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คํานํา 
 
 
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ไดสงเสริมใหนักศกึษาจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหนักศึกษาเปนผูคิด วางแผน และปฏบิัติงานดวยตนเอง ดวยเหตนุี้
ภาควิชาจึงไดจัด “การสัมมนากจิกรรมนกัศกึษา” ขึ้น เพ่ือใหความรูความเขาใจแกนกัศึกษาเรื่องการจัด
กิจกรรม   
 
เอกสารฉบับนีไ้ดจัดทําขึ้นสําหรับการสัมมนาที่กลาวมาขางตน  โดยกลาวถึงการแบงฝายงาน
รับผิดชอบ พรอมทั้งมีตวัอยางเอกสารที่เกีย่วกับโครงการ “จิตใสใจสะอาด” อยางละเอียด  เพื่อให
นักศึกษาไดเห็นถึงขั้นตอนการทํางานทกุขัน้ตอนโดยละเอียด และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
วางแผนจัดกจิกรรมไดดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ไดแนบรายละเอียดเกีย่วกับ โครงการ “รณรงคการแตงการถกูระเบียบ” และ 
โครงการ Knowledge Room เรื่อง “แอปเปลในสวนธรรม”  ซ่ึงเปนโครงการทีน่ักศึกษามีสวนรวมใน
การคิดวางแผนเองในแทบทกุขั้นตอน 
 
ผมหวังวาเอกสารฉบับนี้คงมีประโยชนแกนักศกึษา รวมถึงผูสนใจไมมากก็นอย ทัง้นี้หากมีขอผดิพลาด
ประการใดในเอกสารฉบับนี้ ผมขอรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว 
 

     
             อาจารย อติชาต เกตตะพนัธุ 
       ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๐ 

          



สารบญั 
 

                    หนา 
การแบงฝายงานในการทํากจิกรรมนกัศกึษา      1     
  
โครงการ “จิตใสใจสะอาด” 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ      ก1 
 - รายชื่อคณะทํางาน       ก4 
 - หนังสือขอความอนุเคราะหในการขอเขารวมปฏิบัตธิรรม   ก5 
 - หนังสือเชิญอาจารยเขารวมกิจกรรม     ก6 
 - หนังสือเชิญอาจารยรวมทาํบุญ      ก7 
 - ตัวอยางใบสัง่ซ้ือและยืมเสือ้-กางเกงสําหรับปฏบิัติธรรม   ก8 
 - แบบประเมนิโครงการ       ก9 
 - สรุปแบบประเมินโครงการ             ก10 
 - แบบประเมนิโครงการหลงัจัดกิจกรรม  1 อาทิตย    ก12 
 - สรุปรายชื่อผูรวมบรจิาคในโครงการ “จิตใสใจสะอาด”   ก13 
 - แบบประเมนินักศกึษาแกนนํา      ก14 
 - สรุปแบบประเมินนกัศึกษาแกนนํา     ก15 
 - เอกสารประกอบการประชมุสรุปงาน     ก16 
 - สรุปการประชุมสรุปงาน      ก17 
 
โครงการ “รณรงคการแตงกายถูกระเบียบ” 
 - รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ      ข1 
 - แบบประเมนินักศกึษาแกนนํา      ข3 
 - สรุปแบบประเมินนกัศึกษาแกนนํา     ข4  
 
โครงการ Knowledge Room เรื่อง “แอปเปลในสวนธรรม” (ช่ือเดิมคือธรรมะวาไรตี้) 
 - เอกสารประกอบประชุมครั้งที่ 1 (ประชมุกอนจัดงาน)   ค1 
  - สรุปการประชุมครั้งที่ 1 (ประชุมกอนจดังาน)    ค2 
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การแบงฝายงานในการทาํกิจกรรมนักศึกษา 
 

อาจารย อติชาต เกตตะพันธุ 
ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 
 

การแบงงานใหชัดเจนนั้นมคีวามสําคัญมากตอความสําเร็จในการจดัทาํกิจกรรม เอกสารนี้จะไดแสดงถึงตวัอยางการ
แบงงานในการจัดทํากิจกรรมนักศึกษา โดยไดแจกแจงหนาท่ีของแตละฝายดังตอไปนี ้
 
 
ประธาน 

- ประสานงานกบับุคคลท่ีเกีย่วของ  เชน ทีมงาน อาจารย และเจาหนาที่  
- เปนประธานในที่ประชุม และประสานกับเลขานุการในการนดัประชุมทีมงาน ควรจดัประชุมอยางนอยสอง

ครั้ง คือ ประชมุแบงงาน และประชุมสรุปงาน 
- แบงงานความรับผิดชอบของแตละฝายงานใหชัดเจน  หากมีงานใหมทีไ่มมีผูรับผิดชอบชัดเจนเกิดขึ้นประธาน

จะตองจดัผูรับผิดชอบในงานใหมนั้น 
- แจงความคืบหนาใหทีมงานทราบเปนระยะๆ เชน ผานอเีมล หรือการประชุม (เปนงานรวมกับเลขาฯ) 
- สอบถามความคืบหนาของงานจากทีมงาน และคอยชวยเหลือการทํางานของฝายตางๆ ตามความจําเปนหรือ

เหมาะสม 
  

รองประธาน 
- ชวยประธานทาํงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธาน เชน ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมเม่ือประธาน

ติดภารกจิ 
 
เลขานกุาร 

- รางตวัโครงการของกิจกรรมที่จะจดัรวมกบัประธาน หรือทีมงานที่เกีย่วของ โดยประสานงานกับอาจารยที่
ดูแลโครงการนั้น 

- จัดทําแบบฟอรมใบลงทะเบยีน การประเมนิการจัดกิจกรรม และสรุปผลการจดัทํากิจกรรม โดยประสานกับ
อาจารยที่รับผดิชอบในโครงการนั้นดวย 

- จัดทําสรุปการประชุมในการประชุมทกุครัง้ แลวสงสรุปการประชุมใหกับทีมงานและอาจารยทีร่ับผิดชอบ
ทราบ 
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เหรัญญกิ 
- วางแผนการหาเงินและการใชจายเงิน 
- จัดทําบัญชี และออกใบเสร็จใหถูกตอง ตามหลักเกณฑของภาควิชาคณติศาสตร โดยสามารถปรึกษาเรื่องนีก้ับ

คุณปารณีย กนัทวี (พี่ตอย) ท่ีหองธุรการภาควิชา 
- ดูแลเรื่องการรบับริจาคเงนิ (ถามี) 

 
ฝายประชาสัมพันธ 

- หาวิธีประชาสมัพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหนักศึกษา อาจารย เจาหนาที่ และผูท่ีเกีย่วของ เขารวมกิจกรรม 
หรือทราบถึงขอมูลท่ีตองการเผยแพร ใหมากที่สุด 

 
ฝายสถานที่ (หรือฝายอาคารสถานที่) 

- ดูแลเรื่องการจองสถานที่ที่ใชในการจดักิจกรรม  การจัดสถานที่ เชน โตะ เกาอ้ี เสื่อ พัดลม ฯลฯ รวมถึงความ
สะอาดของสถานที่ทั้งกอนและหลังใชงาน 

- ดูแลเรื่องการจองรถ และการเชารถ (ถามี) 
- ติดตอเรื่องการยืมหรือการเชาเครื่องเสียง และอุปกรณที่เกี่ยวของ (ถาม)ี 

 
ฝายสวัสดิการ (หรือฝายอาหาร) 

- ดูแลเรื่องอาหาร และเครื่องดืม่ 
 
ฝายสนัทนาการ 

- ดูแลกิจกรรมสันทนาการที่เกี่ยวของ (ถาม)ี 
 
ฝายวชิาการ 

- ในกรณีทํากิจกรรมวิชาการ อาจจัดใหมฝีายนี้ข้ึน เพื่อใหดูแลดานขอมลู หรือจดักิจกรรมทางวิชาการ 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

