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หลักการและเหตุผล 

วันสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน วันสงกรานต์ คือ วันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีไทย เริ่มต้นแต่
เช้าตรู่ ด้วยการท้าบุญตักบาตร สรงน้้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้้าผู้อาวุโสที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงความระลึกถึง
พระคุณผู้อาวุโส เป็นกิจกรรมงานบุญ การรดน้้าขอพรผู้ใหญ่ งานรื่นเริง ที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ส่ งเสริมขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม การละเล่น และการกีฬาพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมสร้างความศรัทธา สามัคคี และสนุกสนาน เป็น
แบบอย่างที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ส้านักคอมพิวเตอร์ เล็งเห็น
ความส้าคัญของประเพณีวันสงกรานต์  ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามควรแก่การสืบสาน  และจรรโลงรักษาไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์
ของชาติสืบไป  และถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีนโยบาย
ในการสนับสนุนส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน  ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่
ประเทศไทยสืบไป    

ดังนั้น ส้านักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม  "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" ประจ้าปี ๒๕๕๕  ซึ่งได้ด้าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรที่มารับบริการที่ส้านักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้บริหาร และบุคลากรของส้านักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป ซึ ่งจัดระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ ส้านัก
คอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์ เพื่อสืบสานและเสริมสร้างวัฒนธรรม อันดีงามที่มีมาแต่โบราณ  และเพื่อให้บุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัย  ข้อที่ ๓ ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ    

วัตถุประสงค์ 
เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความรู้  ช่ืนชม หวงแหน
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อด้ารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย  เพื่อบูรณาการจัด
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส้านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา 
อาจารย์อรรณพ โพธิสุข ที่ปรึกษา 
นายดิเรก อึ้งตระกูล ที่ปรึกษา 
นายถาวร หงษ์ทอง ประธานกรรมการ 
นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข กรรมการ 
นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ กรรมการ 
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ กรรมการ 
นายจักรพันธ์  อินสุด กรรมการ 
นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล กรรมการ 
นางชูศรี เชาวนารมย์ กรรมการ 
นางสาวสาวิตรี ตรีนาค กรรมการ 
นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง กรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สถานที่ด าเนินงาน 
 ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
 บริเวณโถงให้บริการคอมพิวเตอร์    ส้านักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร (อาคาร ๑๖ ช้ัน ๓)  

 ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 ณ ห้องเอนกประสงค์ ๑๖- ๔๐๖ อาคาร ๑๖ ช้ัน ๔ ส้านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

รายละเอียดกิจกรรม  
1. สรงน้้าพระพุทธรูป  
2. รดน้า้ขอพรผู้ใหญ่   
3. ประกวดคา้ขวัญ   
4. ประกวดการแต่งกายที่สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
5. รับประทานอาหารร่วมกัน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑. คณาจารย์ และบุคลากร นิสิตที่มาขอรับบริการส้านักคอมพิวเตอร์ 
๒. ผู้บริหารส้านักคอมพิวเตอร์ 
๓. ที่ปรึกษาส้านักคอมพิวเตอร์ และผู้ช้านาญการส้านักคอมพิวเตอร์  
๔. บุคลากรส้านักคอมพิวเตอร์  

ก าหนดการ 
วันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
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 ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สรงน้้าพระพุทธรูป  
    บริเวณโถงให้บริการคอมพิวเตอร์  ส้านักคอมพิวเตอร์ ประสานมติร (อาคาร ๑๖ ช้ัน ๓) 
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖   

 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียน พร้อมกันที่ห้องเอนกประสงค์ (๑๖ – ๔๐๖) อาคาร ๑๖ ช้ัน ๔  
ส้านักคอมพิวเตอร์ 

 ๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. ประธานโครงการกล่าวความเป็นมาของโครงการ 
    (นายถาวร  หงษ์ทอง) 
 ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. ผู้อ้านวยการสา้นักคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงาน 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 
 ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. สรงน้้าพระพุทธรูป 
    พิธีรดน้้าด้าหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส  
 ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การประกวดแต่งกายชุดไทย 

