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โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์   
กิจกรรม  "วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๑๙ ปี" 

หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยส ำนักคอมพิวเตอร์ จะครบรอบวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ๑๙ ปี ในวันที่ ๒๙ เดือน
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงกำรวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นประจ ำทุกปี 
ในปี๒๕๕๕  ในโอกำสที่ครบรอบ ๑๙ ปี  จึงจัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำ
ส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๑๙ ปี” โดยจัดให้มีกำรท ำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรมเทศนำ  ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
อำคำร ๑๖ ห้องเอนกประสงค์ ๑๖-๔๐๖  เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหำร บุคลำกรและผู้มีเกียรติทุกท่ำน  อีกทั้งเป็น
กำรร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันดีงำมและยังเป็นกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้ใน
ประเพณีทำงพุทธศำสนำและเห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็น ๑ ใน ๕ 
ยุทธศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยใช้ในกำรด ำเนินงำนและเป็นองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย  

ส ำนักคอมพิวเตอร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมภำรกิจหลัก 
ยุทธศำสตร์ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย  และมีนโยบำยในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ตลอดจนธ ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมและเพ่ือเป็นสิริมงคงแก่
ผู้บริหำร บุคลำกร  ทั้งยังเป็นกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้  ชื่นชม หวงแหนและ
เห็นคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมเพ่ือให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป  

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงำม  

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. เพ่ือปลูกฝังและสร้ำงเสริมผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม ให้มีควำมรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๔. เพ่ือด ำรงและสืบสำนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมของคนไทย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
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คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษำ 
๒. นำยดิเรก อ้ึงตระกูล ที่ปรึกษำ 
๓. นำยถำวร หงษ์ทอง ประธำนกรรมกำร 
๔. นำงสำวจันทนำ   หมื่นพันธ์ กรรมกำร 
๕. นำยจักรพันธ์ อินสุด กรรมกำร 
๖. นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล กรรมกำร 
๗. นำงชูศรี เชำวนำรมย์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวสำวิตรี   ตรีนำค กรรมกำร 
๙. นำยเจตนิพัทธ์  กวยทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

วันที่ ๒๗ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

สถำนที่ด ำเนินงำน  

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๖ ห้องเอนกประสงค์ ๑๖-๔๐๖ 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   

ผู้บริหำร ที่ปรึกษำ ผู้ช ำนำญกำร บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ และแขกผู้มีเกียรติ ประมำณ ๑๒๐ คน  

งบประมำณ 

โดยใช้จำกงบประมำณเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖   แผนงำน อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนำศำสนำศิลปะ และวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรำยจ่ำยอื่น 

๑. ค่ำภัตตำหำรพระภิกษุ ๙ รูป  ๗๐๐.- บำท 
๒. ค่ำไตรจีวร    ๙ ชุด    ๔,๕๐๐.-  บำท 
๓. ค่ำอำหำร ไม่เกิน ๖๐ บำท/คน จ ำนวน ๘๐ คน  ๔,๘๐๐.- บำท 

 รวม ๑๐,๐๐๐.- บำท 
 (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ : รำยจ่ำยทั้งหมดเป็นประมำณกำร   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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ตัวชี้วัด  

๑. ร้อยละของจ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์มำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

๒. ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ ๗๕ 

สนับสนุนพันธกิจมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริกำรวิชำกำร  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  พัฒนำองค์กร 

สนับสนุนยุทธศำสตร์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 ยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศำสตร์กำรสืบสำนและสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพนิสิต 

 ยุทธศำสตร์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำสื่อกำรเรยีนรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรระบบและบุคลำกร  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สิน 

 ยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. บุคลำกรของหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมำกขึ้น   

๒. ส ำนักคอมพิวเตอร์และหน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยมีควำมสัมพันธ์กันมำกข้ึน 

๓. บุคลำกรมีควำมรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของไทย 

๔. เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทยได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้น 
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ก ำหนดกำร 
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์  

กิจกรรม  "วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๑๙ ปี" 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๖ ห้อง ๑๖-๔๐๖ 
 
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน 

๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์ ท ำบุญเลี้ยงพระ 

 พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
 ถวำยภัตตำหำรเช้ำแด่พระภิกษุสงฆ์ 
 ถวำยสังฆทำน ไทยธรรม 
 กรวดน้ ำรับพร 

๐๙.๐๐– ๑๐.๐๐ น. ผู้บริหำร บุคลำกรและแขกผู้มีเกียรติ  รับประทำนอำหำรร่วมกัน 
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รำยนำมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์  

กิจกรรม  "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๑๙ ปี" 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๖  ห้องเอนกประสงค์  ๑๖-๔๐๖ 
 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑.  ดร.ขนิษฐำ รุจิโรจน์ ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคอมพิวเตอร์   

๒.  ผศ.สุณี  รักษำเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษำส ำนักคอมพิวเตอร์  

๓.  ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์   

๔.  อำจำรย์อรรณพ โพธิสุข รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๕.  นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๖.  นำงสำววิลำวัลย์ บัวข ำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๗.  นำยมหัทธวัฒน์ รักษำเกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๘.  นำยดิเรก อ้ึงตระกูล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๙.  นำงพัชรินทร์ สนธิวนิช เลขำนุกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    

๑๐.  นำยสันติ สุขยำนันท์ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร  

๑๑.  นำยนคร บริพนธ์มงคล ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย 

 

๑๒.  นำงสำวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ  



 
โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส านักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ ๑๙ ปี" 

 

 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้  SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑๓.  นำงศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภำค นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   

๑๔.  นำงกรัณฑ์รัตน์ ศรีกำหลง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร   

๑๕.  นำงสุธำทิพย์ ผนวกสุข นักวิชำกำรเงินและบัญชี  

๑๖.  นำงชูศรี เชำวนำรมย์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี  

๑๗.  นำงสำวสำวิตรี ตรีนำค นักวิชำกำรพัสดุ  

๑๘.  นำงสำวภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

๑๙.  นำยดนัย มณฑำทิพย์กุล เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

๒๐.  น.ส.จันทนำ หมื่นพันธ์ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรปฏิบัติงำน  

๒๑.  นำงสำวจิตติมำ ช่ำงไม้ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  

๒๒.  นำงวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  

๒๓.  นำงสำวนฤดี สุขล้ ำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร  

๒๔.  นำยธนรรณพ อินตำสำย ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ช ำนำญงำน  

๒๕.  นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์ช ำนำญงำน   

๒๖.  นำยถำวร หงษ์ทอง ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๒๗.  นำยเจตนิพัทธ์ กวยทอง ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๒๘.  นำยอุดร วงษ์ไทย ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์  



 
โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส านักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ ๑๙ ปี" 

 

 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้  SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๒๙.  นำยจักรพันธ์ อินสุด ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๓๐.  นำยวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๓๑.  นำยอ ำนำจ นิ่มนวล ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๓๒.  นำยธนกฤต อุบลวัฒน์ ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร์   

๓๓.  นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๔.  นำยเฉลิมพล ค ำนิกรณ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๕.  นำยพงศ์ภูมิพันธ์ เตี๋ยอนุกูล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๖.  นำงสำวธันยธร พงษ์เฉลิม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๗.  นำงสำวญำดำ คนสูงดี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๘.  น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๓๙.  น.ส.ฐิตำภำ จิโสะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๔๐.  นำยปวรุตม์ พงศ์พฤฒำนนท์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๔๑.  น.ส.อมรรัตน์ เอ้ือมำนะสกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๔๒.  นำยทนงศักดิ์ บุญโสม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์   