- ในแตละโครงงาน โดยปกตจิะมีประธานเพียงคนเดียว สวนฝายอ่ืนควรมไีมเกินฝายละ 3 คน และทีมทั้งหมด 
ควรมไีมเกนิ 15 คน ยกเวนแตเปนงานใหญที่ตองใชคนทาํงานมาก  

- ควรมกีารแบงงานแตละฝายใหชัดเจนวามคีวามรับผิดชอบในเรื่องใดบาง 
- แตฝายงานสามารถกําหนดหนาที่ที่รับผดิชอบแตกตางจากเอกสารนี้ได ตามความเหมาะสมของกิจกรรม และ

อาจจัดฝายอ่ืนที่ไมไดในระบุในเอกสารนี ้
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- การทํางานควรมีการประชุมกันเปนระยะๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน แตก็ไมควรประชุมบอยเกินไป 
ประธานควรเตรียมการประชุมลวงหนาวาจะคุยในประเด็นใดบาง เพ่ือใหเกิดการประชุมสั้น กระชบั และมี
ประสิทธิภาพ 

- หากมีความเคลื่อนไหวหรือการเปลีย่นแปลงสําคัญ แตไมสะดวกในการจัดประชุม ควรแจงใหทีมงานทั้งหมด
ทราบ ซึ่งอาจจะใชวิธกีารสงอีเมล 

- หากมีขอสงสัยหรือปญหาในการทํางาน ควรปรึกษาอาจารยที่ดแูลโครงการนัน้โดยตรง หรือเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ 

- รูปแบบกิจกรรมที่จดั ไมจําเปนตองทําเหมือนกิจกรรมทีรุ่นกอนๆ เคยจัดมาแลว ควรมีความคดิเปนของตนเอง 
นักศึกษาสามารถลองผิดลองถูกไดเพื่อการคนหาสิ่งที่ดีกวา 
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โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เรื่อง จิตใสใจสะอาด 

 
1. ชื่อโครงการ  จิตใสใจสะอาด 
 
2.  หนวยงานรับผิดชอบ ภาควิชาคณิตศาสตร 
 
3.  ผูประสานงานและจัดกิจกรรม      อาจารยวณีา  ลีลานิตยกุล   , อาจารยอติชาต  เกตตะพันธุ  

                                และนายชาญ  แซมา   รหัส  4705179 
 
4.  หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาองคความรูใหเกดิขึ้นกับนกัศึกษาในหลาย ๆ ดาน จะเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนกัศึกษาได
เปนคนที่มีคุณภาพในสังคม  ดงันั้นภาควิชาคณิตศาสตรจึงไดจัดโครงการ จิตใสใจสะอาด ใหกับนักศึกษาชั้น
ปที่ 2 ที่เพิ่งจะเริ่มตนเขามาสังกัดวิชาเอกคณิตศาสตร และนักศกึษาชั้นปที่ 4 ซ่ึงกําลังจะสําเร็จการศกึษา โดย
ไดจัดกิจกรรมพานักศึกษาเหลานี้ไปฝกปฏิบัติธรรม ฝกความเปนระเบียบ ความอดทน ละเวนจากกิเลสและ
ความอยาก ตลอดจนกระทั่ง ใหนกัศึกษาเหลานี้ไดรับการฝกการปฏิบัติวิปสนา  กรรมฐาน ขั้นพื้นฐาน ฝกการ
มีสติสัมปชัญญะ  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะชวยพัฒนาจิตใจใหนักศึกษามีคุณภาพ อันจะเปนประโยชนตอการ
เรียนและการทํางานของตนเองในอนาคต  ตลอดจนเพื่อเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมใหมากขึ้น อันเปน
คุณสมบัติหนึง่ในการประกอบอาชีพที่ทุก ๆ หนวยงานใหความสําคัญและเปนคณุสมบัติที่ดีสําหรับการอยู
รวมกันในครอบครัวและสังคม 

 
5.  วัตถุประสงค  
 5.1  นักศึกษาไดศึกษาธรรมะ เพื่อการเขาใจโลกและชวีิตไดดียิ่งขึน้ อันนํามาซึ่งความสุขแกนักศกึษา
และสังคมสวนรวมตอไป 
 5.2  นักศึกษาไดฝกการปฏบิัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อสงเสริมการเรียนและการทํากิจกรรมนกัศกึษา
ใหด ี
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
6.  สถานที่ดําเนินโครงการ   วัดรํ่าเปงตโปทาราม  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ   วันที ่  24-26   สิงหาคม  2550 
 

8.  ผูเขารวมโครงการ   นักศึกษาภาควชิาคณิตศาสตรช้ันปที่ 2 และ 4  รวมทั้งคณาจารยและเจาหนาที่  
                                         จํานวน  70 คน 
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9.  งบประมาณโครงการ 
 9.1  รายรับ 

เบิกจายจากงบประเมินเงินรายได  ประจําป  2550  งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ งาน
จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  อุดหนุนกจิกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (เงิน
ปริญญาตรี) งานจัดการศกึษาสาขาวิทยาศาสตร  แผนงานการเรียนการสอน กองทุนเพือ่
การศึกษา (6308) 
      เปนเงิน  18,450.- บาท 

 
 9.2  รายจาย 

เบิกจายจากงบประเมินเงินรายได  ประจําป  2550  งบเงินอุดหนุน เงินอดุหนุนเฉพาะกิจ งาน
จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร  อุดหนุนกจิกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (เงิน
ปริญญาตรี) งานจัดการศกึษาสาขาวิทยาศาสตร  แผนงานการเรียนการสอน กองทุนเพือ่
การศึกษา (6308) 
 (1)  คาอาหารเย็น (70 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)  เปนเงิน 3,500.-  บาท 
 (2)  คาอาหารเชา (70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ)  เปนเงิน 4,200.-  บาท 
 (3)  คาอาหารกลางวัน (70 คน x 40 บาท x 2 มื้อ)  เปนเงิน 5,600.-  บาท 
 (4) คาน้ําปาณะ   (70 x 15 บาท  x 3 มื้อ)          เปนเงิน 3,150.-  บาท 
 (5) คาพาหนะเดินทาง (2 คัน x 250 บาท x 2 วัน)  เปนเงิน 1,000.-  บาท 
 (6)  อ่ืน ๆ      เปนเงิน  1,000.-  บาท 
        รวมเปนเงิน     18,450.-  บาท 

 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักศึกษาไดเรียนรูหลักการปฏิบัติธรรม ในระดับที่สามารถนําไปฝกฝนตอได อันเปนประโยชน
ตอการเรียน 
              และการทํากิจกรรมนักศึกษาตอไป   
 2.  นักศึกษามหีลักในการดําเนินชีวติที่ดียิ่งขึ้น และมีความสุขในการดําเนินชีวติมากยิง่ขึ้น 
 3.  นักศึกษามคีวามอดทนอดกลั้น และไมยอทอ ตอปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ในชีวิตมากยิ่งขึ้น 
 
11.  วิทยากร      พระสงฆ และอาจารยแมชีที่รับผิดชอบจากวดัรํ่าเปง  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
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12.  กําหนดการ วันที ่  24-26   สิงหาคม  2550 
วันท่ี 24  สิงหาคม  2550 
 16.30 - 17.00  น.  ลงทะเบียน 
 17.00 - 17.30  น.  รับประทานอาหารเย็น   
 17.30 - 18.00  น.  ออกเดินทางไปวัดรํ่าเปง   
 18.00 - 19.00  น.  เขาที่พัก 

19.00 - 20.00  น.  ฝกปฏิบัติธรรม 
 20.00 - 20.30 น.  พักดื่มน้ําปาณะ 
 20.30  - 21.30 น.  ฝกปฏิบัติธรรม 

