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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 

หลักการและเหตุผล 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดดําเนินการเพื่อให
เปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการ
สนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่งยืน  ทั้งยังตองมีการปลูกฝง
และสรางเสริมบุคลากรใหมีความรู ถึงวันสําคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา เพ่ือชวยกันรักษาและสืบทอดใหคงอยูคู
ประเทศไทยสืบไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสืบสานวันสําคัญทางพุทธศาสนา   
2. เพ่ือใหบุคลากรและผูมีจิตศรัทธาไดมีโอกาสทําบุญรวมกัน 
3. สงเสริมใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
4. เพ่ือดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

ประเภทกิจกรรม 

1. ตั้งกลองทําบุญเพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญ  
2. นําเทียนพรรษา  เครื่องสังฆทาน และเงินรวมทําบุญ ไปถวาย ณ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

หนวยงานเจาของโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเขารวมโครงการ 

ผูบริหาร ผูชํานาญการ ที่ปรึกษา อาจารย และบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  

สถานที่จัดโครงการ 

วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

• ระหวางวันที่ 1-13  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตั้งกลองทําบุญเพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และผูมีจิตศรัทธา
รวมทําบุญ 

• วันที่  14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2551  นําเทียนพรรษา  เครื่องสังฆทาน และเงินรวมทําบุญ ไปถวาย ณ วัด
เทพลีลา  เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 
คณะกรรมการดาํเนินการโครงการ 

1. อาจารยอรรณพ    โพธิสุข หัวหนาโครงการ 
2. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
3. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค กรรมการ 
4. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง กรรมการ 
5. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการ 
6. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการ 
7. นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา กรรมการ 
8. นางสุธาทิพย    ผนวกสุข กรรมการและเลขานุการ 
9. นายดนัย    มณฑาทิพยกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

งบประมาณดําเนินการ 

จากผูบริหาร บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร และผูมีจิตศรัทธา 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ปลูกจิตสํานึกใหผูเขารวมโครงการเขาถึง วันสําคัญทางพุทธศาสนา 
2. ชวยกันทํานุบํารุงใหพุทธศาสนาดํารงคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 
3. ใหผูรวมโครงการไดมีโอกาสไดทําบุญ ในวันสําคัญทางศาสนา 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 

 ผลการดําเนินงาน 

สํานักคอมพิวเตอรไดสงเสริมใหจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริมใหบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  
รวมทั้งยังเปนภารกิจหลักหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ดังนั้นสํานักคอมพิวเตอร จึงไดจัดโครงการสืบสาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา  ระหวางวันที่ 1-14 เดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2551  โดยสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

กิจกรรม 

• ระหวางวันที่ 1-13  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551  
สํานักคอมพิวเตอรจัดตั้งกลองทําบุญเพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญ  มผีูรวม
ทําบุญ เปนจํานวนเงิน 2,270.- บาท  (สองพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 

• วันจันทรที่  14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2551 
สํานักคอมพิวเตอร นําเทียนพรรษา  เครื่องสังฆทาน และเงินรวมทําบุญ ไปถวาย ณ วัดเทพลีลา   
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร  เวลา 8.00 น.  มีบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร แจงความประสงคเขารวม
กิจกรรมดังกลาว จํานวน 7 คน  ดังรายนามตอไปนี้ 

1. นางสุธาทิพย ผนวกสุข 
2. นางศิริศศิเกษม   สุโพธิ์ภาค 
3. นางสาวภภัทรสรณ   วงศจิรปภัทร 
4. นางสาวสาวิตรี   ตรีนาค 
5. นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา 
6. นางสาวจิตติมา   ชางไม 
7. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 

คาใชจายดําเนินงาน 

 จากการตั้งกลองทําบุญ มีผูรวมทําบุญ จํานวน 2,270 บาท โดยนําเงินทําบุญ ดังนี้             

1. เทียนพรรษาจํานวน  2 ตน  600 บาท   
2. เครื่องสังฆทานและดอกไมธูปเทียน  270 บาท 
3. หลอดไฟ จํานวน 1 กลอง   400 บาท 
4. ปจจัยทําบุญ  1,000 บาท   
 รวม           2,270  บาท 