๔๓.  นำยชัยวัฒน์ ช่ำงกลึง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  

๔๔.  นำยปวริศร  เมธำนันท์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์   
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๔๕.  น.ส.มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์   

๔๖.  น.ส.สุทิสำ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ นักวชิาการคอมพวิเตอร์   

๔๗.  น.ส.วันทนำ ผ่องภักต์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์   

๔๘.  อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน อำจำรย์   

๔๙.  อ.ภำนุวัฒน์ บุตรเรียง อำจำรย์   
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 แผนกำรด ำเนินงำนและภำระงำน 
 แผนกำรด ำเนินงำน 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ จัดท ำโครงกำร และแผนกำรด ำเนินงำน 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ จัดท ำหนังสือขออนุมัติโครงกำรฯ  และเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ โครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสำรโครงกำร

บนระบบ SWU e-Document 
๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร และจัดเก็บค ำสั่งบนระบบ SWU e-Document 
๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร ครั้งที่ 1 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ ประสำนงำนและจัดท ำบันทึกข้อควำม 
 ประสำนงำนจัดสถำนที่ 
 หนังสือจองรถตู้จำกศูนย์พัฒนำสภำพกำยภำพ รับพระสงฆ์ 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ กำรประชำสัมพันธ์โครงกำร  
 ผ่ำนระบบข่ำวและกิจกรรม   
 ประสำนงำนกับงำนประชำสัมพันธ์ของส ำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำน

เว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ จัดเลี้ยง 

 ติดต่อร้ำนอำหำร จัดอำหำรถวำยพระ  

๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕ จัดกิจกรรมโครงกำร 
 ๖  มกรำคม ๒๕๕๖ จัดท ำประมวลภำพกิจกรรมผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักคอมพิวเตอร์ 

 ๖  มกรำคม ๒๕๕๖ จัดท ำและส่งหนังสือขอบคุณหน่วยงำนที่ให้ควำมอนุเครำะห์  
๖   มกรำคม ๒๕๕๖ – 
๑๓  มกรำคม ๒๕๕๖ 

เบิกจ่ำยเงิน พร้อมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

๖   มกรำคม ๒๕๕๖ – 
๑๓  มกรำคม ๒๕๕๖ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมแผ่น CD (e-Book) 
 เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พร้อมแผ่น CD ต่อประธำนกรรมกำรบริหำรโครงกำร 

และผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ตำมล ำดับ 
 น ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร จัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 

๑๓  มกรำคม ๒๕๕๖ รวบรวมเอกสำรทั้งหมด ส่งคืนส ำนักคอมพิวเตอร์ เก็บไว้เป็นข้อมูล 

๑๓  มกรำคม ๒๕๕๖ ปิดโครงกำร 
 



 
โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส านักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ ๑๙ ปี" 

 

 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้  SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

  



 
โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส านักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ ๑๙ ปี" 

 

 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้  SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

 ภำระงำน 

ล ำดับ งำน หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดส่งงำน 
๑. งำนประสำนงำน 

 จัดท ำโครงกำร 

 ด ูแลและประสำนงำนใน
ภำพรวมของโครงกำร 

อ.อรรณพ โพธิสุข 
นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ 
นำงสุธำทิพย์ ผนวกสุข 
นำยถำวร หงษ์ทอง 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

๒. งำนเอกสำร 
 

 จัดท ำหนังส ือต ่ำงๆ ได ้แก่ 
ขอควำมอนุเครำะห์ต ่ำงๆ  
และ หนังสือขอบคุณ 

 จัดท ำเอกสำรทั่วไป  
 จัดท ำแบบประเมินโครงกำร 

บนระบบ SWu e-Survey 
 น ำเอกสำรจัดเก็บบนระบบ 

SWU e-Document 

นำยถำวร หงษ์ทอง   
นำยเจตนิพัทธ์ กวยทอง 

๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

๓. งำนประชำสัมพนัธ ์  เ ผ ย แ พ ร ่ข ้อ ม ูล แ ล ะ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำน ระบบ
ข่ำวและกิจกรรมออนไลน์, 
หน่วยงำน  