21.30   พักผอน 
วันท่ี 25  สิงหาคม  2550  
 5.00 - 6.00 น.  ทําวัตรเชา 

6.00 - 7.00 น.  รับประทานอาหารเชา 
7.00 - 11.00 น.  ฝกปฏิบัติธรรม 

 11.00 - 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.00 - 14.30 น.  ฝกปฏิบัติธรรม  (ตอ) 
 14.30 - 15.00 น.  พักดื่มน้ําปาณะ 
 15.00 - 17.30 น.  ฝกปฏิบัติธรรม  (ตอ) 
 17.30 - 18.30 น.  พักผอนตามอธัยาศัย 
 18.30 - 19.00 น.  พักดื่มน้ําปาณะ 
 19.00 - 21.00 น.  ฝกปฏิบัติธรรม  (ตอ) 
 21. 00   พักผอน 
วันท่ี 26  สิงหาคม  2550 
 5.00 - 6.00 น.  ทําวัตรเชา 

6.00 - 7.00 น.  รับประทานอาหารเชา 
 7.00 - 11.00 น.  ฝกปฏิบัติธรรม (ตอ) 
 11.00 - 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.00 - 14.30 น.  ฝกปฏิบัติธรรม (ตอ) 

14.30 - 15.00 น.  สรุปกิจกรรม 
15.00   เดินทางกลับ 

---------------------------- 
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คณะทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
เรื่อง ”จิตใสใจสะอาด” 

 
1. นายชาญ                  แซมา          รหัส 4705179        ประธาน 
2. นางสาวกมลชนก    ชมชื่น          รหัส 4705584        เลขานุการ 
3.นางสาวจิรพรรณ     ขระเขื่อน     รหัส 4705599        เหรัญญิก 
4.นางสาวปยาภรณ     ปงบุญ        รหัส 490510718   สวัสดิการ 
5.นายบุณนเรศ            ออนหวาน    รหัส 4805583        สถานที่ 
6.นายฤธวัฐร               วรรณประภา    รหัส 490510735  ประชาสัมพันธ 

 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
อาจารยวีณา  ลีลานิตยกุล 
อาจารยอติชาต   เกตตะพันธุ  

 



 ก5 

 
 
ท่ี ศธ 0515(08.1)/            ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
              มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  50200 
 
            9  กรกฎาคม  2550 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาและอาจารย เจาหนาท่ี เขารวมปฏิบัติธรรม 
 

เรยีน    ทานเจาอาวาส วัดรําเปง  
 

สิ่งที่สงมาดวย     โครงการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
 

  ดวยภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  ไดจัดกจิกรรม ”จิตใสใจ
สะอาด” ในโครงการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  สําหรับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร ช้ันปท่ี 2, 4 และบุคลากร 
ภาควิชาคณิตศาสตร  โดยมวีัตถุประสงคเพ่ือฝกการปฏบัิติธรรมและวปิสนากรรมฐาน ข้ันพ้ืนฐานทําใหมี
สติสัมปชัญญะในการคิด อานและการตดัสินใจในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งฝกใหมีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งเรา อัน
เปนกิเลส ทายที่สุดผูปฏิบัติจะมีคุณภาพชวีติที่ดีข้ึน 
 

  ในการนีภ้าควชิาคณิตศาสตร  จึงใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษา ช้ันปท่ี 2, 4 และบุคลากร 
ภาควิชาคณิตศาสตร  ไดเขารวมปฏิบัตธิรรม  ในวนัท่ี 24, 25, 26  กรกฎาคม 2550   ตามกําหนดการในโครงการ
ท่ีแนบมาพรอมนี้ 
  

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาใหความอนุเคราะห 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
       
        (รองศาสตราจารยดร.สุเทพ  สวนใต) 
             หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 
 

ภาควิชาคณิตศาสตร 
โทรศัพท (053)  943327,  943325 กด 104 
โทรสาร  (053)  892280 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ         ภาควิชาคณิตศาสตร   94-3328  กด 104 

ที่    ศธ 0515(08.1)/    วันที ่   6  สิงหาคม   2550 

เร่ือง    ขอเชิญเขารวมกิจกรรม 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน     คณาจารยทุกทาน 
 

ดวยภาควิชาคณิตศาสตร ไดจัดโครงการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา เร่ือง “จิตใสใจสะอาด”  
ระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550 ณ วดัรํ่าเปง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม ระหวางวนัที่ 24-26 สิงหาคม 
2550 เปนเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวตัถุประสงค เพื่อศึกษาการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานเบื้องตน อันจะทํา
กอใหเกิดสมาธิ สติ และสัมปชัญญะในการคิด และพิจารณาตัดสินใจเรื่องราวตางๆ ไดดียิ่งขึน้ ตลอดจนได
ศึกษาแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขทั้งแกตนเองและผูอ่ืนตอไป 
 
  ภาควิชาฯมีความยินดีขอเรียนเชิญคณาจารย / เจาหนาที ่  เขารวมปฏิบัติธรรม   “จิตใสใจ
สะอาด”   ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว   และขอความรวมมือจากอาจารยชวยแจงความจํานงไดที่  
คุณปารณีย    ภายในวันศุกรท่ี  17   สิงหาคม   2550  
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
        
 
 
          (รองศาสตราจารยดร.สุเทพ  สวนใต) 
                 หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ         ภาควิชาคณิตศาสตร   94-3328  กด 104 

ที่    ศธ 0515(08.1)/    วันที ่   6    สิงหาคม   2550 

เร่ือง    ขอเชิญรวมบริจาคปจจัยเพื่อทําบญุและซื้อชุดขาว   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน     คณาจารย/เจาหนาที่ ทุกทาน 
 
  เนื่องดวยปนีเ้ปนปมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่มีพระชนมมายุครบ 80 
พรรษา  ดังนัน้ฝายพัฒนาคณุภาพนักศกึษาระดับปริญญาตรี ไดริเร่ิมจดัโครงการปฏิบัติธรรมภายใตช่ือเร่ือง 
“จิตใสใจสะอาด”  โดยจดัใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 เปนประจาํทุกป แตเพื่อใหนกัศึกษาปจจุบันทุกคนไดมีโอกาส
เขารวมการปฏิบัติธรรมดังกลาว ในปนี้และปถัดไปจะจัดเปนกรณีพเิศษ คือใหนกัศกึษาชั้นปที่ 4   เขารวม
กิจกรรมกับนกัศึกษาชัน้ปที่ 2 ดวย   ในปนีค้าดวาจะมีผูเขารวมการปฏิบัติธรรมประมาณ  70  คน  ณ  วัดรํ่า
เปง (ตโปทาราม)  จังหวัดเชยีงใหม  ระหวางวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550  เปนเวลา 3 วนั 2 คืน  ในการนี้ทุกคน
ที่รวมการปฏิบัติธรรม ตองใสชุดขาวซึ่งเปนระเบียบของทางวัด   เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมสนบัสนุนและ
ชวยเหลือนักศกึษาที่ไมมีชุดขาวซึ่งเปนระเบียบของทางวดั และรวมทําบุญแกทางวดั จึงใครขอความรวมมือ
จากอาจารยและเจาหนาที่ทุกทาน หากทานใดประสงคจะบริจาคปจจัยเพื่อทําบุญและซื้อชุดขาว       จะไดมี
นักศึกษาแกนนําภาควิชาคณติศาสตรไปเปนรับการบริจาคจากทานตอไป ทั้งนี้เงินที่เหลือทั้งหมดจากการซื้อ
ชุดขาว จะนําไปใชในการทําบุญที่วัดรํ่าเปง (ตโปทาราม)  สําหรับชุดขาวที่จัดซื้อนัน้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจะ
มีการเก็บคืนเพื่อใหนกัศึกษาในรุนถัดไปไดใชตอไป 

