
 
 

ผลดําเนินงานโครงการ 

   

   

   

   

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา 
ภายใตโครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 

3 และ 24 กรกฎาคม 2552 
ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร  



   

สรุปผูบริหาร 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนภารกิจหลักประการหนึ ่งของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงชี้ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมี
นโยบายในการสนับสนุนสง เสริมการทํานุบําร ุงศ ิลปวัฒนธรรมไทย  การทํานุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน ทั้งยังตองมีการปลูกฝงและสรางเสริมนิสิต บุคลากรใหมีความรู ถึง
วันสําคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา เพื่อชวยกันรักษาและสืบทอดใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป  
ในปนี ้ สํานักคอมพิวเตอรจึงไดจัดทําบุญและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษา  
8 กรกฎาคม 2552 เพ่ือเปนสิริมงคลแดผูรวมกิจกรรมระหวางวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2552 
มีผูเขารวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเมื่อวันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2552 จํานวน 13 คน ณ 
วัดในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 10 วัด และขออนุโมทนาผูมีจิตศรัทธา(นิสิต บุคลากรและ
บุคคลทั่วไป)ในการรวมทําบุญในครั้งนี้ 
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ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรม 

ในปนี ้ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดกิจกรรมทําบุญและถวายเทียน
พรรษาเนื่องในวันเขาพรรษาระหวางวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2552 เพื่อสงเสริมการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน ทั้งยังตองมีการปลูกฝงและ
สรางเสริมนิสิต บุคลากรใหมีความรู ถึงวันสําคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา เพื่อชวยกันรักษา
และสืบทอดใหคงอยู คู ประเทศไทยสืบไป โดยจัดตั้งตูทําบุญ ณ เคานเตอรใหบริการ
คอมพิวเตอรที ่สํานักคอมพิวเตอรทั ้งประสานมิตรและองครักษ บริเวณชั ้นลางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร บริเวณโรงอาหาร และบอกบุญตามหนวยงาน ระหวางวันที่ 1-23  
กรกฎาคม 2552 เพ่ือใหนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปไดมีสวนรวมในการทําบุญในครั้งนี้ 
และไดจัดใหมีกิจกรรมไปถวายเทียนพรรษาในวันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2552 จํานวน 
10 วัด ณ เขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 

1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
2. วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
3. วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
5. วัดมหรรณพารามวรวิหาร 
6. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
7. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
8. วัดเอี่ยมวรนุช 
9. วัดอินทรวิหาร 
10. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

(วัดตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9) 

โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจ ัดเตรียมชุด
ถวายเทียนพรรษาประกอบดวยเทียนพรรษา สังฆทาน 
หลอดไฟ ดอกไม ธูปเทียน ผาอาบน้ําฝน และปจจัยบํารุง
วัด  เ พื ่อนําไปถวายแตละวัด  และมีผู เข าร วมกิจกรรม
ดังกลาวจํานวน 13 คน ดังนี้ 



 

  2 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล 3 ก.ค. 2552 24 ก.ค.2552 

1.  ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช เทียนรุงโรจน   

2.  ผูชวยศาสตราจารยสุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ   

3.  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน   

4.  อาจารยอรรรพ โพธิสุข   

5.  อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน   

6.  นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง   

7.  นายไพโรจน  ผาสุวรรณ   

8.  นางสุธาทิพย  ผนวกสุข   

9.  นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค   

10.  นางสาววิรมณ  แตงนอย   

11.  นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค   

12.  นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล   

13.  นายถาวร หงสทอง   

รายนามผูมีจิตศรัทธาทําบุญ 

การจัดกิจกรรมทําบุญและถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเขาพรรษาไดดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคเรียบรอยแลว เนื่องจากผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญจํานวนมากรวมเปนเงินทั้งส้ิน 
19,475.-บาท นอกเหนือจากงบประมาณเงินรายไดของสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 3,800.-บาท 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ขออนุโมทนาบุญทานผูมีจิตศรัทธามา ณ โอกาสนี้ 

 ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร    10,800.- บาท 

  บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร      2,995.- บาท 

  สํานักงานอธิการบดี      2,940.- บาท 
(กองบริการการศกึษา, กองคลัง, กองแผนงาน,  กองกลาง, กองกิจการนิสิต, ฝายวิจัย) 

 ผูมีจิตศรัทธา       2,740.- บาท 



 

   3 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

คาใชจายดําเนินงาน 

 รายรับ 

งบประมาณ เงินรายได   3,800.- บาท 

ผูบริหาร 10,800.- บาท 

บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร   2,995.- บาท 

สํานักงานอธิการบดี  2,940.- บาท 

ผูมีจิตศรัทธา  2,740.- บาท 

รวมรายรับทั้งสิ้น 23,275.- บาท 

 รายจาย 

คาเทียน สังฆทาน หลอดไฟ (ถวายวัดพระราม 9)  1,160.- บาท 

ถวายปจจัย วัดพระราม 9  1,700.- บาท 

คาเทียน สังฆทาน หลอดไฟ ดอกไม ธูปเทียน ผาอาบน้ําฝน  
(ถวาย 9 วัด)  8,415.- บาท 

ถวายปจจัย 9 วัด วัดละ 1,300.- บาท 11,700.- บาท 

ถวายปจจัยตามตูบริจาควัด      300.- บาท 

รวมรายจายทั้งสิ้น 23,275.- บาท 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ผลประเมินการจัดกิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดจัดทําแบบประเมินการจัดกิจกรรมทําบุญและ
ถวายเทียพรรษา ณ วัดในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2552 
ผานระบบ SWU e-Survey ของมหาวิทยาลัย ที่ http://esurvey.swu.ac.th และมีจํานวน
ผู เขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ 9 คน จากจํานวนผู เขารวมกิจกรรม
ทั้งหมดในครั้งนี้ 13 คน  คิดเปนรอยละ 69.23  โดยใชเกณฑการประเมินขอคิดเห็นที่มี
ตอการจัดงานดังกลาว พิจารณาจากคาเฉล่ียการประเมินแตละขอ โดยแบงเปนระดับประเมิน
ดังนี้  0.00-1.00 = นอย 1.01-2.00 = ปานกลาง 2.01-3.00 = ดี  และ 3.01-4.00 ดีมาก  
ดังหัวขอประเมินดังนี้ 

1. พิธีการทําบุญและถวายเทียนพรรษา เหมาะสม อยูในเกณฑระดับดีมาก (3.78) 

2. ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา อยูในเกณฑระดับดีมาก (3.44) 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม อยูในเกณฑระดับดี (2.89) 

4. การประชาสัมพันธโครงการเปนไปอยางทั่วถึง อยูในเกณฑระดับดีมาก (3.22) 

5. การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจาหนาที่  อยูในเกณฑระดับดีมาก (3.33) 

เมื่อนับคะแนนเฉลี่ยจากหัวขอประเมินทั้ง 5 ขอมาหาคาเฉลี่ย จะไดคะแนนความ
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยูในเกณฑระดับดีมาก (3.332)   
หรือคิดเปนรอยละ 83.3 

และขอเสนอแนะจากผูกรอกแบบประเมินในครั้งนี้ 

1. ขอใหจัดกิจกรรมแบบนี้ประจําทุกป  
2. นาจะไปถวายวัดที่ตางจังหวัดที่ขาดแคลนพวกเทียนและของใชตางๆ  

3. ควรมีการวางแผนลวงหนา 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

  ตาราง สรุปผลการประเมินโครงการ 

4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช) 1(ปรับปรุง) 
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1. พิธีการทําบุญและถวายเทียน
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2. ความรูท่ีไดรับจากการเขารวม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
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3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
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4. การประชาสัมพันธโครงการ

เปนไปอยางท่ัวถึง 
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5. การอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานของเจาหนาท่ี 
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ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. รถบัสที่จองขอใชรถเกิดเสียกอนกําหนดเดินทาง  จึงจําเปนตองเปล่ียนเปนรถตู 
ซึ่งไดรถตูมาจํานวน 1 คัน ทําใหพาผูมีจิตศรัทธาไปถวายเทียนพรรษาได
จํานวนหนึ่ง 