งบประมาณ 

โดยใช้จากงบประมาณเงินรายได้  ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจ่ายอื่น  โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและ
เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม จ้านวน  ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑. ค่าดอกไม้ พวงมาลัย น้้าอบ และดินสอพอง ๑,๐๐๐.- บาท 

๒. ค่าวัสดุ  (ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษสี ดอกไม้กระดาษ) ๑,๐๐๐.- บาท 
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.- บาท 
                (สองพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 

ตัวชี้วัด  
๑. ร้อยละของจ้านวนผู้บริหารและบุคลากรของส้านักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ 

สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสร้างสรรค์  พัฒนาองค์กร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสื่อการเรยีนรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานและส้านักคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 
๒.  บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี

งามของไทยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
๓.  บุคลากรของหน่วยงานเกิดความสามัคคี และแสดงความเครารพและระลึกถึงพระคุณผู้สูงอายุที่ท้าคุณประโยชน์

ต่อหน่วยงาน ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และควรคงรักษาไว้ 
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 รายชื่อผู้เข้าร่วม 
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรม  "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ๒๕๕๖" 
วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องเอนกประสงค์ (๑๖- ๔๐๖) อาคาร ๑๖ สา้นักคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๔  

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

1 ผศ.ศรินุิช เทยีนรุ่งโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร์    
2 อ.อรรณพ โพธสิุข รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์   
3 นำยสมบุญ อุดมพรยิง่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์   
4 น.ส.วลิำวลัย ์บวัข ำ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์   
5 นำยมหทัธวฒัน์ รกัษำเกยีรติศกัดิ ์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์   
6 นำยดเิรก อึง้ตระกูล ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพวิเตอร ์   
7 นำงพชัรนิทร ์สนธวินิช เลขำนุกำรส ำนักคอมพวิเตอร์    

8 นำงศริศิศเิกษม วจิติร นักวชิำกำรศกึษำ ช ำนำญกำร   
9 นำงกรณัฑ์รตัน์ ศรกีำหลง นักวชิำกำรพสัดุ ช ำนำญกำร   
10 นำยธนรรณพ อนิตำสำย ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์ ช ำนำญงำน   
11 นำยไพโรจน์ ผำสุวรรณ์ ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์ ช ำนำญงำน   
12 นำยสนัต ิสุขยำนันท์ ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์ ช ำนำญงำน   
13 นำยนคร บรพินธม์งคล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์ ปฏบิตัิกำร   
14 น.ส.จนัทนำ หมื่นพนัธ์ ผู้ปฏบิตัิงำนบรหิำร ปฏบิตัิงำน   
15 นำงสุธำทพิย ์ผนวกสุข นักวชิำกำรเงนิและบญัชี   
16 น.ส.ภภทัร์สรณ์ วงศ์จริปภทัร เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทัว่ไป   
17 นำยประกจิ ลลีำเชี่ยวชำญกุล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
18 นำยเฉลมิพล ค ำนิกรณ์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
19 นำยพงศ์ภูมพินัธ ์เตีย๋อนุกูล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
20 นำยชยัวฒัน์ ช่ำงกลงึ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
21 น.ส.พรทพิย ์พงษ์สวสัดิ ์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
22 น.ส.สุวมิล คงศกัดิต์ระกูล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
23 นำยปวรศิร เมธำนันท์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
24 น.ส.ฐติำภำ จโิสะ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
25 น.ส.ธนัยธร พงษ์เฉลมิ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
26 น.ส.ญำดำ คนสูงด ี นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
27 น.ส.อมรรตัน์ เอื้อมำนะสกุล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ 