 ขออนุโมทนาจิตอันเปนกุศลของทาน และขออํานาจคณุพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให
ทานและครอบครัว จงมีสุขภาพที่แข็งแรง  และมีความสขุความเจริญรุงเรืองสบืไป 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะหในกิจกรรมครั้งนีด้วย 
        
 
 
 
  (อาจารยวีณา  ลีลานิตยกุล)   อาจารยอติชาต  เกตตะพันธุ 
                       (ผูประสานงาน)              (ผูประสานงาน) 
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ตวัอยางใบสั่งซ้ือและยืมเสื้อ-กางเกงสําหรบัปฏิบัตธิรรม 
 

รายชื่อนักศึกษาชัน้ปท่ี 2     ปการศึกษา  2550 

 

ลําดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล ลายมอืช่ือ เสื้อ
(ตัว) 

กางเกง

(ตัว) 
คืน จายเงิน

 
1 490510371 นายวันเฉลมิ  สขุภิการนนท      

2 490510638 นางสาวกัญญา รัตนะมงคลกลุ      

3 490510639 นายกีรติ เทอดนธิิ      
4 490510641 นายธีรภาพ คุปตรัตน      
5 490510643 นายวรวิทย เทพแสน      
6  490510644 นายวันชัย ตาปญโญ      
7 490510645 นางสาวสิริมล หงษจอย      
8 490510646 นางสาวสกุัญญา เขียวทอง      
9 490510647 นายโอภาส ชาญพงศพิสุทธิ์      

10 490510651 นายกติติพงษ เชียงจันทร      
11 490510652 นางสาวกิริยา ใจด ี      
12 490510654 นายเกรยีงไกร ศริิรัตน      
13 490510658 นายจักรพันธ กาพุฒ      
14 490510660 นางสาวจิตตินันท บุญมาก      
15 490510663 นางสาวจิราภรณ วงศใหญ      
16 490510664 นายจีรายุทธ ธรรมสิทธ์ิ      
17 490510666 นางสาวเจนจิรา กาวีวงค      
18 490510668 นางสาวชนัญญา ทะนันชัย      
19 490510670 นางสาวชนิดา ทาระเนตร      
20 490510671 นางสาวชมพูนุช จุมผัด      
21 490510675 นายชุตินันท มวงศรีศกัดิ ์      
22 490510676 นายโชค ชัยศลิป      
23 490510677 นายฐาปนา อริยานนท      
24 490510681 นางสาวณัฐพร พรหมเมศร      
25 490510682 นางสาวณัฐมล จิโนเปง      
26 490510683 นายดลภาค สุวรรณปญญา      
27 490510684 นางสาวดวงตา สุระ      
28 490510685 นางสาวดารารตัน ไสยรัตน      
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แบบประเมินโครงการพัฒนานักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 

เรื่อง  “จิตใสใจสะอาด” 

วันที่ 24-26  สิงหาคม 2550 

ใหทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงความเห็นของทาน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ มีความเหมาะสมอยูในระดับ 

  มาก ปานกลาง นอย 
1. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม    
2. ทานไดเรียนรูหลักปฏิบัติธรรมเพื่อนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 
   

3. ทานมีความอดทน อดกล้ัน ในการปฏิบัตธิรรม    
4. ชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

 
   

5. สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม 
 

   

 

ขอเสนอแนะอื่น ๆ   

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
เร่ือง  “จิตใสใจสะอาด” 

วันท่ี 24-26  สิงหาคม  2550 
ภาคเรียนท่ี 1 /2550 

 

ภาควชิาท่ีรับผดิชอบ  : คณิตศาสตร 
ชวงเวลาที่กําหนดจะจัดกิจกรรม : เดือน  สิงหาคม  2550 
ชวงเวลาที่จัดกิจกรรมจริง  : วันที่ 24 - 26  สิงหาคม  2550 
ผูประสานโครงงาน  : อ.วีณา  ลีลานติยกุล  และ  อ.อติชาต  เกตตะพันธุ 
งบประมาณทีต่ั้งไวในการจดักิจกรรม    : 18,450  บาท 
งบประมาณทีใ่ชจริงในการจัดกิจกรรม  : 18,450 บาท 
  มีรายละเอียด ดังนี ้

(1)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม      เปนเงิน    4,550.-  บาท 
           (2)  คาอาหารเชา กลางวัน เยน็      เปนเงิน   12,000.-  บาท 

(3)  คาพนักงานขับรถ  (3 คน ๆ ละ 300 บาท)  เปนเงิน       900.-  บาท 
(4)  อ่ืน ๆ  - ซ้ือรองเทาถวายวัด    เปนเงิน    1,000.-  บาท 

           รวมเปนเงิน     18,450.-  บาท 
ผลการดําเนนิการโดยสรุป 
  จํานวนผูเขารวมกิจกรรที่ตั้งไว    70  คน 
             จํานวนผูเขารวมกิจกรรม         46  คน  (นักศึกษา 38 คน,   อาจารย  4 คน,   เจาหนาที ่4 คน) 
              จํานวนผูตอบแบบสอบถาม      46  คน       
  

                มีความเหมาะสมอยูในระดับ ลําดับ
ที่ 

                            รายการ 
     มาก   ปานกลาง      นอย 

1. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 82.61% 
(38 คน) 

17.39% 
(8 คน) 

 

2. ทานไดเรียนรูหลักปฏิบัติธรรมเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

78.26% 
(36 คน) 

21.74% 
(10 คน) 

 

3. ทานมีความอดทน อดกล้ัน ในการปฏิบัตธิรรม 43.48% 
(20 คน) 

52.17% 
(24 คน) 

4.35% 
(2 คน) 

4. ชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 
 

28.26% 
(13 คน) 

52.17% 
(24 คน) 

19.57% 
(9 คน) 

5. สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรม 
 

84.78% 
(39 คน) 

15.22% 
(7 คน) 
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ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1. อยากใหจัดทกุเทอม และเพิ่มเวลาเปน 3 – 7 วัน 
2. ควรใชระยะเวลา 7 วัน เพื่อใหไดทราบถึงธรรมะจริง ๆ 
3. ดีใจมากที่ไดมากิจกรรมครั้งนี้ ไดประโยชนมาก แตเวลาจัดกิจกรรมอาจจะมากกวานีไ้ด เพราะพระอาจารย

บอกวาถาจะเห็นผล และไดประโยชนมากที่สุดควรทําอยางนอย 7 วัน (11 คน) 
      4.  ไปวัดดอยสะเกด็บางดีกวา ควรจัดซัก 5 – 7 วัน  , 3 วัน ไมพอที่จะทําใหเกดิสติได 
      5.  อยากใหเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัตธิรรมมากกวานี้ อาจจะ 3 – 7 วันกไ็ด และอยากใหผูเขารวมกิจกรรมีทุก
ช้ันป 
     6.  ควรจัดทุก ๆ ป 
     7.  นักศึกษาและคณาจารยเขารวมนอยเกินไป  อยากใหไปกันเยอะ ๆ กวานี ้ 
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แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนกัศึกษา  เรื่อง “จิตใสใจสะอาด” 
1. เมื่อนักศึกษาไดปฏิบัติธรรมแลวรูสึกวามีการเปลี่ยนแปลงกับตนเองบางหรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

2. เพื่อนๆ ของทาน มองทานตางไปจากเดิมหรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3. ทานเหน็ดวยหรือไมที่จะจดัใหมีการปฏบัิติธรรมที่ภาควิชาเปนรายสัปดาห 