2. ระยะเวลาในการเตรียมงานไมมาก ทําใหนิสิต คณาจารย บุคลากร และผูมีจิต
ศรัทธารวมทําบุญไดไมทั่วถึง 

3. ในการจัดงานครั้งถัดไปควรศึกษาและเลือกวัดที่ยังไมเจริญหรือขาดแคลน 
เพ่ือจะไดใชประโยชนจากการถวายเทียนพรรษาในครั้งตอไป  
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ประมวลภาพกิจกรรม 

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ไดรวบรวมภาพกิจกรรมตางๆ ถวายเทียน
พรรษาเนื่องในวันเขาพรรษาเมื่อวันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2552 ณ วัดในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 วัด 

 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

   

   
 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

 วัดมหรรณพารามวรวิหาร 

   

   
 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 

   

   
 วัดอินทรวิหาร 

   



 

  8 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

   
 วัดเอี่ยมวรนุช 

   

   
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

 วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

   

   
 วัดเทพธิดารามวรวิหาร 

   

   
 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  

(วัดตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9) 

   

 



 

  10 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ภาคผนวก 1  
รายนามคณะกรรมการบริหารโครงการ 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ภาคผนวก 2  
หนังสืออนุมัติโครงการ 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ภาคผนวก 3  
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 

หลักการและเหตุผล 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนองคประกอบ ตัวบงชี้ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตาม
ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมี
นโยบายในการสนับสนุนสงเสร ิมการทํานุบําร ุงศิลปวัฒนธรรมไทย  การทํานุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน  ทั้งยังตองมีการปลูกฝงและสรางเสริมนิสิต บุคลากรใหมีความรู ถึง
วันสําคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา เพื่อชวยกันรักษาและสืบทอดใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป  
ในป นี ้ สําน ักคอมพ ิว เตอร จ ึง ได จ ัดทํ าบ ุญและถวาย เท ียนพรรษา  9 ว ัด ใน เขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเขาพรรษา 8 กรกฎาคม 2552 เพื่อเปนสิริมงคลแดผูรวม
กิจกรรมในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสืบสานวันสําคัญทางพุทธศาสนา   

2. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร รวมถึงนิสิต บุคลากรและผูมี
จิตศรัทธา ไดมีโอกาสทําบุญรวมกัน 

3. สงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร รวมถึงนิสิต บุคลากรและ
ผูมีจิตศรัทธามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

4. เพ่ือดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. อาจารยอรรณพ   โพธิสุข ประธานกรรมการ 

2. อาจารยอุราพร   ศุขะทัต รองประธานกรรมการ 

3. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ 

4. นางสาวสุวิมล คงศักด์ิตระกูล กรรมการ 

5. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ กรรมการ 

6. นายไพโรจน ผาสุวรรณ  กรรมการ 

7. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 

8. นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการ 

9. นางสาววิรมณ  แตงนอย กรรมการ 

10. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

 ระหวางวันที่ 1-23  กรกฎาคม 2552  
ต้ังกลองทําบุญเพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร รวมถึงนิสิต 
บุคลากรและผูมีจิตศรัทธารวมทาํบุญ  

 วันที่ 3 และ 24 กรกฎาคม 2552  
นําเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน และเงินรวมทําบุญไปถวาย ณ วัดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ประเภทกิจกรรม 

1. ตั้งกลองทําบุญเพื่อใหผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร รวมถึงนิสิต 
บุคลากรและผูมีจิตศรัทธา รวมทําบุญ 

2. นําเทียนพรรษา  เครื่องสังฆทาน และเงินรวมทําบุญไปถวาย ณ วัดในเขต
กรุงเทพมหานคร 



 

  14 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ผูเขารวมกิจกรรม  

ผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย 

o ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  

o นิสิต บุคลากร และผูมีจิตศรัธาทําบุญทั่วไป 

สถานที่จัดโครงการ 

วัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
2. วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
3. วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
4. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
5. วัดมหรรณพารามวรวิหาร 

6. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
7. วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
8. วัดเอี่ยมวรนุช 

9. วัดอินทรวิหาร 
10. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

(วัดตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชการที่ 9) 

สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสรางสรรค  พัฒนาองคกร 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

สนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย  

 ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ือการเรียนรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการบริหารระบบและบุคลากร  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. ปลูกจิตสํานึกใหผูเขารวมโครงการเขาถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

2. ชวยกันทํานุบํารุงใหพุทธศาสนาดํารงคงอยูคูประเทศไทยสืบไป 

3. ใหผูรวมโครงการไดมีโอกาสไดทําบุญ ในวันสําคัญทางศาสนา 



 

  16 
โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ภาคผนวก 4  
กําหนดการเดินทาง 

ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 

3 กรกฎาคม 2552 

10.00-13.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  
 (วัดตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 รัชการที่ 9) 

24 กรกฎาคม 2552 

8.30 น. รถออกจากมหาวิทยาลัยหนาอาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร 

8.30-15.00 น. ถวายเทียนพรรษา 9 วัด 

o วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
o วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
o วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
o วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
o วัดมหรรณพารามวรวิหาร 
o วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
o วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
o วัดเอี่ยมวรนุช 
o วัดอินทรวิหาร 

15.00-16.00 น. กลับมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : ชุดถวายเทียนพรรษา ประกอบดวย 
- เทียนพรรษา    จํานวน 1 คู 
- หลอดไฟฟา    จํานวน 1 กลอง 
- ชุดสังฆทนา    จํานวน 1 ชุด 
- ผาอาบน้ําฝน   จํานวน 1 ผืน 
- ปจจัย            จํานวน 1 ซอง 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

ภาคผนวก 5 
แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

 แผนกการดําเนินงาน 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

28 มิถุนายน 2552 จัดทําโครงการ 
30 มิถุนายน 2552 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอตอ

ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
30 มิถุนายน 2552 โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานัก

คอมพิวเตอร และจัดเก็บเอกสารโครงการบนระบบ SWU 
e-Document 

30 มิถุนายน 2552 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บคําส่ังบน
ระบบ SWU e-Document 

30 มิถุนายน 2552 แจงแผนการดําเนินงานและภาระหนาที่ใหคณะกรรมการฯ 
ทราบ ผานเมล 

1-15 กรกฎาคม 2552 จัดทําหนังสือตางๆ  
 หนังสือขอความอนุเคราะห 
 อื่นๆ 

3 กรกฎาคม 2552 การประชาสัมพันธโครงการ  
 ผานระบบขาวและกิจกรรม 
 ผ าน เมล  ( สํ าหร ับผู บ ร ิห า รแล ะบ ุค ล ากร  สํ าน ัก
คอมพิวเตอร) 

3-23 กรกฎาคม 2552 จัดตูทําบุญวางไวที่หองบริการคอมพิวเตอร ทั้งประสานมิตร
และองครักษ  ช้ันลางคณะศิลปกรรมศาสตร และโรงอาหาร 

2 และ 23 กรกฎาคม 2552 จัดหาชุดประกอบการถวายเทียนพรรษา 
19-21 กรกฎาคม 2552 จัดทําหนังสือแนะนําวัดที่ไปถวายเทียนพรรษา 
22 กรกฎาคม 2552 ประชุมติดตามงาน 
3 และ 24 กรกฎาคม 2552 กิจกรรมถวายเทียนพรรรษา 
3 และ 24 กรกฎาคม 2552 จัดทําประมวลภาพกิจกรรมผานเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร 
24 กรกฎาคม 2552 จัดทําและสงหนังสือขอบคุณหนวยงานใหความอนุเคราะห 
24-31 กรกฎาคม 2552 เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 
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โครงการสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทําบุญและถวายเทียนพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา 

วัน เดือน ป กิจกรรม 

24-31 กรกฎาคม 2552 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ   
3 สิงหาคม 2552 เสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตอประธานคณะ

กรรมการบริหารโครงการ และผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร ตามลําดับ 

3 สิงหาคม 2552 นํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ จัดเก็บบนระบบ 
SWU e-Document 

