แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑. โครงการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ เป็ นมหาวิทยาลัยในส่ วนภูมิภาคแห่ งแรกที่ได้จัดด้านการเรียนการสอนแก่
ประชากรในเขตภาคเหนือเสมอมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดหลักสูตรและ
โครงการต่าง ๆ มากมายหลายโครงการด้วยกัน โครงการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมเพื่อพัฒนาจิต เป็นโครงการ
หนึ่งที่คณะกรรมการดาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดาเนินการมาแล้ว จานวน 26 ครั้ง
ทั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรทั่วไป สานักฯ จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา
ปีที่ 27 ขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง เพื่อเป็ นการพัฒนาสติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคาสอนในพระพุทธศาสนา แก่ข้าราชการและพนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับอย่างทั่วถึง
โดยให้มีการฟังการบรรยาย การปฏิบัติธรรม และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และคาสอนที่จาเป็น
ในการดารงชีวิตไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่นับถือพุทธศาสนาได้
ปฏิบัติตามหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการบาเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาเพื่อนาไปสู่การละลด
และเลิ กอบายมุขทุกประเภท รวมทั้งสนับสนุ นช่วยเหลื อ การแก้ปั ญ หาสังคมในด้านต่างๆ และร่วมกัน
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคีอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์
3.๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวาศานุวงค์ทุกพระองค์
3.๒ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รู้หลักการและวิธีการเจริญภาวนาเพื่อพัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์
เชาวน์จิตวิญญาน ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพื่ อบริ การวิ ชาการด้ านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมแก่ บุ คคลภายนอกทั่ วไป อั นเป็ นการเสริ มสร้าง
ความรู้สึกที่ดี ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 60 คน
4.1.2 ได้จัดกิจกรรมทานุบารุงศาสนา จานวน 1 กิจกรรม
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4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป มีจิตสานึกและตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และทานุบารุงศาสนา
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.๑ ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าทางจริยธรรม และมีการพัฒนาจิตใจเพิ่มมากขึ้น
5.๒ ผู้เข้าอบรมมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ้น
5.3 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างมีคุณค่า มีประโยชน์
ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว สถานที่ทางาน และสังคมส่วนรวม
5.4 ทาให้ประเทศชาติได้ศาสนทายาทที่ดี ที่จะร่วมกันช่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
5.5 ได้สร้างความเข้าใจอันดีเพิ่มยิ่งขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลภายนอก
6. โครงการนี้เป็นไปตามความต้องการ ปัญหา หรือเรื่องที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือไม่
[ ] ใช่ (หากใช่ ระบุรายการเอกสารหลักฐานประกอบ หรืออธิบายข้อมูลเพิ่มเติม)
[ ] ไม่ใช่
7. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
9. ผลผลิต (หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรม) ตัวอย่างเช่น
ลาดับ
ผลผลิต
1 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2
3
4

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กาหนด

หน่วยนับ
โครงการ/
กิจกรรม
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

10. ผลลัพธ์ (หมายถึง ผลประโยชน์จากผลผลิต ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน)
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
นาไปสอนคนในครอบครัวได้

เป้าหมาย
1
60
85
100
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11. กิจกรรม
11.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27 ระหว่างวันที่
23-30 ตุลาคม 2565 (๘ วัน ๗ คืน ) ณ สถาบันพิโมกข์มุก จ.เชียงใหม่ ตามกาหนดการแนบท้าย
12. ส่วนงานและผู้รับผิดชอบโครงการ
1. สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะกรรมการดาเนินงานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่
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กาหนดการ
การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 27
ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2565
ณ สถานบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------------วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
09.00 น.
- ลงทะเบียน
12.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.
- พิธีเปิด ปฐมนิเทศ
15.00 น.
- พิธีรับกรรมฐาน และสัมโมทนียกถา
15.30 น.
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.
- ปฏิบัติธรรม(นั่งสมาธิ-เดินจงกรม)
17.00 น.
- พักผ่อน ทาภารกิจส่วนตัว
18.30 น.
- ไหว้พระ สวดมนต์ ทาวัตรเย็น
19.00 น.
- บรรยายธรรม : แนวการปฏิบตั ิวิปัสสนากรรมฐาน
20.00 น.
- ปฏิบัติธรรม
21.00 น.
- น้าปานะ/ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 – วันที่ 29 ตุลาคม 2565
04.30 น.
- ตื่นนอน
05.00 น.
- ทาวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรรม-นั่งสมาธิ)
06.00 น.
- บรรยายธรรม
07.00 น.
- อาหารเช้าและทาความสะอาดบริเวณที่พักอาศัย
08.00 น.
- ปฏิบัติธรรม
12.00 น.
- อาหารกลางวัน
13.00 น.
- ปฏิบัติธรรม
14.30 น.
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
- ปฏิบัติธรรมและสอบอารมณ์
17.00 น.
- พักผ่อน ทาภารกิจส่วนตัว
18.30 น.
- ไหว้พระสวดมนต์
19.00 น.
- บรรยายธรรม : การประยุกต์ใช้ธรรมะในชีวิตประจาวัน
20.00 น.
- ปฏิบัติธรรม
21.00 น.
- น้าปานะ/ พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565
04.30 น.
- ตื่นนอน
05.00 น.
- ทาวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม (เดินจงกรรม-นั่งสมาธิ)
06.00 น.
- บรรยายธรรม : การประยุกต์ใช้สติและปัญญาในชีวิตประจาวัน
07.00 น.
- อาหารเช้า ทาความสะอาด เก็บของส่งคืน
08.00 น.
- แสดงความคิดเห็น
10.00 น.
- พิธีปิดการอบรม
หมายเหตุ: 1. ผู้รับการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญาทุกท่าน รับศีล 8
(รับประทานอาหาร 2 มื้อ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน)
2. กาหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

