
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนงาน     ส ำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  โทร. 43625, 43631            

ที่      ศธ ๖5๙๔(๕)/ ว 551                    วันที ่           6     มิถุนำยน  2560   

เรื่อง   ขอเรียนเชญิเข้ำร่วมโครงกำรบวชเนกขัมมจำริณี  เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในโอกำสที่  

 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์พระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระชนมพรรษำครบ 85 พรรษำ     

 

เรียน    คณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำ คณะ /สถำบัน /ส ำนัก /าำควิชำ 

 (ตำมรำยชื่อหน่วยงำน ดังแนบ) 
 

 ด้วย คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จะได้จัด 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (๑๒  สิงหามหาราชินี) ในระหว่ำง 
วันที่ 11 – 14 สิงหำคม ๒๕60 ณ สถำนปฏิบัติธรรมนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตเชียงใหม่ บ้ำนศรีวังธำร ต ำบลป่ำไผ่ อ ำเาอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ตำมรำยละเอียดในโครงกำรฯ 
จ ำนวน 1 ชุด ดังแนบ 

 
                 ในกำรนี ้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหำร คณำจำรย์ 
บุคลำกร และนักศึกษำในสังกัดของท่ำน เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
 

1.ขอควำมอนุ เ ครำะห์จั ดส่ งบุ คลำกร  เ ข้ ำ ร่ วม โ ค ร ง ก ำ ร จ ำ น ว น  2 -5  ค น 
ในระหว่ำงวันที่ 11-14  สิงหำคม  ๒๕60 โดยไม่ถือเป็นวันลำ (ร่วมท ำบุญเป็น
เจ้ำาำพ คนละ 1,0๐๐ บำท) 

2. เชญิร่วมท ำบุญเป็นเจ้ำาำพงำนบวชฯ  
 

 ทั้งนี้  สำมำรถแจ้งรำยชื่อบุคลำกรที่จะเข้ำร่วมบวชฯ  และน ำส่งปัจจัยร่วมท ำบุญเป็น
เจ้ ำาำพงำนบวช มำยั ง  ส ำนักส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์  4๓๖25 ,43631,43634  
โทรสำร (053) 222 680 ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป – วันที่ 1 สิงหำคม ๒๕60 
         

                  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และขอควำมอนุ เครำะห์ประชำสัมพันธ์ โครงกำรฯ  
ให้แก่ผูส้นใจเพื่อทรำบด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 

 

 

                            

 
(ผูช่้วยศำสตรำจำรย์วลิำวัณย์ เศวตเศรนี) 

รักษำกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

รองประธำนคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำฯ 





โครงการบวชเนกขัมมจาริณ ี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ 

พระบรมราชินนีาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา (๑๒  สงิหามหาราชนิี) 

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

๑. ชื่อโครงการ  :  การบวชเนกขัมมจาริณี    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ 

   พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา  

   (๑๒  สิงหามหาราชิน)ี 

๒. หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องในโอกาสที่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 

พรรษา ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕60  (๑๒  สิงหามหาราชินี) ชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้มีความจงรักภักดีได้

ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ต่างได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองถวายเป็นราชสดุดี และ

ถวายเป็นพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญพระชันษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของเหล่าพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน  

  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะกรรมการด าเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา จึงได้จัด

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี  ประจ าปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา (๑๒  สิงหามหาราชินี)  และเพื่อลดละ

ซึ่งกิเลสและเป็นหนทางให้ผูท้ี่ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะได้เข้ารับการฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งจะ

ท าให้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต มีสติ มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ใน

การด าเนินชีวติ การท างาน เป็นประโยชน์เกือ้กูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

   ๑.  เพื่อให้คณาจารย์/ขา้ราชการ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

   เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์    

   พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา  

 ๒.  เพื่อท านุบ ารุงและสง่เสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย 

  ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป 

 ๓.  เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน  

 ระหว่างวันที่ 11 - 14  สิงหาคม  ๒๕60 

 

 

 

 
 



  

5. สถานที ่ 

 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชยีงใหม่ บ้านศรีวังธาร ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