3 สิงหาคม 2552 รวบรวมเอกสารทั้งหมด สงคืนสํานักคอมพิวเตอร เก็บไว
เปนขอมูล 

3 สิงหาคม 2552 ปดโครงการ 

 ภาระงาน 

ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 

1. งานประสานงาน  จัดทําโครงการ 
 ดูแลและประสานงานใน

ภาพรวมของโครงการ 
 ประสานงานการประชุม 
 จัดกิจกรรมของ

โครงการ 

อาจารยอรรณพ โพธิสุข 
และ 
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง
(ประสานมิตร)  
คุณจันทนา หมื่นพันธ 
(องครักษ) 

29  มิ.ย. 2552 

2. งานเอกสาร  จัดทําหนังสือตางๆ  
 นําเอกสารจัดเก็บบน

ระบบ SWU e-
Document 

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 15 ก.ค.  2552 

   จัดทําหนังสือแนะนํา
วัดที่ไปถวายเทียน
พรรษา 

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 22 ก.ค. 2552 

3. งานประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลและ
ประชาสัมพันธผาน 
ระบบขาวและกิจกรรม
ออนไลน   และเมล 

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 3 ก.ค. 2552 

   ถายรูป และจัดทํา
ประมวลภาพผานเว็บ 

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 3, 24 ก.ค.  2552 
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ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 

4. งานพัสดุ  จัดหาวัสดุ คุณสาวิตรี  ตรีนาค 2, 23 ก.ค. 2552 
5. สถานที่   ประสานงานและจัค

เตรียมตูทําบุญวาง
ตามจุดบริการตางๆ  

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
คุณจันทนา หมื่นพันธ 

15 ก.ค.  2552 

   ประสานงานและ
จัดเตรียมหาวัด เพ่ือ
ถวายเทียนพรรษา 

คุณไพโรจน ผาสุวรรณ 
คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 
คุณสุวิมล คงศักด์ิ
ตระกูล 

2, 22 ก.ค. 2552 

   ดูแลการเดินทางไป
ถวายเทียนพรรษา 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์
ภาค 
คุณไพโรจน ผาสุวรรณ 

2, 22 ก.ค. 2552 

6. งานการเงิน  เบิกจายเงินและเอกสาร
การเบิกจายเงิน 

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 
และคุณวิรมณ แตงนอย 

31 ก.ค.  2552 

7. แบบประเมิน
โครงการ 

 จัดทําผานระบบ e-
Survey และสรุป 

คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
(จัดทํา) และ อาจารย 
อุราพร ศุขะทัต (สรุป) 

31 ก.ค.  2552 

8. งานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานผล
ดําเนินงานโครงการ 

 นําเอกสารรายงานผล
ดําเนินงานโครงการ 
จัดเก็บบนระบบ SWU  
e-Document 

อาจารยอรรณพ โพธิสุข 
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 

3  ส.ค.  2552 
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ภาคผนวก 6 
แบบประเมินโครงการ 

สืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอรทําบุญและ
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 

วันท่ี 3 และ 24 กรกฎาคม 2552 
คําแนะนํา   

กรุณาใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีทานเห็นวาเหมาะสม หรือ ใหขอเสนอแนะเพ่ือการ

ปรับปรุงในครั้งตอไป 

ระดับการประเมิน    

ระดับ 4  = ดีมาก  ระดับ 3 = ดี   ระดับ 2 = พอใช   และ ระดับ 1 = เห็นควรปรับปรุง 

ระดับการประเมิน ขอ หัวขอประเมิน 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช
 

ปร
ับป

รุง
 

ไม
ปร

ะเ
มิน

 

1. พิธีการทําบุญและถวายเทียนพรรษา 
เหมาะสม 

     

2. ความรูที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมถวาย
เทียนพรรษา 

     

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม      
4. การประชาสัมพันธโครงการเปนไปอยางทั่วถึง      
5. การอํานวยความสะดวกและประสานงานของ

เจาหนาที่ 
     

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

ขอขอบคุณสําหรับการใหขอมูล 

 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
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ภาคผนวก 7 
ความเปนมา “วันเขาพรรษา” 