_____ เหน็ดวย  _____ ไมเห็นดวย 

   ถามกีารจัดปฏิบัติธรรมที่ภาควิชา ทานจะเขารวมกิจกรรมดวยหรือไม 

 _____เขารวม  _____ ไมเขารวม 

4. ถาทานเห็นดวยที่จะเขารวมกิจกรรมในขอ 3. ทานคิดวากิจกรรมควรมีรูปแบบอยางไร 

_____ นั่งสมาธิ  _____ เดินจงกลม _____ สวดมนต  _____ ธรรมะทอลคโชว    

_____ คุยสบายๆ สไตลธรรมะ    _____ ฟงเทปธรรมะ  _____ ไปวัด      _____อ่ืนๆ........................................ 

( หากนกัศึกษาทานใดที่สนใจเขารวมกิจกรรมกรุณาแจงรายชื่อไดที่ อาจารยอติชาต, ชาญ ป 4,แจค ป 3, 

วัน หรือ อีฟ ป 2   ภายใน วนัจันทร ที่ 10 กันยายน 2550 ) 
______________________________________________________________________________________________________ 
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รายชื่อผูรวมบริจาคในโครงการ “จิตใสใจสะอาด” 
 

1.   รศ.ดร สุเทพ สวนใต  500 บาท 
2.   อ.ดร. มรกต เก็บเจริญ  150 บาท 
3.   ผศ. ภทัรา โรจนไพบูลย 600 บาท 
4.   อ. รุงนภา ภักดีสูสุข  200 บาท 
5.   รศ.ดร วิเทศ ลงกาน ี  100 บาท 
6.   อ. วีณา  ลีลานติยกุล 500 บาท 
7.   อ.ดร สมภพ  มูลชัย  100 บาท 
8.  รศ.ดร สรศกัดิ ์ ลี้รัตนาวล ี 300 บาท 
9.  ผศ.ดร ศรีจนัทร  อาวรณ  120 บาท 
10. อ.ดร. สมลักษณ อุตดุ ี  200 บาท 
11. ผศ. สมคิด  สกุลวัฒนะ 100 บาท 
12. ศ.ดร.สมพงษ  ธรรมพงษา 120 บาท 
13. ผศ. สุพิน ฉายากุล  120 บาท 
14. ศ. อํานวย  ขนันไทย  100 บาท 
15. อ. อติชาต เกตตะพันธุ 300 บาท  
16. อ. ลํานิตย  เชื้อหงษทอง 100 บาท 
17. ผศ. กรรณิกา  เกียนวัฒนา 200 บาท 
18. รศ. จนิตนา  แสนวงศ  120 บาท 
19. อ. ชัยพร ตั้งทอง  100 บาท 
20. อ.ดร. ณฐักร  สุคันธมาลา 100 บาท 
21. ผศ. ดํารง จันทร  960 บาท 
22. รศ. ทศพร จันทรคง  100 บาท 
23. อ.ดร. ธีรนุช บุนนาค  100 บาท 
24. อ.ดร. ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง 100 บาท 
25. รศ. นิตยา ณ เชียงใหม 100 บาท 
26. อ.ดร. นท ี ทองศิริ  190 บาท 
27. อ.ดร. บัญชา  ปญญานาค 100 บาท 
28. นาย สมเดช สุตีคา    20 บาท 
29. นาง ศรีนวล แกวแสงใจ   40 บาท 
30. นาง อรพินธุ บุญสูง    40 บาท 
31. นาย อํานาจ ริมพนัสสัก   50 บาท 
32. นาง กองแกว ธิยานันท    40 บาท 
33. นาง ฐิติมาพร ปูดวง    20 บาท 
34. นางสาวทิพาศริิ ซาเหลา  120 บาท 
35.  ผศ. มัลลกิา ถาวรอธิวาสน และเจาหนาทีภ่าควิชาคณิตศาสตร 560 บาท 
36. คณะนกัศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร    793 บาท 

         ยอดรายรับรวม              7,463  บาท 
รายจาย 

1. ซื้อชุดปฏิบัติธรรม จํานวน 53 ชุด คิดเปน      6,110  บาท 
2. มอบใหวัด    คิดเปน      1,353  บาท 

ยอดรายจายรวม      7,463  บาท 

ยอดเงินคงเหลือ        0       บาท 
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แบบประเมินคณะทํางานของนักศึกษาภาควชิาคณิตศาสตร 

 

โครงการพัฒนานักศกึษา เร่ือง __________________________________ ภาคเรียนที่ ____ ปการศึกษา ________ 

 

ใหทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงความเห็นของทาน 

ลําดับ
ที่ 

รายการ มีความเหมาะสมอยูในระดับ 

  มาก ปานกลาง นอย 
1. ทานไดฝกการเปนผูนําหรือผูตามที่ดี    
2. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น    
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ    
4. ประโยชนทีไ่ดรับโดยรวมจากการเปนผูจัด

กิจกรรม 
   

 

นักศึกษาคิดวาไดประโยชนในดานใดบางในฐานะผูจัดโครงการนี้  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

อะไรเปนแรงจูงใจใหนกัศึกษาตัดสินใจมารวมเปนผูจัดกจิกรรมในโครงการนี ้

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํากิจกรรมในสําหรับคณะทํางานอาสาสมัคร ของนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรใน

อนาคต 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
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สรุปแบบประเมินคณะทํางานของนักศึกษาภาควชิาคณิตศาสตร 
จํานวนนักศึกษาที่จัดกิจกรรม         6 คน 
จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  4 คน 

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง    จิตใสใจสะอาด         ภาคเรียนที่  1     ปการศึกษา 2550 
มีความเหมาะสมอยูในระดับ ลําดับที่ รายการ 

มาก ปานกลาง นอย 
1 ทานไดฝกการเปนผูนําหรือผูตามที่ดี 50% 

(2 คน) 
50% 

(2 คน) 
0% 

(0 คน) 
2 ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 100% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
0% 

(0 คน) 
3 ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 75% 

(3 คน) 
25% 

(1 คน) 
0% 

(0 คน) 
4 ประโยชนท่ีไดรับโดยรวมจากการเปนผูจัดกิจกรรม 100% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
0% 

(0 คน) 
 

นักศึกษาคิดวาไดประโยชนในดานใดบางในฐานะผูจัดโครงการนี้ 
1. ดานการฝกการทํางานกับผูอื่น 
2. การฝกการทํางานใหเปนระเบียบ 
3. ดานการวางแผนการทํางาน 
4. เขาใจถึงการเปนผูนํา 
5. กระตุนใหมีความรับผิดชอบมากขึ้นและมีความกระตือรือลนในการปฏิบัติตามกิจกรรมเปนแบบอยางใหผูเขารวม

คนอื่น 
6. ฝกการเปนผูนํา , การเขาสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่น 
7. ฝกการทํางานกลุมและไดรูจักการวางแผนในการทํางาน และยังไดประโยชนในเรื่องการแบงเวลาอีกดวย 
8. ทําใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
อะไรเปนแรงจงูใจใหนักศึกษาตัดสินใจมารวมเปนผูจดักิจกรรมในโครงการนี้ 
1. กิจกรรมนาสนใจและอยากใชเวลาใหเปนประโยชน 
2. อยากรูวิธีการทํางานรวมกับผูอืน่ 
3. ฝกฝนตนเองใหมีภาวะผูนํา 
4. อยากลองทํากิจกรรมในฐานะผูจัดทําบาง 
5. อยากสัมผัสกับบรรยากาศการเปนผูนํา 
ขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการทํากิจกรรมในสําหรับคณะทํางานอาสาสมัคร ของนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตรในอนาคต 
1. ถาใครคนไหนคิดวาตําแหนงนั้นๆไมเหมาะสมกับตนเอง ก็ไมควรมอบตําแหนงนั้นๆให 
2. ควรมีการติดตามผล และเปนกิจกรรมตอเนื่องเพื่อไมใหผลท่ีไปทํามา สูญเปลาและเพิ่มมากขึ้น 
3. อยากใหมีคณะทํางานมากกวานี้ เพื่อมาชวยกนัคิดกิจกรรมที่ดี ๆ ออกมาเพือ่พัฒนาตนเองและ major ของเรา 
4. อยากใหมีการประชุมกันบอย ๆ 
5. มีการแบงหนาท่ีอยางชัดเจน 
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การประชมุสรุปงาน โครงการจิตใสใจสะอาด 
 

