรงเรียนศรีไพร โรงเรียนเหลาหญา โรงเรียนทุงสมอ โรงเรียนแคมปสน
วิทยาคม  อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน ๒๐๐  คน 
๘.๒  ดานคุณภาพ 
๑)นักเรียนสามารถบูรณาการองคความรูได 
๘.๓  เปาหมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดําเนินการ :  มิถุนายน –  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
๙.  งบประมาณ 

๙.๑งบประมาณแผนดิน จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
รวมทั้งสิ้นจํานวน๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) 

โครงการธรรมะสูโรงเรียน 

กลุมงานพฒันาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนเิทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔๗ 
 

๑๐.  กิจกรรมการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ๒๕๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ 
๓. ติดตอประสานงาน 
๔. ดําเนินการตามโครงการ 
๕. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
๖. สรุปการดําเนินงาน 
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๑๑.  ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑  ผลผลิต (Output) 
๑)  มีครูนักเรียนและประชาชนเขารวมโครงการไมนอยกวา  ๒๐๐  คน 

๑๑.๒  ผลลัพธ (Outcome) 
  ๑)  มีแผนงาน 
  ๒)  มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการ 
๑๒.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนินตามโครงการในปที่ผานมา 

๑)  ไดมีการปรับปรุง  การดาํเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  ตามยุทธศาสตร
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  สกอ. 
๑๓.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑๓.๑  นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
๑๓.๒  นักเรียนไดศึกษาวิชาการ  ภาษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต 

 
 

*************** 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

 
 
 
 
๑. ช่ือกจิกรรม  :  โครงการแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ: พระนิคม ขมจิตฺโต  
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 

๕. หลักการและเหตุผล  
กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน  สวนธรรมนิเทศ  สํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บรกิารสังคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีภารกิจหนาที่ในการสนับสนุนงานดาน
การบริการแกผูที่มาใชอาคารสถานที่ในการฝกอบรมและปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  ผูที่บุกเบิก
และกอตั้งโดยอาจารยพร  รัตนสุวรรณ  ในพ.ศ.  2518  โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูที่มาอยูอาศัยในการบําเพ็ญบารมีและศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสนไดชื่อวาเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่สัปปายะและเหมาะสมที่จะใชในการอบรมธรรมะ  มีสภาพสิ่งแวดลอมที่อุดม
สมบูรณ   

ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับพระนิสิตและพระธรรมทูตสายตางประเทศที่มาปฏิบัติธรรม
เปนประจําทุกป  ทางกลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน  จึงไดจัดทําแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง  (ทํานา)  ใชพื้นที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชน  มีที่นาประมาณ  15  ไร  จึงไดจัดทําแปลงนา
สาธิตข้ึนที่ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน  โดยเชิญชวนญาติโยมญาติโยมที่มีจิตศรัทธามารวมกันลง
แขกดํานา  อีกอยางก็เปนการฟนฟูประเพณีลงแขกอีกดวย  แสดงออกถึงความมีน้ําใจและความมี
มติรไมตรีที่ดีงามตอกันและกัน 
๖. วัตถุประสงค :  

๖.๑ เพ่ือฟนฟูประเพณีลงแขกและการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
๖.๒ เพ่ือเปนที่ศกึษาดูงานของนักเรยีน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
๖.๓ เพื่อใชเปนแหลงอาหารสําหรับพระนิสิตพระธรรมทูตสายตางประเทศและเจาหนาที่

คณาจารยของมหาวิทยาลัย 
๗.ลักษณะกิจกรรม 

๗.1 กิจกรรมการลงแขกทํานา 
๗.2 กิจกรรมการเรยีนรูพัฒนาองคความรู 
๗.3 กิจกรรมบูรณาการองคความรู 

 
 
 

โครงการแปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนเิทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๔๙ 
 

๘. เปาหมายผลผลิต  : 
๘.๑ ชาวบานในเขตอําเภอเขาคอ  อําเภอหลมสัก  จังหวัดเพชรบูรณ 
๘.๒ ชาวบานและนักเรยีน  ๕0  คน 
๘.๓ ดานปริมาณ 
1) ปลูกขาว  จํานวน 15  ไร 
2) ชุมชนเขารวมโครงการ  ๕0  คน 
๘.4 ดานคุณภาพ 
1) เปดเปนแหลงศึกษาเรยีนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฯ สําหรับนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไปในเขตอําเภอเขาคอและใกลเคียง 
2)  ทําใหนักเรียนและประชาชนเกิดการเรียนรูรวมกันพัฒนาองคความรูและเปน
แบบอยางในการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘.5 เปาหมายเชิงเวลา 

