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รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการบวชเนกขั ม มจาริ ณ ี เ พื ่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื ่ อ งในโอกาสที ่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ ก ิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
2. ส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงานที่รับผิดชอบหลัก:
ส่วนงานร่วมภายใน:
ส่วนงานร่วมภายนอก:

ชื่อส่วนงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ผู้ประสานงาน
ชื่อ-สกุล: นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
โทรศัพท์: 4-3631
มือถือ:
089-555-666-1

ตำแหน่ง:
โทรสาร:
อีเมล์:

ร้อยละ
ที่รับผิดชอบ
80
10
10

เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
053-222680
Jaksurat.p@gmail.com

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ภารกิจประจำ
5. ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 (12 สิงหามหาราชินี) ชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้มีความจงรักภักดี
ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่างได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเฉลิ มฉลองถวายเป็นราชสดุดี และถวายเป็นพระ
ราชกุศล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญพระชันษา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาว
ไทยยิ่งยืนนาน
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จึงได้ดำเนินงานโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) เพื่อให้
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ
ธรรม เพื่อลดละกิเลส และเป็นหนทางให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะได้เข้ารับการฝึกอบรมจิตภาวนาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่ง
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จะทำให้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสุขในชีวิต มีสติ มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนิน
ชีวิต การทำงาน เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและสังคมอย่างแท้จริง
6. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ได้ เข้าร่วม
ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา
2) เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
3) เพื่อให้ผ ู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะและการฝึกจิตภาวนาและสามารถนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
7. เป้าหมาย
ลำดับ
1.

2.

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป (คน)
- กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา (กิจกรรม)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมะและการฝึกจิตภาวนาและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ร้อยละ)

แผน

ผล

คิดเป็น
ร้อยละ

65
1

65
1

100
100

85

85

100

8. สถานที่ดำเนินงาน
1) ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน
9. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมายรอง
ประชาชนทั่วไป
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10. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
10.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
ลำดับ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
1
ขออนุมัตดิ ำเนินงานโครงการฯ
2
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
3
ดำเนินงานโครงการฯ
4
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน
ก.ค. 65
ก.ค. - ส.ค. 65
11-14 ส.ค. 65
ส.ค. 65

10.2 กำหนดการฝึกอบรม
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ศาลาธรรม
09.30 น.
ชี้แจงข้อปฏิบัติและกิจกรรมระหว่างบวช
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
10.00 น.
กล่าวรายงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานพิธีเปิด
โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มช. มอบเงินสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายรูปหมู่
10.30 น.
ออกเดินทางสู่สถานปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”
จ.ลำพูน
11.00 น.
ถึงสถานปฏิบัติธรรม ลงทะเบียนรับกุญแจห้อง เข้าที่พัก
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนา)
13.30 น.
แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้น/รับกรรมฐาน
14.45 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
ปฏิบัติธรรม
16.30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย/ทำภาระส่วนตัว
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18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30 น.
ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
20.30 น.
น้ำปานะ
21.00 น.
เข้านอน
วันที่ 12 สิงหาคม 2565
04.00 น.
ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น.
ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และทำบุญตักบาตร
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00 น.
ธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
บรรยายธรรม โดยวิทยากรพิเศษ
14.45 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
ปฏิบัติธรรม
16.30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย/ทำภารกิจส่วนตัว
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30 น.
ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
20.30 น.
น้ำปานะ
21.00 น.
เข้านอน
วันที่ 13 สิงหาคม 2565
04.00 น.
ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น.
ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
ธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
บรรยายธรรม โดยวิทยากรพิเศษ
14.45 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น.
ปฏิบัติธรรม

5

16.30 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย/ทำภารกิจส่วนตัว
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.30 น.
ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
20.30 น.
น้ำปานะ
21.00 น.
เข้านอน
วันที่ 14 สิงหาคม 2565
04.00 น.
ตื่นนอน
05.00 น.
ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.
ทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติธรรม/ตอบข้อซักถาม
ลาพระกรรมฐาน สมาทานเบญจศีล
10.30 น.
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รักษาการแทนรองอธิการบดี
รักษาการแทนผู้อานวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
เก็บสัมภาระ คืนกุญแจห้อง
13.00 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. งบประมาณ
รายรับ: ในวงเงิน 122,720 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้
1) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กองทุนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในวงเงิน 50,000 บาท
2) ค่าลงทะเบียน (65 คน x 1,000 บาท) จำนวน 65,000 บาท
3) ค่าร่วมทำบุญ จำนวน 7,720 บาท
รายจ่าย: จำนวน 120,476 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ดังนี้
รายการ
จำนวน (บาท)
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน:
23,400
- ค่าตอบแทนวิทยากร
4,000
- ค่าปัจจัยถวายพระ
15,500
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รายการ
- ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
ค่าใช้สอย:
- ค่าบำรุงสถานที่
- ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำปานะ
- ค่าซักผ้าคลุมเก้าอี้
ค่าวัสดุ:
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ กระดาษชำระ น้ำดื่ม ยา
- ค่าวุฒิบัตร
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รวม

จำนวน (บาท)
3,900
80,940
13,080
67,500
360
16,136
2,800
8,516
335
4,485
120,476

คงเหลือ: 2,244 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) นำส่งคืนเป็นเงินรายได้ของสำนักฯ
12. ผลผลิต
ประเภท

