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โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย  

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
ทอดกผาปาสามัคคี  

ณ สํานักสงฆ วัดเขาสามช้ัน อ.บอทอง   จ.ชลบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ 2  กันยายน  2553 เวลา 06.30 – 20.00 น. 

 
1. หลักการและเหตุผล 
จากผลการดําเนินโครงการดานศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะโครงการเนื่องในวันออกพรรษา ประจําป 2552 ที่ผานมา  
มีคณาจารย นิสิตและผูสนใจเขารวมโครงการ  25 คน มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในดานกระบวนการจัด
โครงการและข้ันตอนการดานดําเนินงาน ดานเจาหนาทีใ่หบริการ  คุณภาพการใหบริการและดานส่ิง
อํานวยความสะดวกที่จัดให พบวา รอยละ 100 มีความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุดและขอใหจัดอีก
เปนประจําตอเนื่องทุกปและขอใหเปล่ียนสถานที่เพื่อใหมกีารกระจายในการศึกษา ดังนัน้ ในปพ.ศ.
2553 นี้ จึงไดจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร เนือ่งในวนั
ออกพรรษา ทอดกฐินสามัคคี ณ.สํานกัสงฆวัดเขาสามช้ัน   จ.ชลบุรี ข้ึนตามแผนงานดานการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันฯ ข้ึน สืบเนื่องจาก 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย จัดเปนภารกิจหลัก 1 ใน 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประกอบกับสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรไดดําเนินภารกิจการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการที่มีบริบทสําคัญของคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมไทยที่สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตที่ดีงามของไทยใหคงอยู  ดังนั้น สถาบันฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหบุคลากรและนิสิตไดเขาถึงและมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณีไทย  ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สงเสริมภูมิปญญาไทยที่ดีงาม เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคม โดย
ผานการถายทอดจากการใหความรูทางตรง และการปฏิบัติจริงจากประสบการณตรง 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. สรางเครือขายในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทยระหวางสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรกับชุมชน

และหนวยงานเพื่อสังคม  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. จัดกิจกรรมใหบุคลากรและนิสิตทุกระดับชั้นของสถาบันฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา 
 3. มีสวนรวมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของมหาวิทยาลัยในวันสําคัญ 
 4. มีสวนรวมในการทํานุบํารุงสมบัติสถานของชาติ และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของไทย 

 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  วันพฤหัสบดีที่  2   กันยายน   2553 ต้ังแตเวลา 06.30 – 20.00 น. 
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3. ผูรับผิดชอบ  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4. ผูดําเนินงานโครงการ 
5.1  รศดร.อรพินทร             ชูชม       ที่ปรึกษา 
5.2  ผศ.ดร.อังศินันท      อินทรกําแหง   ประธานกรรมการ 
5.3  ผศ.ดร.วิลาสลักษณ    ชัววัลลี   กรรมการ 
5.4  ดร.สุภาพร      ธนะชานันท   กรรมการ 
5.5  ดร.พรรณี                  บุญประกอบ   กรรมการ 
5.6  นางสาวอัจฉรา           วัฒนรัตน                          กรรมการและเลขานุการ 
 

5. ผูเขารวมกิจกรรม  บุคลากร และนิสิตของสถาบันฯ  จํานวน  25 คน 
 
6. งบประมาณดําเนินการ   ใชงบประมาณเงินรายได ป พ.ศ. 2553 ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร  งบรายจายอ่ืน  แผนงบประมาณ : สงเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  ผลผลิต :  
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

- คาน้ํามันรถตูขนาด 15 ที่นั่ง  3 คัน  เปนเงิน    7,500.-บาท 
- คาธรรมเนียมทางดวน       1,200.-บาท     
- คาเบ้ียเล้ียงและคาลวงเวลาคนขับรถ  3  คน     เปนเงิน              1,740.- บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,440.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่รอยสี่สิบบาทถวน) 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  บุคลากร/นิสิต มีการประสานสัมพันธเปนกัลยาณมิตรที่ดีและใหความรวมมือใน

กิจกรรมของสถาบันฯ เปนอยางดี 
 2.  บุคลากรและนิสิตตระหนักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย วิถีไทย 

สมบัติสถานของชาติ และส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ รวมกันสืบสานทํานุบํารุงไวสืบตอไป 
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กําหนดการ 
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

ทอดผาปาสามัคคี  
ณ สํานักสงฆ วัดเขาสามช้ัน อ.บอทอง   จ.ชลบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  2553 เวลา 06.00 – 20.00 น. 
 

 
 06.30 น.                 ลงทะเบียน  นัดพบกันที่ มศว บริเวณหนาหอสมุดกลาง 
 07.00 น.          ออกเดินทางจาก มศว กรุงเทพฯ สู  สํานักสงฆ วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี  
  
08.30 น. 

         (รับประทานอาหารเชาบนรถ) 
         ระหวางเดินทางแวะมนัสการพระพิฆเณศ  ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง       

จ.  ฉะเชิงเทรา(ถามีเวลา) 
09.00 น.-11.00 น. 
11.00 น.- 12.00 น. 