6.  แหล่งงบประมาณ 

 6.1 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จ านวนเงิน     ๕๐,๐๐๐  บาท 
 6.2 จากผู้เข้าร่วมโครงการร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพ จ านวนเงิน   10๐,๐๐๐  บาท 
    (ค่าลงทะเบียน) 
 6.3   จากผู้มีจติศรัทธาร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพ จ านวนเงิน     35,๐๐๐  บาท 
  
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.๑  พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ซึ่งประกอบด้วย  
  ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชิน ี ที่เป็นรูปธรรม  
 8.๒  บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมบวชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จ านวน 100 คน 
 8.๓  ได้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย 
  ต่อไป 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก าหนดการ 

บวชเนกขัมมจาริณ ีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา 

ในระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม ๒๕60 

ณ ศาลาธรรม และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาเขตเชียงใหม่บ้านศรวีังธาร ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 
 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาธรรม   
 10.00 น. - กล่าวรายงาน โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
      และกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ านาจ  อยู่สุข  
   - ประธานพิธีเปิด  โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ นายแพทย์อาวุธ  ศรสีุกรี 
   - ผูเ้ข้าร่วมโครงการถ่ายรูปหมู่  
 10.30 น. ออกเดินทางสู่สถานปฏิบัติธรรม ณ  สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ บ้านวังธาร    
   อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  
 11.00 น.  ถึงสถานปฏิบัติธรรม ลงทะเบียนรับกุญแจหอ้ง-เข้าที่พัก 
 11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.  กล่าวต้อนรับ โดยผู้แทนสถานปฏิบัติธรรมฯ 
 13.30 น. แนะน าการปฏิบัติเบือ้งต้น/รับกรรมฐาน 
 ๑4.45 น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ๑๕.0๐ น.  ปฏิบัติธรรม 
 ๑6.๓0 น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย/ท าภาระส่วนตัว  
 ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น.  ไหว้พระ สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม 
 ๒0.30 น.  น้ าปานะ  

21.00 น. เข้านอน 
 
วันท่ี 12 สิงหาคม ๒๕60 
 ๐๔.0๐ น.  ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว 
 ๐๕.๐๐ น.  ไหว้พระ สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม 
 ๐๗.0๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๘.๓๐ น.  พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 
 09.00 น. ธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม 
 ๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น  บรรยายธรรม โดยวิทยากรพิเศษ  
 
 



  

-๒- 
 
 ๑4.45 น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ๑๕.0๐ น.  ปฏิบัติธรรม 
 ๑6.๓0น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย/ท าภาระส่วนตัว  
 ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น. ไหว้พระ สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม 
๒0.30 น.  น้ าปานะ  
21.00 น. เข้านอน 

 
13 สิงหาคม ๒๕๕9 
 ๐๔.0๐ น.  ตื่นนอน ท าภารกิจส่วนตัว 
 ๐๕.๐๐ น.  ไหว้พระ สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม 
 ๐๗.0๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๘.๓๐ น.  ธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม 
 ๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ น  บรรยายธรรม โดยวิทยากรพิเศษ  
 ๑4.45 น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ๑๕.0๐ น.  ปฏิบัติธรรม 
 ๑6.๓0น.  พักผอ่นตามอัธยาศัย/ท าภาระส่วนตัว  
 ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 

๑๙.๓๐ น.  ไหว้พระ สวดมนต ์ปฏิบัติธรรม 
๒0.30 น.  น้ าปานะ  
21.00 น. เข้านอน 

 
วันท่ี ๑4 สิงหาคม ๒๕๕9 
 ๐4.๐๐ น.  ตื่นนอน 
 05.00 น. ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
 07.0๐ น.  รับประทานอาหารเช้า 

๐๘.๓๐ น.  - ทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติธรรม /ตอบข้อซักถาม 
  - ลาพระกรรมฐาน สมาทานเบญจศลี 
10.30 น. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  
                 โดย ประธานคณะกรรมการด าเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ านาจ  อยู่สุข 
๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑2.3๐ น.  เก็บสัมภาระ คนืกุญแจหอ้ง 
13.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
  

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 



 


