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ผลด ำเนนิงำน 

                                โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพวิเตอร ์

 กจิกรรม "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ 19 ปี" 

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
กำรร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันดีงำมและยังเป็นกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้ ใน
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  

กจิกรรม : ท ำบญุ ถวำยภัตตำหำร ถวำยสังฆทำน  

 ผู้บรหิารและบุคลากรส านักคอมพวิเตอร์ได้ร่วมจดัท าบุญเลี้ยงพระ  เนื่องในโอกาสคล้ายวนัสถาปนาส านัก
คอมพวิเตอร์ ครบรอบ 19 ปี เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2555 ณ ส านักคอมพวิเตอร์ อาคาร 16 ห้องอเนกประสงค์ 16-406  
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ค่ำใชจ้่ำยกำรดำเนนิงำน  

 
โดยใช้จำกงบประมำณเงินรำยได้  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556   แผนงำน อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำ

ศำสนำศิลปะ และวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรำยจ่ำยอื่น 
  ค่าภตัตาหารพระภษุิก       700.- บาท  
  ค่าอาหาร                 4,800.- บาท 
  ค่าผา้ไตรอาศยัสบีวร                4,500.- บาท 

      รวม                  10,000.- บาท  
                                                                   (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

ผลกำรประเมนิโครงกำร  

ส านกัคอมพวิเตอรไ์ดจ้ดัท าแบบประเมนิโครงการผา่นระบบ e-Survey ของมหาวทิยาลยั 
http://esurvey.swu.ac.th ม ี 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกรอกแบบประเมนิโครงการ 80 คน จากจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมทัง้หมดในครัง้นี้ 88 คน คดิ  
เป็นรอ้ยละ 90.90 และผลการประเมนิโครงการโดยรวม อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.87) โดยสรุปดงันี้  
พธิกีารท าบุญในวนัสถาปนาส านกัคอมพวิเตอร ์เหมาะสม อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.98) บุคลากรมสีว่นร่วม  
กจิกรรม อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.85) การอ านวยความสะดวกและประสานงานของเจา้หน้าที ่อยู่ในเกณฑ ์ 
ระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลี่ย 4.80) การต้อนรบัและลงทะเบยีน อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ 4.85) สภาพและ
บรรยากาศโดยรวมของสถานทีจ่ดังานมคีวามเหมาะสม อยู่ในเกณฑร์ะดบัมากทีส่ดุ (ค่าเฉลีย่ 4.88)  
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ตวัช้ีวดั 
   

1. มจี านวนผู้บรหิารและบุคลากรของส านักคอมพวิเตอร์เขา้ร่วมกจิกรรม 47 คน จากจ านวนผูบ้รหิารและ
บุคลากรของส านักคอมพวิเตอร์ทัง้หมด 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 97.91 เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วดัที่ก าหนดไว้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ความพงึพอใจต่อการเขา้ร่วมโครงการของผูเ้ขา้ร่วมโครงการในระดบัมากที่สุด ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 87.25
เป็นไปตามเกณฑต์วัชี้วดัที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ภำคผนวก 1 

   หนังสอือนุมัตโิครงกำร 
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     คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำรฯ 
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    ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 
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ภำคผนวก 4 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพวิเตอร ์

     กจิกรรม "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ 19 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
กำรร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันดีงำมและยังเป็นกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีควำมรู้ ใน
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  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสำน พัฒนำ ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงำม  

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เพ่ือปลูกฝังและสร้ำงเสริมผู้ เข้ำร่วมกิจกรรม ให้มีควำมรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่ำของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. เพ่ือด ำรงและสืบสำนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงำมของคนไทย 

หน่วยงำนทีรั่บผดิชอบ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ 19 ปี" 
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คณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำร 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษำ 
2. นำยดิเรก อ้ึงตระกูล ที่ปรึกษำ 
3. นำยถำวร หงษ์ทอง ประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวจันทนำ   หมื่นพันธ์ กรรมกำร 
5. นำยจักรพันธ์ อินสุด กรรมกำร 
6. นำยประกิจ ลีลำเชี่ยวชำญกุล กรรมกำร 
7. นำงชูศรี เชำวนำรมย์ กรรมกำร 
8. นำงสำวสำวิตรี   ตรีนำค กรรมกำร 
9. นำยเจตนิพัทธ์  กวยทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร  

วันที่ ๒๗ เดือนธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

สถำนทีด่ ำเนนิงำน  

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร ๑๖ ห้องเอนกประสงค์ ๑๖-๔๐๖ 

ผูเ้ขำ้ร่วมกจิกรรม   

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

 รวม ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
หมำยเหตุ : รำยจ่ำยทั้งหมดเป็นประมำณกำร   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 



 
โครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพวิเตอร ์  
กจิกรรม  "งำนวันสถำปนำส ำนักคอมพวิเตอร ์ครบรอบ 19 ปี" 
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ตัวชีวั้ด  

ร้อยละของจ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์มำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

ควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรของผู้เข้ำร่วมโครงกำรในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ  ร้อยละ ๗๕ 

สนับสนุนพันธกจิมหำวทิยำลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริกำรวิชำกำร  ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  พัฒนำองค์กร 