     ออกเดินทางจากวัดสมานฯ ถึง สํานักสงฆ วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี  
     รวมทําบญุถวายผาปา และทําบญุซอมแซมและทํานบุํารุงเสนาสนะของสงฆ 
รวมถวายโดยชาวสถาบันฯ ณ  สํานกัสงฆ วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี 

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวันที่บานเลขที่ 54 หมู 9  อ.บอทอง  จ.ชลบุรี 
13.00  -17.00 น.      ชมเขาไดโนเสาร  และเขาถํ้าประทุน  
18.00 น.      แวะรับประทานอาหารเย็น   ที่บานหัวไผ   จ.ชลบุรี 
20.00 น.      ถึงกรุงเทพฯ     โดยสวัสดิภาพ 
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กําหนดการ 
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 

ทอดผาปาสามัคคี  
ณ สํานักสงฆ วัดเขาสามช้ัน อ.บอทอง   จ.ชลบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  2553 เวลา 06.30 – 20.00 น. 
 

 
 06.30 น.                 ลงทะเบียน  นัดพบกันที่ มศว บริเวณหนาหอสมุดกลาง 
 07.00 น.          ออกเดินทางจาก มศว กรุงเทพฯ สู  สํานักสงฆ วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี  
  
08.30 น. 

         (รับประทานอาหารเชาบนรถ) 
         ระหวางเดินทางแวะมนัสการพระพิฆเณศ  ณ วัดสมานรัตนาราม อ.เมือง       

จ.  ฉะเชิงเทรา 
09.00 น.-11.00 น. 
11.00 น.- 12.00 น. 

     ออกเดินทางจากวัดสมานฯ ถึง สํานักสงฆ วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี  
     รวมทําบญุถวายผาปา และทําบญุซอมแซมและทํานบุํารุงเสนาสนะของสงฆ 
รวมถวายโดยชาวสถาบันฯ ณ  สํานกัสงฆ  วัดเขาสามชั้น  จ.ชลบุรี 

     และชมวถิีชีวิตชุมชน บริเวณวัดเขาสามชั้น (เขาชะอางคทรงเคร่ือง             
เขาหายอด) 

12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน  ทีบ่านเลขที่ 54 หมู 9  อ.บอทอง  จ.ชลบุรี 
13.00  -17.00 น.      ชมเขาไดโนเสาร  และเขาถํ้าประทุน  
18.00 น.      แวะรับประทานอาหารเย็น   ที่บานหัวไผ   จ.ชลบุรี 
20.00 น.      ถึงกรุงเทพฯ     โดยสวัสดิภาพ 
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               บันทึกขอความ 

สวนราชการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร   โทร. 5223, 5224 

ท่ี ศธ  0519.13/ วันท่ี   30     สิงหาคม      2553 

เร่ือง ขออนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการ  
 

เรียน    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
 

 ตามที่    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดรับอนุมัติใหจัด
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ทอดผาปาสามัคคี  ณ สํานักสงฆวัดเขาสามช้ัน  อ.บอทอง  
จ.ชลบุรี   ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน  2553  ต้ังแตเวลา  06.30 – 20.00 น. นั้น  ในการนี้มี
บุคลากรสถาบันที่จะเดินทางไปรวมโครงการนี้  จํานวน 13  คน  ตามรายช่ือดังนี้ 

1. ผศ.ดร.อังศินันท   อินทรกําแหง  2.อ.ดร.พรรณี         บุญประกอบ 
3.อ.ดร.นริสรา         พึ่งโพธิ์สภ   4.อ.ทัศนา            ทองภักดี 
5.อ.อุษา        ศรีจินดารัตน  6.น.ส.ลักขณา       แซลู 
7.นางวนิดา             ธรรมเกษร                       8.นางสาวอัจฉรา    วัฒนรัตน 
9.นางสาวศิรินันท     แสงสิงห    10.นางกรรณิการ    ศรีเกตุ 

 11.นางสาววาสนา     วงษเพชร   12.นายวิจิตร    อักษรชู 
          13.นางวริน               สวาง 
และมีนิสิต  สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  รวมเดินทางไปคร้ังนี้ดวย จาํนวน 12 คน
(รายช่ือดังแนบ) การเดินทางไปราชการคร้ังนี ้ใชรถยนต  จํานวน 3 คัน เปนพาหนะเดินทาง คือ รถยนต
หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6214  ขับโดย นายกิตติศักด์ิ  วทินา  รถยนตหมายเลข 8ฌ-2291 ขับโดย       
นายประสาร  กรีหิรัญ    และ รถยนตหมายเลข  ฮค-3509  ขับโดย นายบุญลือ  เชือ้สุข   

  จงึเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรสถาบันฯ จาํนวน 13 คน พรอมพนกังานขับ
รถยนต เดินทางไปราชการ ณ สํานักสงฆวัดเขาสามชั้น  อ.บอทอง  จ.ชลบุรี   ในวันพฤหัสบดีที่ 2 
กันยายน  2553  ต้ังแตเวลา  06.30 – 20.00 น.ดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 

 
 
(ผูชวยศาสตราจารยอังศินันท  อินทรกําแหง) 

                                                                             รองผูอํานวยการฝายจดัการความรูและกิจการพเิศษ 
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อนุมัติ 
 
 
    (รองศาสตราจารยอรพนิทร   ชูชม) 
ผูอํานวยการสถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร 

 