ระยะเวลาดําเนินการ : มิถุนายน –  พฤศจิกายน  25๖๒  
๙.งบประมาณ 

๙.๑งบประมาณแผนดิน จํานวน    -   บาท 
๙.๒งบประมาณมหาวิทยาลัย จํานวน 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
๙.๓งบประมาณสวนงาน จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
รวมทั้งสิ้นจํานวน๔0,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

๑๐. กิจกรรมการดําเนินงาน : 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 25๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
3. ติดตอประสานงาน 
4. ดําเนินการตาม
โครงการ 
5. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6. สรปุการดําเนินงาน 
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๕๐ 
 

๑๑. ตัวชี้วัด 
๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 

1)  มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปเขารวมโครงการไมนอยกวา  ๑๐๐ คน 
๑๑.๒ผลลพัธ (Outcome) 

  1)  มีแผนงาน 
  2)  มีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการ 
 
๑๒. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนินตามโครงการในปที่ผานมา 

1) ไดมีการปรับปรงุดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานพัฒนาประจําปงบ 
ประมาณตามยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. 

๑๓. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 
๑๓.๑  เปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของในหลวง 
๑๓.๒  มีแหลงอาหารนํามาถวายพระนิสิตพระธรรมทูตและครูบาอาจารย   

เจาหนาที่มหาวิทยาลัย 
๑๓.๓  ไดเห็นความสามัคคขีองชุมชนรวมลงแขกเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
 

*************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 
 

 
 
 
 
๑. ช่ือกจิกรรม : โครงการปลกูปาและพืชสมุนไพร 
๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : นายสุดตา  ประทุมมาศ  
๔. ความสอดคลองกบั : สกอ. องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๕. หลักการและเหตุผล: 

 ดวยศนูยพัฒนาศาสนาแคมปสนเปนสถานที่อันสงบ  อยูหางไกลชุมชน  ไมพลุกพลานของผูคน  
เปนท่ีสัปปายะเงียบสงดั  อากาศเย็นสบาย  มีภูเขารายรอบ  มีตนไมนานาพรรณ  มีตนไมใหญเรียงราย  
โดยเฉพาะไมสนภูเขา  คือสน ๒ ใบ ๓ ใบ อันที่เปนตนไมประจําถ่ิน  ขณะที่เขามาศึกษาสํารวจ  พ.ศ  
๒๕๑๗-๒๕๑๘  นั้น  มีราษฎรมาบุกรุกตนไมและทําลายปาเกือบท้ังหมด  ที่แหงนี้เปนลักษณะภูเขา
หัวโลนโดยทั่วไป  และเปนพื้นที่สีชมพู (ผูกอการราย) ตามแผนยุธศาสตร รูปตัว L ที่ตัดผาน ๑๗ จังหวัด 
อีสาน-เหนือ  โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่สําคัญคือ ณ ยุทศาสตรเขาคอ  เมื่อ  อาจารยพร  รัตนสุวรรณ  
มาพบสถานที่นี้  มีความประสงคอยางยิ่ง  ที่จะสรางสถานที่แหงนี้ใหเปนศูนยกลางการศึกษาทาง
พระพุทธศาสนา  ฝกสมาธิปฏิบัติธรรม  และสอนธรรมเผยแผแกนิสิตและประชาชนทั่วไปที่สนใจใน
ธรรม  นอกจากนี้แลวยังตองการพัฒนาที่แหงนี้  เพื่อจะทําการปลูกปาใหรมรื่นสรางบริเวณนี้ใหเปน
มหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทยในปจจุบันปาไมเจริญเติบโตแผกิ่งกานสาขาใหความรมรื่นชื่นใจแกผูที่มา
พักอาศัย  การปลูกปาเปนการรักษาแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารใหมีสภาพปาอุดมสมบูรณ 

ปลูกปาเพิ่มในสวนที่ถูกไฟปาทําลายไป  และอีกประการหนึ่งตองการใหปานี้เปนปาไมมีความ
หลากหลายเปนปาไมเบญจพรรณ 

