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บทสรุปโครงการ 

ในป 2551 สํานักคอมพิวเตอร จะครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 15 ป ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2551  ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดรวมจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระขึ้นในวันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2551  
ณ หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสิริมงคลตอหนวยงาน  
และเปนสวนหนึ่งในการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริมบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปน 1 ใน 9 
ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย   ในการนี้ ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี และผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดให
เกียรติมารวมงานและแสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 15 ป  พรอมรวมกันถวายภัตตาหาร
เชา ถวายเครื ่องไทยธรรม  สังฆทาน แดพระสงฆ และรับพรจากพระสงฆ รวมกับผู บริหารและบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร  โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งส้ินประมาณ 79 คน  ไดแก ผูบริหารและตัวแทนของหนวยงาน จํานวน 
32 คน  และผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 47 คน  และจากการสํารวจประเมินการจัดงานในครั้งนี้ มี
จํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรมคิดเปนรอยละ 95.52  เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่
กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 80  และผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการในครั้งนี้อยูในระดับดี 
คิดเปนรอยละ 76.67 เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 

สุดทายนี้  คณะกรรมการบริหารโครงการ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติมารวมงานและแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 15 ป วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร  และในการจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี จากความรวมมือรวม
ใจจากผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  
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หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานักคอมพิวเตอร จะครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 15 ป ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 
นั้น   สํานักคอมพิวเตอร จึงไดจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 
ครบรอบ 15 ป”  โดยจัดใหมีพิธีสงฆทําบุญเลี้ยงพระ  เพื่อเปนการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเปนการ
ปลูกฝงและสรางเสริมบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่ง
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเปน 1 ใน 9 ยุทธศาสตร ที่มหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน และเปนองคประกอบ  
ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงไดดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร 
และการประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของมหาว ิทยาล ัย   และมีนโยบายในการสน ับสนุนส งเสร ิมการทําน ุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้งยังตองมีการปลูกฝงและสรางเสริมบุคลากรในหนวยงาน
ใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อใหคง
อยูคูประเทศไทยสืบไป 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและเผยแพร เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  

2. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมผูเขารวมกิจกรรม ใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศลิปวัฒนธรรมไทย 

4. เพ่ือดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ที่ปรึกษา 
2. อาจารยอรรณพ โพธิสุข ประธานกรรมการ 

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
3. อาจารยอุราพร ศุขะทัต กรรมการ 

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
4. นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ 

(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 
5. นายดิเรก อึ้งตระกูล กรรมการ 
6. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 
7. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร กรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

วันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  

สถานที่ดําเนินงาน  

หองอเนกประสงค (หอง 16-406) อาคาร 16 ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 2 SWUCC Project 2009

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

รายละเอียดกิจกรรม  

พิธีสงฆทําบุญเล้ียงพระ  

ผูเขารวมกิจกรรม  

ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 111 คน ดังนี้ 

1. ผูบริหาร ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ และบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร  49 คน 

2. แขกผูมีเกียรติ   62 คน  

งบประมาณ 

โดยใชจากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา  ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจายอื่น 

1. คาอาหาร 7,000.- บาท 

 รวม 7,000.- บาท 

ตัวชี้วัด  

1. รอยละของจํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรมาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

2. ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการในระดับดี ไมนอยกวา  รอยละ 75 

สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสรางสรรค  พัฒนาองคกร 

สนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย  ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ือการเรียนรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น   

2. สํานักคอมพิวเตอรและหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกันมากขึ้น 

3. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

4. เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

กําหนดการ 
พิธีสงฆทําบุญเล้ียงพระ 

ในวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป 
วันศุกรที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 7.30 น. 
ณ หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร 

 
 

6.30  น. สํานักคอมพิวเตอรรับพระจากวัดมักกะสัน จํานวน 9 รูป มา มศว 

7.30 – 8.30 น. พิธีสงฆทําบุญเล้ียงพระ 

o พระสงฆ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต 

o ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ 

o ถวายเครื่องไทยธรรม  สังฆทาน 

o กรวดน้ําและรับพร  

8.30 – 9.00 น. - สํานักคอมพิวเตอรสงพระกลับวัดมักกะสัน 
 - ผูบริหาร บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ  รับประทานอาหารเชารวมกัน  