 (สองพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน) 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
1. จํานวนบุคลากรเขารวมกิจกรรมจํานวนหนึ่ง  เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวจัดในชวงเชา และเปนวันทํางาน  
 

 ขออนุโมทนาบุญ  
จากทีมงานสํานักงานผูอํานวยการ และคณะกรรมการโครงการฯ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 

ประมวลภาพกิจกรรม 

   

   

   

 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 

ภาพผนวก 1 : หนังสืออนุมัติโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 

 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 



ผลดําเนินงานโครงการสืบสานทาํนุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ทําบุญ และถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ระหวางวันท่ี 1-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2551 

 

ภาคผนวก 2 : แผนการดําเนินงานและภาระหนาท่ี 

แผนการดําเนินงาน 
วัน / เดือน / ป กิจกรรม ระยะเวลา 

30 มิถุนายน 2551 เขียนโครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทําบุญ และถวายเทียน
พรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

1 วัน 

1 กรกฏาคม 2551 - ขออนุมัติโครงการฯ 1 วัน 
 - Mail แจงผูบริหารและบุคลากร รับทราบ  
1-12 กรกฏาคม 2551 จัดตั้งกลองทําบุญเพ่ือใหผูบริหาร บุคลากร และผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญ 12 วัน 
13 กรกฏาคม 2551 รวบรวมเงินทําบุญ และจัดหาเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน 1 วัน 
14 กรกฏาคม 2551 นําเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และเงินทําบุญ ถวาย ณ วัดเทพลีลา 1 วัน 
15-16 กรกฏาคม 2551 - จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ  

- ประมวลภาพและเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผานเว็บ 
2 วัน 

21 กรกฏาคม 2551 เสนอรายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรทราบ 
และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมเอกสาร 

1 วัน 

ภาระหนาที่ 
ลําดับ งาน หนาท่ี ผูดูแล วันสงงาน 

1 ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป และจัดทํา
หนังสือตางๆ โครงการ 

อ.อรรณพ  โพธิสุข 
สุธาทิพย ผนวกสุข 
สมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

1 กรกฏาคม 2551 

2 สถานที่และอุปกรณ
กลองทําบุญ 

หาวัดที่จะถวายเทียนพรรษา 
และเตรียมตั้งกลองทําบุญ 

สุธาทิพย ผนวกสุข 
ภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 

1 กรกฏาคม 2551 

4 การเงิน รวบรวมเงินทําบุญ และสรุป
คาใชจาย 

สุธาทิพย ผนวกสุข  
อรุณรัตน ทองคํา 

15 กรกฏาคม 2551 

5 รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
และนําขึ้นเว็บเพจ 

อ.อรรณพ  โพธิสุข 
สุธาทิพย ผนวกสุข 
สมบุญ  อุดมพรยิ่ง 

21 กรกฏาคม 2551 
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ภาคผนวก 3 : สาระนารูเกี่ยวกับวันเขาพรรษา 

"เขาพรรษา" แปลวา "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆตองอยูประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งระหวางฤดูฝน โดยเหตุที่
พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหนาที่จะตองจาริกโปรดสัตว และเผยแผพระธรรมคําส่ังสอนแกประชาชนไปในที่ตาง ๆ ไม
จําเปนตองมีที่อยูประจํา แมในฤดูฝน ชาวบานจึงตําหนิวาไป
เหยียบขาวกลาและพืชอ่ืนๆ จนเสียหาย พระพุทธเจาจึงทรง
วางระเบียบการจําพรรษาใหพระภิกษุอยูประจําที่ตลอด 3 
เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ของทุกป 
ถาปใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เล่ือนมาเปนวันแรม 1 ค่ํา เดือน
แปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 เวนแตมี
กิจธุระเจาเปนซึ่งเมื่อเดินทางไปแลวไมสามารถจะกลับไดใน
เดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตใหไปแรมคืนได คราวหนึ่งไมเกิน 7 
คืนเรียกวา  สัตตาหะ หากเกินกําหนดนี้ ถือวาไมไดรับ
ประโยชน แหงการจําพรรษา จัดวาพรรษาขาด ระหวางเดินทางกอนหยุดเขาพรรษา หากพระภิกษุสงฆเขามาทันใน
หมูบานหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงไดตามสมควร แตถามาไมทันก็ตองพ่ึงโคนไมใหญเปนที่พักแรม ชาวบานเห็น
พระไดรับความลําบากเชนนี้ จึงชวยกันปลูกเพิง เพ่ือใหทานไดอาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค ที่พักดังกลาวนี้
เรียกวา "วิหาร" แปลวาที่อยูสงฆ เมื่อหมดแลว พระสงฆทานออกจาริกตามกิจของทานครั้งถึงหนาฝนใหมทานก็
กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดี แตบางทานอยูประจําเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศัรทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหา
สถานที่สงบเงียบไมหางไกลจากชุมชนนัก สรางที่พัก เรียกวา "อาราม" ใหเปนที่อยูของสงฆดังเชนปจจุบันนี้   