ดังนั้น กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ที่มีภารกิจบริการสังคมในการอบรมแกคณาจารยเจาหนาที่ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป ไดเล็งเห็นความสาํคัญตอการปลูกปาและพืชสมุนไพร  เปนการปลูกปาเพิ่มในสวนที่ถูก
ไฟปาทําลายไป  และอีกประการหนึ่งตองการใหปาผืนนี้ เปนปาที่ อุดมสมบูรณเต็มไปดวยปาไม
หลากหลายเปนปาไมเบญจพรรณนา  เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน  สังคมและประเทศชาติสืบตอไป 

๖. วัตถุประสงค :  
6.1  เพื่อสงเสริมการปลกูปา พฒันาปา อนุรักษปาธรรมชาติและแหลงตนน้ําลําธารใหอุดมสมบูรณ 
๖.๒  เพื่อสรางจิตสํานึกใหชุมชน สังคม ใหมีความรักหวงแหนปาไมและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติของประเทศ 
๖.๓  เพื่อการปลูกปาและพืชสมุนไพรสาํหรับแพทยแผนไทย เพื่อการวิจัย 

 
 
 

โครงการปลูกปาและพชืสมุนไพร 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนเิทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๗. ลักษณะกิจกรรม 
๗.๑  กิจกรรมการปลูกปาและพืชสมุนไพร 
๗.๒  กิจกรรมการดูแลปาและทําแนวปองกันไฟปา 
7.3 กิจกรรมการเรียนรูปาและพชืสมุนไพร 

๘. เปาหมายผลผลิต  : 
๘.๑  นักเรียน  นักศึกษาในเขตอําเภอเขาคอ  หลมสัก 
๘.๒  ชุมชน  ประชาชนในเขตอําเภอเขาคอหลมสัก 
๘.๓  ดานปริมาณ 
1)  ผูเขารวมงานประมาณ  ๕๐  รูป/คน 
8.๔ดานคุณภาพ 
1)  นักเรียน  นกัศกึษา  ชุมชน  ประชาชนทั่วไปเกิดจิตสํานึกในคุณคาของปา  หวงแหนและ
ดูแลปกปองผืนปา 
8.6  เปาหมายเชิงเวลา 

 ระยะเวลาดําเนินการ : ,มีนาคม-กันยายน  25๖๒ 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณแผนดินจํานวน    -บาท 
9.2 งบประมาณมหาวิทยาลัยจํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพนับาทถวน) 
9.3 งบประมาณสวนงาน จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 
รวมทั้งสิ้นจํานวน๓๐,000บาท (สามหมื่นบาทถวน) 

๑๐.  กิจกรรมการดําเนินงาน : 
 

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 25๖๒ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย  พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1. ขออนุมัตโิครงการ 
2. แตงตั้งกรรมการบรกิาร
โครงการ 
3. ติดตอประสานงาน 
4. ดําเนินการตาม
โครงการ 
5. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6. สรุปการดําเนนิงาน 

 
 
 
 
 
 
-- 
 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
-- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
---- 
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๑๑.  ตัวชี้วัด 
๑๑.๑  ผลผลิต (Output) 
  ๑)  ลดภาวะโลกรอน   

๒) ไดปาไมเบญจพรรณและพืชสมุนไพร  จํานวน  ๑  แปลง 
๓)  ไดฐานการเรียนรูเรือ่งปาไมเบญจพรรณและประโยชนจากพืชสมุนไพร  

เปนแหลงเรียนรูเรื่องปาไมเบญจพรรณและพืชสมนุไพรใหกับนกัเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนที่สนใจ 

11.2 ผลลัพธ (Outcome) 
   1) มีแผนงาน 
   2) มีการรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหประกอบโครงการ 

  ๓)  ผูที่เขารวมกิจกรรมเกิดความสนใจ  ใสใจและตระหนักในคุณคาของปาและ
รวมมือกันอนุรักษ  สืบทอดภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร 

๑๒.  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนนิตามโครงการในปทีผ่านมา 
12.1  ไดมีการปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  ตาม
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. 