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ/
กิจกรรม
คน

1

1

คิดเป็น
ร้อยละ
100

65

65

100

ร้อยละ

85

85

100

ร้อยละ

100

100

100

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ
ตัวชี้วัดเชิง
เวลา

13. ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะและการฝึกจิตภาวนา สามารถนำไปถ่ายทอดให้คนใน
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และนำใช้ใช้ในชีวิตประจำวันได้
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14. การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล
รายละเอียด
วิธีการ :
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เครื่องมือ :
- แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
- แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา :
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
15. ผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อายุ
ประเภท
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จำนวน
1
6
3
6
13
29

ร้อยละ
3.45
20.69
20.34
20.69
44.83
100

จำนวน
6
12
11
29

ร้อยละ
20.69
41.38
37.93
100

จำนวน
10
18
1
29

ร้อยละ
34.48
62.07
3.45
100

1.2 ระดับการศึกษา
ประเภท
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1.3 อาชีพ
ประเภท
เกษียณอายุงาน แม่บ้าน พ่อบ้าน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการบำนาญ
รวม
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ตอนที่ 2. ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ
หัวข้อประเมิน
คะแนนประเมิน
ด้านวิทยากร
97.24
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
96.55
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของวิทยากร
97.93
3. การเชื่อมโยงเนื้อหากับการฝึกปฏิบัติ
97.24
ด้านระยะเวลาและสถานที่
92.18
4. ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
91.72
5. สถานที่ฝึกอบรมมีความเหมาะสม
91.03
6. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
93.79
ด้านความรู้และความเข้าใจ
91.72
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "ก่อน" ฝึกอบรม
72.41
8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ "หลัง" ฝึกอบรม
91.72
ด้านการนำทักษะความรู้ไปใช้ประโยชน์
86.90
9. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
93.79
ได้
10. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้
80.00
ด้านการบริหารจัดการ
83.31
11. การอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน
89.66
12. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการ
88.28
13. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม
80.69
14. การบริหารอาหารและเครื่องดื่ม
69.66
15. ความพึงพอใจของท่านในภาพรวมทั้งหมด
88.28
ค่าเฉลี่ยรวม
89.91
หมายเหตุ ข้อ 7. ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ยรวม

ระดับประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1) สถานที่โรงอาหารและฝึกอบรมด้านล่างยุงเนอะไปหน่อย แต่ทุกอย่างดีมาก
2) อาหารมีจำนวนน้อย บางมื้อมีไม่เพียงพอ ควรมีของว่างเสริมหรือเพิ่มเติมระหว่างวัน เพราะอาหาร
มังสวิรัติกินไม่อยู่ท้อง บางท่านถือศีล 8 กินสองมื้อ จะทำให้หิวเร็ว
3) มียุงและแมลงหวี่เยอะมาก
4) อาหารมีน้อย เป็นบางมื้อ
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5) คุณจรัส อำนวยความสะดวกได้ดี
6) อาหารไม่พอในสองวันแรก และอาหารรสเผ็ดเกินไป
7) น้ำปานะ ขอเป็นแบบอุ่นๆ คราวหน้านะคะ สถานที่พักกับปฏิบัติธรรมค่อนข้างไกลกัน ไม่ค่อยสะดวก
เท่าไหร่
8) อาหารบางมื้อไม่ค่อยเพียงพอกับจำนวนคน ไม่ค่อยมีผักและผลไม้ อาหารเจ/มังฯ อร่อยดี สถานที่กิน
ข้าวค่อนข้างแคบ
9) ที่ปฏิบัติน่าจะมิดชิดกว่านี้ แมลงเยอะ ไม่เหมาะกับการทำสมาธิ
10) ควรปรับปรุงเรื่องอาหารให้มีเพียงพอและมีคุณภาพมากกว่านี้
11) ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมฯ และศูนย์หริภุญไชยมากๆ เลยนะคะ ดูแลอย่างดี
จัดการทุกอย่าง/แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดียิ่งค่ะ
12) ข้อเสนอแนะต่อระบบการบริหารจัดการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงส่ว นงานให้รวดเร็ว ทั่วถึง ทัน
การณ์อาหารควรมีคุณภาพดี เพียงพอกว่าที่บริการ ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม
13) เพิ่มจำนวนคนผู้เข้าร่วมให้มากกว่าเดิม
16. ความเสี่ยงของโครงการ
ด้าน
ด้านการเงิน:
ด้านการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมาย
โครงการ:

ความเสี่ยงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอ
ผู้เข้าอบรมมีจำนวนลดลง

วิธีการปิดความเสี่ยง
เพิ่มค่าลงทะเบียน
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
และเพิ่มเวลาในการประชาสัมพันธ์
ให้มากขึ้น

17. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
อาหารไม่เพียงพอ
ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมให้มารับประทานอาหาร
พร้อม ๆ กัน และใช้สิทธิ์ในอาหารบางรายการที่ทำมา
ตามจำนวนผู้เข้าอบรมตามสิทธิ์ของตน
สถานที่ไกล ยุงและแมลงเยอะ
พิจารณาสถานที่แห่งใหม่
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ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบวชเนกขัมมจาริณเี พื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
(12 สิงหามหาราชินี)
ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โครงการบวชเนกขัมมจาริณเี พื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
(12 สิงหามหาราชินี)
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