28 นำยภทัรชยั  ไชยมงคล นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์  
29 นำยปวรุตม ์พงศ์พฤฒำนนท์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
30 น.ส.สำวติร ีตรนีำค นักวชิำกำรพสัดุ   
31 นำงชูศร ีเชำวนำรมย์ นักวชิำกำรเงนิและบญัชี   
32 น.ส.จติตมิำ ช่ำงไม้ ผู้ปฏบิตัิงำนบรหิำร   
33 นำงวรรณี สมบุญประเสรฐิ ผู้ปฏบิตัิงำนบรหิำร    
34 น.ส.นฤด ีสุขล ้ำ ผู้ปฏบิตัิงำนบรหิำร    
35 นำยถำวร หงษ์ทอง ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
36 นำยวรเศรษฐ ์ธนะคูณเศรษฐ์ ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
37 นำยเจตนิพทัธ ์กวยทอง ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
38 นำยอุดร วงษ์ไทย ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
39 นำยอ ำนำจ นิ่มนวล ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
40 นำยจกัรพนัธ์ อนิสุด ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
41 นำยธนกฤต อุบลวฒัน์ ช่ำงเครื่องคอมพวิเตอร์   
42 นำยดนัย มณฑำทพิย์กุล เจ้ำหน้ำที่บรหิำรงำนทัว่ไป   
43 น.ส.มณฑล ีลิม้กจิเจรญิภรณ์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
44 น.ส.สุทสิำ ลี้อนันต์ศกัดิศ์ริ ิ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
45 น.ส.วนัทนำ ผ่องภกัต์ นักวชิำกำรคอมพวิเตอร์   
46 อ.วชัรพงศ ์แสงอ่อน อำจำรย ์  
47 อ.ภำนุวฒัน์ บุตรเรยีง อำจำรย ์   
48 ดร.ขนิษฐำ รุจโิรจน์ ที่ปรกึษำมหำวทิยำลยั   

 

 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก ๑ : แผนกำรด ำเนนิงำนและภำระงำน 

     แผนการดา้เนินงาน 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 
๑ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้าโครงการ 
๓ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้าหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอต่อผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร์ 
๕ เมษายน ๒๕๕๖ โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสารโครงการ

บนระบบ SWU e-Document 
๕ เมษายน ๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บค้าสั่งบนระบบ SWU e-Document 
๒ เมษายน ๒๕๕๖ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 1 
๓ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้าหนังสือต่างๆ  

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 อื่นๆ  

๓ เมษายน ๒๕๕๖ การประชาสัมพันธ์โครงการ  
 ผ่านระบบข่าวและกิจกรรม   
 ผ่านเมล  (ส้าหรับผู้บริหารและบุคลากร ส้านักคอมพิวเตอร์) 

๕ เมษายน ๒๕๕๖ จัดทา้แบบประเมินโครงการ ผ่านระบบ e-Survey 
๓ เมษายน๒๕๕๖ จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสรงน้้าพระ 

 บริเวณห้องโถง บริการคอมพิวเตอร์ ทั้ง ๒ แห่ง 
๕ เมษายน๒๕๕๖ จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมรดน้้าขอพรผู้ใหญ่ 
๕ เมษายน๒๕๕๖ ขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย (ถ้ามี) 
 รับเงินรองจ่าย (ถ้ามี) 
๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมโครงการ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้าประมวลภาพกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ส้านักคอมพิวเตอร์ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้าและส่งหนังสือขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เบิกจ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย 
๑๘ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการฯ   
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ประชุมสรุปโครงการ 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เสนอรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ และ

ผู้อ้านวยการส้านักคอมพิวเตอร์ ตามล้าดับ 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ น้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการ จัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งคืนส้านักคอมพิวเตอร์ เก็บไว้เป็นข้อมูล 
๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ปิดโครงการ 
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ภาระงาน 
ล้าดับ งาน หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ก้าหนดส่งงาน 