๑๓.  ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 
13.1 เกิดกระบวนการเรียนรูในเรื่องของปาและพืชสมุนไพร 
13.2 เกิดแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณตามธรรมชาติ 
๑๓.๓  เกิดกระบวนการอนุรักษปาและพืชสมุนไพร 
 
 

*************** 
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๑. ช่ือกจิกรรม  :  โครงการเทศนมหาชาต ิ
๒. ช่ือหนวยงาน : กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : พระนิคม ขมจิตโฺต  
๔. ความสอดคลองกบั : สกอ. องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักการและเหตุผล: 

ปญหาสําคัญย่ิงของพระพุทธศาสนาในดานศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณี
ประชาชนสวนใหญของคนไทยปจจุบันนี้เกิดจากพุทธศาสนิกชนไมศึกษาและละเลยในประเพณี
วัฒนธรรมไทยจึงทําใหประชาชนสวนใหญไมเห็นคณุคาของศิลปวัฒนธรรมของคนไทยและยังเบียดเบียน
ประเพณีวัฒนธรรมใหเสียหายทั้งโดยตั้งใจและไมต้ังใจกลาวคือไมสามารถนําหลักคําสอนไปปฏิบัติและ
สืบทอดใหกับลูกหลานของคนไทยได 

ดังนั้นกลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสนเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีภารกิจบริการสังคมในการอบรมแกคณาจารยเจาหนาที่ นิสิต นักศึกษานักเรียน
และประชาชนทั่วไปไดเล็งเห็นความสําคัญในดานนี้จึงไดจัดโครงการเทศนมหาชาติ ขึ้นเปนประจํา
ทุกปเปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา และประเพณีไทยและยังมีกิจกรรมอีกมากมายเพื่อให
โครงการเทศนมหาชาติบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทางกลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน
รวมกับองคกรตางๆของชุมชนในอําเภอเขาคอจึงไดยึดหลักการสรางความสมานสามัคคีเขารวม
ระหวางบานวัดโรงเรียนดวยการนําเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมูไดเขารวมกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝงคุณธรรมประเพณีอันดีงามใหเกิดขึ้นในหมูยาวชนอันจะสงผลดีแกสังคม 
6. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพ่ือเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

5.2 เพ่ือฝกการเสียสละแบงปนน้ําใจใหแกกันและกัน 
5.3 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินชีวิตโดยมีพระเวสสันดรเปนแบบอยาง 

7.ลักษณะกิจกรรม 
 ๗.๑ กิจกรรมการฟงเทศนถวายทาน 
 ๗.๒ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
8.เปาหมายผลผลิต 
     ๘.๑ พอคาประชาชนทั่วไป 
     ๘.๒ หางราน รีสอรท นักเรียนในเขตอําเภอเขาคอ 
     ๘.๓ เทศบาลตําบลแคมปสน 
     ๘.๔ ดานปริมาณ 
1) ผูเขารวมงานประมาณ 100 รูป/คน 

โครงการเทศนมหาชาติ 

กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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     8.5 ดานคณุภาพ 
1) ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในประเพณีอยางถูกตอง 
     8.6 เปาหมายเชิงเวลา 
 ระยะเวลาดําเนินการ : ตุลาคม  25๖๒ 
9. งบประมาณ 

9.1 งบประมาณแผนดิน จํานวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
9.2 งบประมาณมหาวิทยาลัย จํานวน  10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
9.3 งบประมาณสวนงาน จํานวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
รวมทั้งสิ้นจํานวน30,000บาท(สามหมื่นบาทถวน) 

 
10. กิจกรรมการดําเนินงาน  
 

กิจกรรม ปงบประมาณ 25๖๒ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งกรรมการ
บรกิารโครงการ 
3. ติดตอประสานงาน 
4. ดําเนินการตาม
โครงการ 
5. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6. สรปุการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
---- 
 
---- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
---- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

--
-- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
---- 

 
11. ตัวชี้วัด 
1๑.๑ ผลผลิต (Output) 

1) มีประชาชนเขารวมโครงการไมนอยกวา 100  คน 
     11.2 ผลลัพธ (Outcome) 
  1)มีแผนงาน 
  2) มีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหประกอบโครงการ 
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12.ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนินตามโครงการในปที่ผานมา 
12.1 ไดมกีารปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ  ตาม
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ. 

13. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
13.1 พุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสบําเพ็ญทานบารมี 

13.2 พุทธศาสนิกชนไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

 
 

*************** 
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๑. ช่ือกจิกรรม: โครงการสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ช่ือหนวยงาน :กลุมงานพัฒนาศาสนาแคมปสน สวนธรรมนิเทศ 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ: พระนิคม ขมจิตฺโต  
๔. ความสอดคลองกบั :สกอ.องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาสําคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาในดานศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีประชาชน
สวนใหญของคนไทยปจจุบันนี้เกิดจากพุทธศาสนิกชนไมศึกษาและละเลยในประเพณีวัฒนธรรมไทยจึงทํา
ใหประชาชนสวนใหญไมเห็นคุณคาของศลิปวัฒนธรรมของคนไทยและยังทําใหประเพณีวัฒนธรรมเสียหาย
ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจกลาวคือไมสามารถนําหลักคําสอนไปปฏิบัติและสืบทอดใหกับลูกหลานของคนไทย
ได 

ดังนั้น ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสนเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยที่มีภารกิจบริการสังคมในการอบรมแกคณาจารยเจาหนาที่ นิสิต นักศึกษา
นักเรียนและประชาชนทั่วไปไดเล็งเห็นความสําคัญในดานนี้ จึงไดจัดโครงการสนับสนุนดาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนการสืบสานประเพณีไทยเช่ือมสายใยแหเทียนพรรษาและยังมีกิจกรรมอีก
มากมายในดานประกวดตนเทียนพรรษาขบวนแหเทียนพรรษาการแขงขันตอบปญหาธรรมะ
และการประกวดมารยาทชาวพุทธเพื่อใหโครงการสนับสนุนดานศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีไทยเชื่อมสายใยแหเทียนพรรษาบรรลุตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทางศูนยพัฒนา
ศาสนาแคมปสน รวมกับองคกรตางๆ ของชุมชนในอําเภอเขาคอจึงไดยึดหลักการสรางความ
สมานสามัคคีเขารวมระหวางบานวัดโรงเรียนดวยการนําเยาวชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมูได
เขารวมกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมประเพณีอันดีงามใหเกิดข้ึนในหมูยาวชนอันจะสงผลดีแก
สังคม 

6. วัตถุประสงค 
          ๖.๑ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดรวมกันสืบสานศลิปวัฒนธรรมประเพณีไทย 
          ๖.๒ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน 
          ๖.๓เพ่ือใหนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปไดรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม 
          ๖.๔ เพื่อใหพระสงฆไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมมาก 
7.ลักษณะกจิกรรม 

7.1 กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมพุทธศาสนิกชน 
7.2 กิจกรรมที่สนับสนุนความสามัคคีของชุมชน 
7.3 กิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน  

โครงการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

กลุมงานพฒันาศาสนาแคมปสนสวนธรรมนเิทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๕๘ 
 

8. เปาหมายผลผลิต  : 
๘.๑ พระเจาหนาที่และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาศาสนาแคมปสน 
๘.๒ หางรานรีสอรทเด็กและเยาวชนในอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
๘.๓ เทศบาลตําบลแคมปสน 
๘.๔ พอคาประชาชนตําบลแคมปสนอําเภอเขาคอ 
๘.๕ ดานปริมาณ 

1) ผูเขารวมงานประมาณ 100 คน 
8.6  ดานคณุภาพ 
1)ประชาชนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในประเพณีอยางถูกตอง 
8.7 เปาหมายเชิงเวลา 
ระยะเวลาดําเนนิการ :  ๒7 - ๒๘กรกฎาคม   25๖๑ 

9. งบประมาณ 
9.1 งบประมาณแผนดิน จํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
9.2 งบประมาณมหาวิทยาลยั จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
9.3 งบประมาณสวนงาน จํานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

รวมทั้งสิ้น จํานวน 30,000บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
10. กิจกรรมการดําเนินงาน  

กิจกรรม 
ปงบประมาณ 25๖๑ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งกรรมการ 
3. ติดตอประสานงาน 
4. ดําเนินการตาม
โครงการ 
5. ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
6. สรปุการดําเนินงาน 
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๑๑. ตัวชี้วัด 
๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 

1.) มีประชาชนเขารวมไมนอยกวา 100 คน 
11.2 ผลลัพธ (Outcome) 

1)  มีแผนงาน 
2)  มีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลประกอบโครงการ 



๕๙ 
 

 
 
๑๒. ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขจากผลการดําเนินตามโครงการในปที่ผานมา 
    ๑๒.๑ ไดมีการปรับปรุงดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานพัฒนาประจําปงบประมาณ ตาม
ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศกึษาของ
สํานักงานคณะกรรมการกาอุดมศกึษา สกอ. 
๑๓. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ : 