นำยดนัย มณฑำทิพย์กุล ๒๒ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

   ถ่ำยรูป และจัดท ำประมวล
ภำพผ่ำนเว็บ 

นำยดนัย มณฑำทิพย์กุล 
นำยปวริศร    เมธำนันท์ 

๒๗ – ๒๘  
ธันวำคม ๒๕๕๕ 
 

๔. อำคำรสถำนที่  ประสำนงำนเตรียมสถำนที่
ท ำบุญเลี้ยงพระ  

นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ 
นำยดิเรก อึ้งตระกูล  
นำยประกิจ ลีลำเช่ียวชำญกุล 
คุณถำวร หงษ์ทอง 

๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

๕. งำนจัดเลี้ยง - ติดต่อร้ำนอำหำร 
- อำหำรถวำยพระ / จัดเลี้ยง

อำหำรกลำงวัน  

นำงสุธำทิพย์ ผนวกสุข 
น.ส.สำวิตรี ตรีนำค 
 

๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

๖. งำนลงทะเบียน ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
และดูแลผู้เข้ำร่วม 

นำยประกิจ ลีลำเช่ียวชำญกุล 
นำยถำวร หงษ์ทอง 
นำยเจตนิพัทธ์ กวยทอง 

๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕ 

๗. งำนกิจกรรม - กิจกรรมพิธีกำรสงฆ์ท ำบุญ
เลี้ยงพระ 

นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ 
นำยดิเรก อึ้งตระกูล  

๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๕ 
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ล ำดับ งำน หน้ำที่ ผู้รับผิดชอบ ก ำหนดส่งงำน 
 นำยประกิจ ลีลำเช่ียวชำญกุล 

นำยถำวร หงษ์ทอง 
๘. งำนกำรเงิน เบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย และเอกสำร

กำรเบิกจ่ำย 
นำงสุธำทิพย์ ผนวกสุข 
นำงชูศรี  เชำวนำรมย์ 

๖ มกรำคม ๒๕๕๖– 
13  มกรำคม ๒๕๕๖ 

๙. งำนสรุปนผลกำร
ด ำเนินงำน 

 จัดท ำผลกำรประเมินโครงกำร 
 จัดท ำรำยงำนผลด ำเนินงำน

โครงกำร 
 จัดท ำ e-Book และแผ่น CD 
 น ำ เ อ ก ส ำ ร ร ำ ย ง ำ น ผ ล

ด ำเนินงำนโครงกำร จัดเก็บ
บ น ร ะ บ บ  SWU  
e-Document 

อ.อรรณพ  โพธิสุข 
นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ 
นำยเจตนิพัทธ์ กวยทอง 

๖ มกรำคม ๒๕๕๖– 
13  มกรำคม ๒๕๕๖ 

 
หมำยเหตุ :  ในช่องผู้รับผิดชอบ  ช่ือที่ขีดเส้นใต้ เป็นหัวหน้ำงำน 
  



 
โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ส านักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ ๑๙ ปี" 

 

 

 

ส ำนักคอมพิวเตอร์  
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา้  SWUCC Project 

Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

แบบประเมินโครงกำร 
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์  

กิจกรรม  "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๑๙ ปี" 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๖ ห้อง ๑๖-๔๐๖ 
 
 
 

โปรดระบุระดับควำมคิดเห็น และหำกมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย 

๑. พิธีกำรท ำบุญในวันวันคล้ำยสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 
เหมำะสม 

    

๒. ควำมร่วมมือของบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์     

๓. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่     

๔. กำรต้อนรับและลงทะเบียน     

๕. สภำพและบรรยำกำศโดยรวมของสถำนที ่จ ัดงำนมีควำม
เหมำะสม 

    

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมครั้งต่อไป ในวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๐ ปี 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