วันที่ 6 กันยายน 2550 
 
วาระการประชุม 
 

1. สรุปโครงการ 
- ในภาพรวม 
- แตละฝายทีร่ับผิดชอบ 
- ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในอนาคต 

2. กิจกรรมตอเนือ่งในอนาคต 
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รายงานการประชุมสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เรื่อง “จิตใสใจสะอาด” 
วันพฤหัสบดท่ีี 6 ส.ค. 2550   เวลา 17.30-19.00 น.  ณ ภาควิชาคณิตศาสตร 

 
ผูเขารวมประชุม 
 อาจารย 2 คน นักศึกษา  4 คน    (ผูไมเขาประชุม  2 คน) 
 
วาระการประชุม 
 
1. สรุปโครงการ 

1.1 ภาพรวมการจัดกจิกรรม 
- ประโยชนทีไ่ดรับจากการเขารวมกิจกรรม  มาก 

  - นําหลักปฏิบตัิไปใชในชีวิตประจําวนั  มาก 
  - ชวงเวลาของการจัดกจิกรรม   ปานกลาง 
  - สถานที่จดักจิกรรม    ดี 
 1.2 ฝายทีร่ับผดิชอบ 

- นักศกึษาผูจดัเขาใจถึงการจัดกิจกรรมมากขึ้น ซึ่งทําใหเห็นใจผูจัดกิจกรรม และรูจกัการแบงงาน
และการวางแผนดีข้ึน 

- ควรมีการแบงงานใหชัดเจนขึ้น เพราะบางคนทํางานไมตรงกับตําแหนงหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายตามที่ตกลงกันไวแตแรก ซึ่งปญหาหนึ่งมาจากการติดตอส่ือสาร 

- มีการจัดประชุม  หรือมีการสื่อสารกันมากยิ่งขึ้น เชน ถารูกําหนดการกิจกรรมที่ชัดเจนแลว ควร
แจงใหทีมงานทุกคนทราบ เพ่ือจะไดชวยกนัประชาสัมพนัธ หรือเตรยีมจัดกิจกรรมไดดียิ่งขึน้ 

- ควรมีศูนยกลางในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจจะเปนประธานโครงการ หรือบุคคลอื่นที่
สามารถทําหนาที่น้ีได เพื่อใหทุกคนสามารถประสานงานไดสะดวกขึ้น 

- อาจสลับตําแหนงในแตละฝายในหลายโครงการเพื่อจะไดรูวาตนถนดัอะไร 
- แบงเวลาการทํางาน ตามลําดับความสําคญั (อะไรทํากอนทําหลัง)  
- ควรเพิ่มจาํนวนคนในคณะทํางานมากกวานี้ 

 1.3 ขอเสนอแนะ 
- ควรมีรถรับสงสําหรับคนท่ีไมสามารถไปไดทัน ท้ังนีค้วรทําใหเฉพาะคนที่จําเปนจริงๆ เทานัน้ 
- ระยะเวลาในการจัดกจิกรรม ควรเปนชวงตนเทอม เพราะกิจกรรมยังนอยอยู และควรจัดตน

เทอม 1 เพราะรุนพี่สามารถนํานองป 2 มารวมกิจกรรมได และตนเทอม 2 นั้นจะเริ่มหนาว ซึ่งทําให
ตื่นเชาไดยาก 
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- ควรจัดกิจกรรมปฏบัิติธรรมใหมากขึ้นเปน 3 วันเต็ม คือ ศุกร-เสาร-อาทิตย โดยสามารถทําเรื่อง
ขอเวลาเรยีนในวันศกุรแกนักศึกษา เหมือนภาควิชาคอมพิวเตอร 

- การประชาสมัพันธ มีขอเสนอดังนี้ 1) ควรจัดพระมาบรรยายแนะนํา แบบธรรมะทอลคโชว 
นิมนตพระทีเ่ทศนสนุกๆ เชน พระมหาสงา อาจจัดสักสองครั้งกอนไป ควรจัดพระมาเทศนใหใกล
ชวงที่จะไป เพราะกําลงัอยากไป 2) มีปายประกาศแนะถึงกิจกรรมในปที่ผานมา  3) มตีัวแทน
ประชาสัมพนัธแตละชั้นป เชน ผานผูแทนชั้นป 4) การติดประชาสัมพันธทางบอรดนั้นนกัศึกษาไม
คอยดู แตก็ควรประกาศลวงหนานานๆ หนอย เพราะคราวนี้ติดกอนเพยีงไมกีว่ัน 

- ควรมีการปฐมนิเทศกอนจะไปวดั โดยช้ีแจงขอปฏิบัตใินการอยูวัดและสิ่งท่ีตองเอาไปวัดดวย 
แจกเอกสารแนะนําวัดทีจ่ะไปอยู แจกชุดปฏิบัติธรรมลวงหนา ตอบคําถามขอสงสัย 

- การต่ืนตี 4 น้ันเชาเกนิไป อาจจะมกีารประสานกับทางวดัวาจะเปลี่ยนแปลงเวลาใหสายขึ้นได
หรือไม แตหากไมไดก็คงตองเปนไปตามกฎระเบียบของวัด  

- อาจมีการเปลี่ยนสถานทีจ่ดักิจกรรมตามความเหมาะสม 
- มีนักศกึษาจํานวนไมนอยทีแ่จงวาจะมารวม แตไมไดมารวมกิจกรรม ทําใหมีอาหารเหลือเปน

จํานวนมากในวันแรก จึงนาจะกระตุนใหนักศึกษารับผดิชอบและขอใหแจงลวงหนาในกรณีที่มีเหตุ
จําเปนไมสามารถมารวมงานได 

   
2. กจิกรรมตอเนื่องในอนาคต 

- ตองการใหมีการจดักิจกรรมทําสมาธิ ท่ีภาควิชาคณิตสาสตร ทุกสองสัปดาห 
- นิมนตพระมาเทศนราวเดือนละครั้ง  
- จัดเวลา 18.00 น. จากนัน้มีการนั่งสมาธิ และตามดวยพระเทศน และซักถามปญหา การจดักิจกรรมก็จะ

ประมาณ 1 ½ ชม. แตไมเกนิ 2 ชม. สถานที่อาจจัดไวตัง้แต 17.30 น. ถาใครอยากเดนิจงกลมกอนก็มา
กอนได 

- ควรมกีารต้ังชือ่กิจกรรมใหนาสนใจสําหรับนกัศึกษา 
- อาจจะจัดที่หองสมุด หรือหองชั้น 1 โดยขึ้นกับจํานวนคนที่มารวมงาน 
- มีการใชเสื่อในหอง major ของนักศึกษา สวนเบาะนั่งคงจะซื้อมา 
- จะมีการเขยีนโครงการจัดทาํกิจกรรมนี้ เพ่ือมีงบสนับสนุนคาใชจายตางๆ 
 

 
นางสาวกมลชนก ชมชื่น 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
อาจารยอติชาต เกตตะพันธุ 
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
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1. ชื่อโครงการ      รณรงคการแตงกายถูกระเบียบ 
 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ     ภาควิชาคณติศาสตร 
 
3. ผูประสานงานโครงการ    อาจารย อติชาต เกตตะพันธุ  และ  นางสาวเบญจพร   แกวสา 
 
4. หลักการและเหตุผล 
 เครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบ เปนเครื่องแบบแหงความภาคภูมิใจ ที่แสดงถึงความเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม แตที่ผานมามีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่แตงกายไมสุภาพเขามาภายในอาคารเรียน และ
สถานที่ราชการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตรจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อกระตุนใหนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร ป 2-4 เกิดการใสใจที่แตงกายใหถูกตองตามระเบียบมากขึ้น 
 