วันเขาพรรษา (บาลี: วสฺส, สันสกฤต: วรฺษ, อังกฤษ: Vassa) เปนวันสําคัญใน
พุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆเถรวาทจะอธิษฐานวาจะพักประจําอยู ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด
ระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเปนระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว โดยไม
ไปคางแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปวา จําพรรษา ("พรรษา" แปลวา ฤดูฝน, 
"จํา" แปลวา พักอยู) พิธีเขาพรรษานี้ถือเปนขอปฏิบัติสําหรับพระสงฆโดยตรง ละเวน
ไมได ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม 1  การเขาพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแตวันแรม 1 ค่ํา เดือน 
8 ของทุกป (หรือเดือน 8 หลัง ถามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 
11 หรือวันออกพรรษา 

วันเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) หรือเทศกาลเขาพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา 
เดือน 8 ถึง วันข้ึน 15 ค่ํา เดือน 11) ถือไดวาเปนวันและชวงเทศกาลทางพระพุทธศาสนา
ที่สําคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในชวงฤดูฝน โดย
วันเขาพรรษาเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตอเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 
15 ค่ํา เดือน 8) ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริยและคนทั่วไปไดสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติการทําบุญในวันเขาพรรษามาชานานแลวต้ังแตสมัยสุโขทัย 

สาเหตุที ่พระพุทธเจาทรงอนุญาตการจําพรรษาอยู  ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ ่ง
ตลอด 3 เดือนแกพระสงฆนั้น มีเหตุผลเพื่อใหพระสงฆไดหยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร
ศาสนาไปตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งจะเปนไปดวยความยากลําบากในชวงฤดูฝน เพื่อปองกัน
ความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ําธัญพืชของชาวบานที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวงเวลาจําพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เปนชวงเวลาและโอกาสสําคัญ
ในรอบปที่พระสงฆจะไดมาอยูจําพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 
เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆที่ทรงความรู ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง
ความสามัคคีในหมูคณะสงฆดวย 

                                                   

1 พระไตรปฎก เลมท่ี 4 พระวินัยปฎก เลมท่ี 4 มหาวรรค ภาค 1 วัสสูปนายิกขันธกะ. พระไตรปฏกฉบับ

สยามรัฐ. [ออนไลน]. 
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ในวันเขาพรรษาและชวงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทย
ถือเปนโอกาสอันดีที่จะบําเพ็ญกุศลดวยการเขาวัดทําบุญใสบาตร ฟงพระธรรมเทศนา ซึ่ง
สิ่งที่พิเศษจากวันสําคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเขาพรรษา และผาอาบ
น้ําฝน (ผาวัสสิกสาฏก) แกพระสงฆดวย เพื่อสําหรับใหพระสงฆไดใชสําหรับการอยูจํา
พรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เปนพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ป) จะนิยมถือ
บรรพชาอุปสมบทเปนพระสงฆเพื่ออยูจําพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดย
พุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจําพรรษาตลอดพรรษากาลวา 
"บวชเอาพรรษา" 

นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยไดประกาศใหวันเขาพรรษาเปน "วันงด
ดื่มสุราแหงชาติ" 2  โดยในปถัดมา ยังไดประกาศใหวันเขาพรรษาเปนวันหามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลทั่วราชอาณาจักร 3 ทั้งนี้เพื่อรณรงคใหชาวไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงด
การด่ืมสุราในวันเขาพรรษาและในชวง 3 เดือนระหวางฤดูเขาพรรษา เพื่อสงเสริมคานิยม
ที่ดีใหแกสังคมไทย 4  

สําหรับในป พ.ศ. 2552 นี้ วันเขาพรรษาจะตรงกับ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ตาม
ปฏิทินสุริยคติ 

 

 

 

ที่มาขอมูล : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี บทความ “วันเขาพรรษา” 
http://th.wikipedia.org/ 

                                                   
2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วันงดดื่มสุราแหงชาติ, เลม 125, ตอนพิเศษ 

142 ง, 25 สิงหาคม 2551, หนา 13 

3 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดวันหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล, เลม 

126, ตอนพิเศษ 95 ง, 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552, หนา 6 

4 โครงการรณรงคลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล. เว็บไซต stopdrink. เรียกขอมูลเมื่อ 22-6-52 
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