๑. งานประสานงาน  จัดท้าโครงการ 
 ดูแลและประสานงานใน

ภาพรวมของโครงการ 
 ประสานงานการประชุม 
 จัดกิจกรรมของโครงการ 

นายถาวร หงษ์ทอง และ 
นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง(ประสาน
มิตร)  
นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ์ 
(องครักษ์) 

๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒. งานเอกสาร  จัดท้าหนังสือต่างๆ 
 น้าเอกสารจัดเก็บบนระบบ 

SWU e-Document 

นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

๓. งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 เผยแพร่ข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน ระบบข่าว
และกิจกรรมออนไลน์  

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล ๕ เมษายน๒๕๕๖ 

   ถ่ายรูป 
 จัดท้าประมวลภาพผ่านเว็บ 

นายดนัย มณฑาทิพย์กุล 
และนายเจตนิพัทธ์ กวยทอง 

๙ – ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๖ 

๔. งานพัสดุ  จัดหาวัสดุ นางสาวสาวิตรี ตรีนาค ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
๕. สถานที่ และ

อุปกรณ์โสตฯ 
 จัดเตรียมบริเวณสรงน้า้พระ ณ 

บริเวณโถงบรกิารคอมพิวเตอร ์พร้อม
อุปกรณ์   (ประสานมติร )  

นายจักรพันธ์ อินสุด 
นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง 

๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

   จัดเตรียมบริเวณสรงน้า้พระ ณ 
บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ์ (องครักษ)์  

นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

   จัดเตรียมสถานที่รดน้า้ขอพร
ผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์และ
อุปกรณ์โสตฯ 

นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล 
และนายจักรพันธ์ อินสุด 

๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

   อุปกรณ์พิธีการและดอกไม้ นางชูศรี เชาวนารมย์  
๖. ต้อนรับและ

ลงทะเบียน 
 ต้อนรับและลงทะเบียน นางชูศรี เชาวนารมย์ และ

นางสาวสาวิตรี ตรีนาค 
๙ เมษายน๒๕๕๖ 

๗. พิธีการ  พิธีการรดน้า้ขอพรผู้ใหญ่ นายจักรพันธ์ อินสุดและ
คณะกรรมการ 

๙ เมษายน ๒๕๕๖ 

๘. งานการเงิน  เบิกจ่ายเงินและเอกสารการ
เบิกจ่ายเงิน 

นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข และนางชู
ศรี เชาวนารมย์ 

๒๒ เมษายน 
๒๕๕๖ 

๙. แบบประเมิน
โครงการ 

 จัดทา้ผ่านระบบ e-Survey 
และสรุป 

นายจักรพันธ์ อินสุด (จัดทา้)และ
นายถาวร หงษ์ทอง (สรุป) 

๕, ๒๕ เมษายน 
๒๕๕๕ 

๑๐. งานสรุปผลการ
ด้าเนินงาน 

 จัดทา้รายงานผลดา้เนินงาน
โครงการ 

 น้าเอกสารรายงานผล
ด้าเนินงานโครงการ จัดเก็บบน
ระบบ SWU e-Document 

นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง  และนาง
ชูศรี เชาวนารมย์ 

๒๖ เมษายน 
๒๕๕๖ 

           



 

 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม  "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" 

 

 

 หน้า  ๑๐ 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

SWUCC Project 
Computer Center, Srinakharinwirot 

University 

ภำคผนวก ๒ : แบบประเมนิโครงกำร 

สรงน้้าพระและรดน้า้ขอพรผู้ใหญ่ 
ในโครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

กิจกรรม  "สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" 
วันที่ ๙ – ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

ณ บริเวณลานพลาซ่า อาคาร ๑๖ ช้ัน ๒ สา้นักคอมพิวเตอร์ 
 
 

โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบ ุ ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

๑. กระบวนการจัดงานสงกรานต์มีความเหมาะสม     

๒. บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม     

๓. การอ้านวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าที่     

๔. การจัดเลี้ยง     

๕. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม     

๖. บรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม     

๗. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 
 