5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระตุนใหนกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตรแตงกายถูกระเบียบมากขึ้น 
2. เพื่อแสดงตวัอยางการแตงกายที่ดใีหกับนักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตร 
 

6. สถานที่ดําเนินโครงการ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
 
7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2550 
 
8. ผูเขารวมโครงการ 
 นักศึกษาระดบัปริญญาตรีช้ันปที่ 2, 3, 4 ภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 128 คน 
 
9. งบประมาณโครงการ 

9.1 รายรับ 
 เบกิจายจากงบประเมินเงินรายได ประจําป 2550 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจกรรม งานจดัการศึกษาสาขาสาขาวิทยาศาสตร อุดหนนุกิจกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน (เงินปรญิญาตรี) งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร แผนงานการเรียนการสอน กองทุนเพื่อ
การศึกษา (6308) 

       รวมเปนเงนิ 1,600 บาท 

โครงการพฒันาคุณภาพนักศึกษา 
เรื่อง รณรงคการแตงกายถูกระเบียบ 
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 9.2 รายจาย 
 เบิกจายจากงบประเมินเงินรายได ประจําป 2550 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจกรรม งานจดัการศึกษาสาขาสาขาวิทยาศาสตร อุดหนนุกิจกรรมภาควิชาเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน (เงินปรญิญาตรี) งานจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร แผนงานการเรียนการสอน กองทุนเพื่อ
การศึกษา (6308) 
1. คาอัดรูปภาพโปสเตอร ( 30 แผน x 40 บาท)  เปนเงิน  1,200 บาท 

 2. คากระดาษสี (20 แผน x 5 บาท)  เปนเงิน  100 บาท 
 3. คาอื่น ๆ     เปนเงิน  300 บาท 
       รวมเปนเงนิ 1,600 บาท 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักศึกษาภาควชิาคณิตศาสตรแตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัยมากกวา 80% 
 

11. รายชื่อคณะทํางาน 
1. นายวัชรพงษ  อนวรรฆเมธี ที่ปรึกษาคณะทํางาน  4705576 0831612993 
2. นางสาวเบญจพร แกวสา  ประธานคณะทํางาน  4705569 0843647420 
3. นายฤธวัฐร  วรรณประภา เลขานุการ   490510735 0857166013 
4. นางสาวสิริมล  หงสจอย เหรัญญิก   490510645 0860554479 
5. นางสาวนิตมิา  ชัยเสนสุข คณะทํางาน   4705566 0896378879 
6. นางสาวธนชัชา  แสงจันทร คณะทํางาน   4705565 0818832932 
7. นายเอกพันธ  จันมา  คณะทํางาน   4705580 0810444900 
8. นายวรวิทย  เทพแสน คณะทํางาน   490510643 0811796848 
9. นางสาวปยาภรณ  ปงบุญ  คณะทํางาน   490510718 0860582922 
10. นายบุญรักษ  สัชัยธนาวนิช ผูประสานงานนักศึกษา ช้ันปที่ 4 4705568 0869227073 
11. นายอนุชา  เลิศศรี  ผูประสานงานนักศึกษา ช้ันปที่ 3 4805546 0841519085 
 

12. กําหมดการ 
 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2550 
 สัปดาหท่ี 1 – 2  ประชุมวางแผนแนวทางการรณรงค 
 สัปดาหท่ี 3    เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
 สัปดาหท่ี 4 – 5   ดําเนินกิจกรรมตามแผน 

- กําหนดวันแตงกาย และแจงใหนักศึกษาทราบที่บอรดนักศึกษา 
----------------------------------------------------------------------- 

สัปดาหท่ี  1 – 3  - จัดทําหนังสือขอความรวมมืออาจารย 
- ออกแบบและจัดทําโปสเตอรการแตงกายถูกระเบียบ 

 สัปดาหท่ี 4 – 5  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
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แบบประเมินนักศึกษาที่เปนแกนนําในการจัดกิจกรรม 

ภาควชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง _______________________________ ภาคเรียนที ่____ ปการศึกษา _____ 

ใหทําเครื่องหมาย    ลงในชองวางที่ตรงความเห็นของทาน 

 
ลําดับที่ 

 
รายการ 

มีความเหมาะสมอยูในระดับ 

  มาก ปานกลาง นอย 
1. ทานไดฝกการเปนผูนําหรือผูตามที่ดี    
2. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น    
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ    
4. ทานไดรับมอบหมายงานที่ชัดเจนในตําแหนงที่

รับผิดชอบ 
   

5. ทานไดปฏิบัติงานหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย    
6. ประโยชนทีไ่ดรับโดยรวมจากการเปนผูจัด

กิจกรรม 
   

 

นักศึกษาคิดวาไดประโยชนในดานใดบางในฐานะผูจัดโครงการนี้  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

อะไรเปนแรงจูงใจใหนกัศึกษาตัดสินใจมารวมเปนผูจัดกจิกรรมในโครงการนี ้

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํากิจกรรมในสําหรับคณะทํางานของนกัศึกษา ภาควชิาคณิตศาสตร ในอนาคต 

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 
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สรุปแบบประเมินคณะทํางานของนักศึกษาภาควชิาคณิตศาสตร 
จํานวนนักศึกษาที่จัดกิจกรรม              6    คน 
จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม   5    คน 

โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง    การรณรงคการแตงกายถูกระเบียบ     ภาคเรียนที่  1     ปการศึกษา 2550 
มีความเหมาะสมอยูในระดับ ลําดับที่ รายการ 

มาก ปานกลาง นอย 
1 ทานไดฝกการเปนผูนําหรือผูตามที่ดี 80% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
20% 

(1 คน) 
2 ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 80% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
20% 

(1 คน) 
3 ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 60% 

(3 คน) 
20% 

(1 คน) 
20% 

(1 คน) 
4 ทานไดรับมอบหมายงานที่ชัดเจนในตําแหนงท่ีรับผิดชอบ 60% 

(3 คน) 
0% 

(0 คน) 
40% 

(2 คน) 
5 ทานไดปฏิบัติงานหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 80% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
20% 

(1 คน) 
6 ประโยชนท่ีไดรับโดยรวมจากการเปนผูจัดกิจกรรม 20% 

(1 คน) 
80% 

(4 คน) 
0% 

(0 คน) 
 

นักศึกษาคิดวาไดประโยชนในดานใดบางในฐานะผูจัดโครงการนี้ 
1.ฝกการทํางานในหนาท่ีของตนเอง  ฝกการทํางานเปนกลุม  ฝกความรับผิดชอบ 
2.ระเบียบขั้นตอนการทํางาน การติดตอประสานงาน 
3.พัฒนาตนเองโดย แตงตัวเรียบรอยมากขึ้นและมีหนาท่ีและความรับผิดชอบมากขึ้น 
4.ไดรูเรือ่งข้ันตอนการทํางาน เชน การติดตออาจารย,การของบและการทํางานตางๆที่ไมเคยรูมากอน 
5.รูจักระบบการทํางาน โครงการในภาควิชามากขึ้น 
6.แตงกายถูกระเบียบและรูจักมากขึ้น 
อะไรเปนแรงจงูใจใหนักศึกษาตัดสินใจมารวมเปนผูจดักิจกรรมในโครงการนี้ 
1.คิดวาโครงการนี้นาสนใจและเกิดประโยชน 
2.เปนโครงการที่ดีมากนาสนใจและเปนการเชิญชวนใหนักศึกษามีระเบียบมากขึ้น 
3.เพื่อนชวนเขารวมกิจกรรม 
4.มีเพื่อนท่ีเปนแกนนําและประธานโครงการ 
5.อยากชวยรณรงคให เพื่อนๆแตงกายถูกระเบียบมากขึ้น 
ขอเสนอแนะเพือ่ปรับปรุงการทํากิจกรรมในสําหรับคณะทํางานของนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตรในอนาคต 
1.ควรมีผูรวมทําโครงการและระยะเวลามากกวานี้ 
2.ควรเลอืกทีมงานที่มีความสมัครใจและพรอมทํางานอยางเต็มท่ี เพื่อท่ีงานจะไดสําเร็จไปดวยดี ทุกคนชวยกันทํางาน 
3.การทํางานตองประกอบดวยคณะทํางานที่รูจักกันพอสมควร 
4.ระยะเวลาโครงการเพิ่มข้ึน 
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ประชมุกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ สําหรับภาคเรียนที ่2/2550 
 