โดยปรกติเครื่องใชสอยของพระตามพุทธานุญาตใหมีประจําตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขารอันไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ 
เข็ม บาตร รัดประคด หมอกรองน้ํา และมีดโกน และกวาพระทานจะหาที่พักแรมได บางทีก็ถูกฝนตนฤดูเปยกปอนมา 
ชาวบานที่ใจบุญจึงถวายผาจํานําพรรษา หรือผาอาบน้ําฝนสําหรับใหทานไดผลัดเปล่ียน และถวายของจําเปนแกกิจ
ประจําวันของทานเปนพิเศษในเขาพรรษานับเปนเหตุใหมีประเพณีทําบุญเนื่องในวันนี้สืบมา  

การที่พระภิกษุสงฆทานโปรดสัตวอยูประจําเปนที่เชนนี้ 
เปนการดี สําหรับสาธุชนหลายประการ  กลาวคือ ผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระ สวนผู
ที่อายุยังไมครบบวชผูปกครองก็นําไปฝากพระ โดยบวชเปน
เณรบาง ถวายเปนลูกศิษยรับใชทานบาง ทานก็ส่ังสอนธรรม 
และความรูให และโดยทั่วไป พุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตร
หรือไปทําบุญที่วัด นับวาเปนประโยชน   

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น  ใ น วั น นี้ ห รื อ ก อ น วั น นี้ ห นึ่ ง วั น 
พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเชน ดอกไม ธูปเทียน 
เครื่องใช เชน สบู  ยาสีฟน เปนตน มาถวายพระภิกษุ 

สามเณร ที่ตนเคารพนับถือ ที่สําคัญคือ มีประเพณีหลอเทียนขนาดใหญเพ่ือใหจุดบูชาพระประธานในโบสถอยูไดตลอด 
3 เดือน มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเปนขบวนแหทั้งทางบกและทางน้ํา  
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แมการเขาพรรษาจะเปนเรื่องของภิกษุ แตพุทธศาสนิกชนก็ถือเปนโอกาสดีที่จะได ทําบุญรักษาศีลและชําระจิตใจ

ใหผองใส กอนวันเขาพรรษาชาวบานก็จะไปชวยพระทํา
ความสะอาดเสนาสนะ ซอมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึง 
วันเขาพรรษาก็จะไปรวมทําบุญตักบาตร ฟงเทศน ฟงธรรม
และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเวน 
อบายมุขตางๆ เปนกรณีพิเศษ เชน งดเสพสุรา งดฆาสัตว 
เปนตน อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทใหบุตรหลาน 
ของตนโดยถือกันวาการเขาบวชเรียนและอยูจําพรรษาใน
ระหวางนี้จะไดรับ อานิสงสอยางสูง  

กิจกรรมสําหรับพุทธศาสนิกชนในว
เขาพรรษา  

ัน

1. รวมกิจกรรมทําเทียนจํานําพรรษา  
2. รวมกิจกรรมถวายผาอาบน้ําฝน และจตุปจจัย แกภิษุสามเณร  
3. รวมทําบุญ ตักบาตร ฟงธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล  
4. อธิษฐาน งดเวนอบายมุขตางๆ   

 
 

แหลงขอมูลอางอิง : http://www.learntripitaka.com/History/In.html 
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