13.1  ทําใหพุทธศาสนิกชนไดรูถึงศิลปวัฒนธรรมของคนไทยในวันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา 
13.2  พุทธศาสนกิชนไดรูคุณคาและประโยชนของประเพณีแหเทียนพรรษา 
13.3  ทําใหพุทธศาสนิกชนไดแสดงออกถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
13.4  ทําใหพุทธศาสนิกชนไดเชื่อมสัมพันธไมตรีกันในระหวางหมูบาน 
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๑. ช่ือโครงการ:โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวถิีชีวิตชุมชน 

๒. สวนงานที่รับผิดชอบ :กลุมงานธรรมวิจัย สวนธรรมนิเทศ 

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ:พระครปูลัดถิรธัมมถิรธมฺโม  
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน:สกอ.มาตรฐานที ่๓,๔ ดานบริการวิชาการ,การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๕. หลักการและเหตุผล 

ดวยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย  ได
ตระหนักเห็นความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดงีามของชาวไทย  จึงไดจัดโครงการสงเสริมประเพณี

และวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน“กิจกรรมบรรยายธรรมวันพระ วันอาทิตย พิธีเวียนเทียนวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา พรอมรับบริจาคเงินเพื่อบํารุงมหาวิทยาลัย” ซึ่งเปนการสานสัมพันธระหวาง
มหาวิทยาลัยกับพุทธศาสนิกชนในชุมชนใกลเคียง เพื่อเปนการระดมทุนจัดหาขาวสารและวัตถุ
เครื่องปรุงรสเขาโรงครัวมหาวิทยาลัย  และเปนการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมงานบุญประเพณีโบราณของชาวไทยใหเปนที่รูจักแกประชาชนและเปนการสืบสาน
ประเพณีของคนไทยไวใหลูกหลานชาวพุทธไดถือปฏิบัติกันตอไป 

๖. วัตถุประสงค 
๖.๑ เพื่อเปนการสืบสานประเพณีที่ดงีามของชาวพุทธไวใหลูกหลานไดถือปฏิบัติกันตอไป 
๖.๒  เพื่อใหคณาจารย  เจาหนาที ่นิสิต  และประชาชนผูมีจิตศรัทธาทั่วไป ไดตระหนักถึง

ประเพณวีัฒนธรรมอันดงีาม  และมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา 
 
๗. กลุมเปาหมาย 

๗.๑  คณาจารย  เจาหนาที ่นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗.๒ สวนราชการและเอกชน รฐัวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนผูมีจิตศรัทธาทั่วไป 
๗.๓  กลุมนักเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย มจร 
๗.๔  กลุมนักเรียนชุมชนบริเวณใกลเคียง 

 
๘. พื้นท่ีดําเนินการ 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อําเภอวงันอย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน 

กลุมงานธรรมวิจัย สวนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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๙.วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ ๒๕6๑) 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. 
ขออนุมัติโครงการ 
แตงต้ังคณะกรรมการ 
ติดตอประสานงานโรงเรียน 
ดําเนนิการตามโครงการ 
ประเมินผลโครงการ 
สรุปโครงการ 

 
๑๑. ลักษณะกิจกรรม 

บรรยายธรรมวันพระ วันอาทิตย พิธีเวียนเทียนวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา พรอมรับบริจาค
เงินเพื่อบํารุงมหาวิทยาลัย 
๑๒. ระยะเวลาในการดําเนนิงาน     

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ –  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ รวม ๑๒ เดอืน 
๑๓. หนวยงานรับผิดชอบ 

กลุมงานธรรมวิจัย  สวนธรรมนิเทศ สํานักสงเสริมพระพทุธศาสนาและบริการสังคม   
๑๔. งบประมาณดําเนนิการ 

๑๔.๑  งบประมาณแผนดิน     จํานวน ๑๐0,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
๑๔.๒  งบประมาณมหาวิทยาลัย   จํานวน ๑๕0,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
๑๔.๓  งบประมาณสวนงาน  จํานวน   –   บาท 
รวมท้ังสิน จํานวน 250,000 บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๑๕. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ ไดสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธไวใหลูกหลานเราชาวพุทธไดถือปฏิบัติ 
๑๒.๒  เกิดการมีสวนรวมของชุมชน มีความรักสมัครสมานสามัคคี 

 ๑๒.๓  เกิดความปติ อิ่มใจในบุญกุศลที่ไดรวมกันในการสืบสานประเพณี 
 

*************** 
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ภาคผนวก 
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