วาระการประชุม 

1. ลักษณะกิจกรรม และวันท่ีจดั 
2. ช่ือกิจกรรม 
3. การตั้งกรรมการทํางาน และการแบงงาน 

 
รางกําหนดการ 
17.30 น. จัดสถานที่ (คนที่ตองการมาฝกสมาธิกอน ทั้งเดนิและนั่ง สามารถทําชวงนีไ้ด) 
18.00 น. สวดมนต (แบบสัน้) 
18.15 น. ทําสมาธ ิ
18.35 น. ฟงบรรยายจากพระ รวมถึงถามตอบขอสงสัย / แลกเปลี่ยนการปฏิบัตธิรรมในชีวติประจําวัน 
19.30 น. รับประทานเครื่องดื่ม ขนม และเก็บสถานที ่
 
คาใชจาย 

- น้ําเตาหู ขนมเล็กนอย และเงนิบรจิาคใหพระ 
 
หนังสือหรอืซดีี (ถามี) 

- อาจมีการจัดใหยืม โดยไดหนังสือและซีดจีากการบริจาคในเบื้องตน 
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สรุปการประชมุกจิกรรมธรรมมะวาไรตี้ ประจาํภาคเรียนท่ี 2/2550 ครั้งท่ี 1 

วัน จันทร ท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ภาควชิาคณิตศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. อาจารยวณีา  ลีลานิตยกุล 

2. อาจารยอตชิาต เกตตะพันธุ 
3. นายชาญ  แซมา  (ชาญ) 
4. นายฤธวัฐร  วรรณประภา (วัน) 
5. นายณฐัพงษ   กล่ําสกลุ (ดิว) 
6. นางสาวจริพรรณ ขระเขื่อน (แอปเปล) 
7. นางสาวปยาภรณ ปงบุญ  (อีฟ) 
8. นางสาวสุภาลนิ ศรัณยวงศ (อุย) 
รวม   อาจารย 2 คน   นักศกึษา 6 คน 

 
วาระการประชุม 

1. ลักษณะกิจกรรม  และวันทีจ่ัด 

2. ช่ือกิจกรรม 

3. การตั้งกรรมการทํางาน  และการแบงงาน 
 
1.ลกัษณะกิจกรรมและวนัท่ีจัด 

   1.1.ลักษณะกิจกรรม 

 กิจกรรมที่จะจดัใหมีขึ้นมีกําหนดการคราวๆ ดังนี้  
17.30 น. จัดสถานที่ โดยฝายสถานทีจ่ะทาํการจัดเตรยีมหองที่จะทํากิจกรรม ปูเสื่อ และปูเบาะนั่ง 

สําหรับผูที่สนใจการเดินจงกลม หรือตองการฝกสมาธกิอน  ก็สามารถทาํในชวงนี้ได 
18.00 น. การสวดมนตจะสวดสั้นๆ และตามดวยการสวดมนตแปลซึ่งจะตางกนัไปในแตละครั้ง 

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดศกึษาบทสวดมนตที่หลากหลาย 
18.15 น. ทําสมาธิ 
18.30 น. การจัดในครั้งแรกนี้จะมีพระมาเทศน ครั้งตอไปเราจะจัดเอง สลับกันไปจนหมดโครงการ 

ในกรณีที่นิมนตพระมา จะใหทานเทศนประมาณ 40 นาทีและ ซักถามแลกเปลีย่นความเห็น
อีกประมาณ 20 นาที  สําหรับวันที่พระไมมา ก็อาจจะมีการเปด VCD หรือเทปธรรมะให
ฟง แลวแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกัน หรืออาจสอนเดินจงกลมในกรณทีี่มีคนสนใจ 

19.30 น. รับประทานอาหารวาง โดยที่ประชุมมีความเหน็รวมกนัวาจะบริการน้ําเตาหูและขนม
ปาทองโก ซ่ึงทางฝายสวัสดกิารจะดจูากจํานวนของผูเขารวมกิจกรรมแลวจึงจะไปสั่งซื้อ 
(โดยเวลาในการซื้ออาจจะเปนชวงหลังจากสวดมนตเสร็จแลว)  เสร็จแลวทางคณะทํางาน
รวมกันเก็บสถานที่  

ซ่ึงกําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในภายหลังตามความเหมาะสม 
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 1.2 วันที่จัดกิจกรรม 

ที่ประชุมไดมกีารกําหนดวนัในการจัดกจิกรรมคราวๆ  โดยจัดวันอังคาร พฤหัสบดี หรือวัน
ศุกร อยางใดอยางหนึ่ง โดยจดัประมาณ 4 ครั้ง หากจัดวนัอังคารจะมวีนัที่จัดดังนี้  

 ครั้งที่ 1 วัน อังคาร ที่   6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 ครั้งที่ 2 วัน อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

 ครั้งที่ 3 วัน อังคาร ที่   4 ธนัวาคม      พ.ศ. 2550 

 ครั้งที่ 4 วัน อังคาร ที่ 18 มกราคม       พ.ศ. 2550 
 
2. ชื่อกจิกรรม 

ยังสรุปไมได หากใครมีช่ือนาสนใจจะเสนอให อ.อติชาต หรือ อ.วีณา ทราบ และ อ.อติชาต และ อ.วีณา 
จะเลือกชื่อใชไปพลางๆ กอน 

 
3. การตั้งกรรมการทํางาน และการแบงงาน 

 ไดมีการสรุปการทํางานดังนี้ 
 

ตําแหนง ผูรบัผดิชอบ หนาท่ี 
ประธาน เปล - ติดตอและประสานงานกับฝายตางๆ 
เลขานกุาร นุม  - สรุปการประชุม 

- จัดทําแบบประเมิน และสรปุผลการประเมิน 
สถานที ่ ชาญ วนั - จัดเตรยีมหองสําหรับการทาํกิจกรรม โดยในครั้งที่ 1 

วัน อังคาร ที่ 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 คาดวาจะใช
หอง  MB2111-13 ในการทํากิจกรรม 

- ปูเสื่อและเบาะนั่ง 
สวัสดิการ ดิว อุย - จัดเตรยีมอาหารวางสําหรบัพระวิทยากร และผูเขารวม

กิจกรรม 

- บรกิารรับ-สง พระวิทยากร 
- ดูแลเรื่องการเงิน 

ประชาสัมพนัธ อีฟ ดูแลการประชาสัมพันธทั้งหมด 
 
 
หมายเหตุ 

- กลุมเปาหมายหลักในโครงการนี้คือ นักศกึษา ป 1 2 3 และ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร ทัง้นี้ยังเปดโอกาส
ใหคนทั่วไปเขารวมไดดวย 

- เรื่องของวางจะตั้งงบที่ประมาณ 10 บาทตอหัวตอครั้ง ครั้งละประมาณ 50 คน 
 

นางสาว จริพรรณ  ขระเขื่อน 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม 