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

รายนามผูเขารวมกิจกรรม 
พิธีสงฆทําบุญเล้ียงพระ 

ในวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป 
วันศุกรที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 7.30 น. 
ณ หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร 

 
 

 ผูบริหาร ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ และบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 
ผูบริหาร 

1.  ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการ 
2.  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.  ดร.อรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการ 
4.  ดร.อุราพร  ศุขะทัต รองผูอํานวยการ 
5.  นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการ 
6.  ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา 
7.  อ.สาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 
8.  อ.ศศิวิมล  สุขพัฒน ผูชํานาญการ 
9.  ดร.นําคุณ  ศรีสนิท ผูชํานาญการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
10.  นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
11.  นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค นักวิชาการศึกษา 6 
12.  นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ 5 
13.  นางสุธาทิพย  ผนวกสุข นักวิชาการเงินและบัญชี 
14.  น.ส.ภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
15.  นายมานิตย  ขวัญยืน พนักงานบริการอัดสําเนา 
16.  นายดนัย  มณฑาทิพยกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    
17.  น.ส.สาวิตรี  ตรีนาค นักวิชาการพัสดุ 
18.  นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ ผูปฏิบัติงานบริหาร 
19.  น.ส.จันทนา  หมื่นพันธ ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 

ฝายระบบสารสนเทศ 
20.  น.ส.วิลาวัลย  บัวขํา ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
21.  อ.เอก  ตังคนานนท อาจารย 
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รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 
22.  น.ส.มณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
23.  น.ส.สุทิสา  ลี้อนันตศักดิ์ศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
24.  น.ส.วราภรณ  ขยายผล นักวิชาการคอมพิวเตอร   
25.  น.ส.สุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
26.  น.ส.พรทิพย  พงษสวัสดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
27.  น.ส.วันทนา  ผองภักต นักวิชาการคอมพิวเตอร 
28.  น.ส.สมถวิล  บางคําหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
29.  นายสรายุทธ  ทองธุลี นักวิชาการคอมพิวเตอร 
30.  นางสาวทิวาพร  โหมดเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
31.  นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
32.  นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
33.  นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร   
34.  นายนคร  บริพนธมงคล ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 
35.  นายพงศภูมิพันธ  เตี๋ยอนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
36.  นายเฉลิมพล  คํานิกรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

ฝายปฏิบัติการและบริการ 
37.  นายดิเรก  อึ้งตระกูล ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการ

และบริการ 
38.  นายธนรรณพ  อินตาสาย ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 
39.  นายสันติ  สุขยานันท ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 
40.  นายไพโรจน  ผาสุวรรณ ชางเครื่องคอมพิวเตอร 4 
41.  นายถาวร  หงษทอง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
42.  นายเจตนิพัทธ  กวยทอง ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
43.  นายอํานาจ  นิ่มนวล ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
44.  นายอุดร  วงษไทย ชางเครื่องคอมพิวเตอร 
45.  นายนิรันดร  ศรีตะปญญะ ชางเครื่องคอมพิวเตอร 

โครงการศูนยพัฒนาการศึกษาไซเบอร 
46.  อ.ทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ อาจารย 
47.  นายชัยวัฒน  ชางกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
48.  นายปวริศร    เมธานันท นักวิชาการคอมพิวเตอร 
49.  น.ส.จิตติมา  ชางไม ผูปฏิบัติงานบริหาร 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน
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 แขกผูมีเกียรติ (มีหนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม) 

ลําดับ ตําแหนง 
1.  อธิการบดี ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
2.  ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
4.  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
5.  รองอธิการบดีฝายวิจัย 
6.  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
7.  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
8.  รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
9.  รองอธิการบดีฝายเครือขายการเรียนรู 
10.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
11.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร 
12.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
13.  คณบดีคณะสังคมศาสตร 
14.  คณบดีคณะพลศึกษา 
15.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร 
16.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 
17.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
18.  ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
19.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
20.  คณบดีคณะแพทยศาสตร 
21.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
22.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
23.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
24.  คณบดีคณะสหเวชศาสตร 
25.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
26.  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
27.  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความยั่งยืน 
28.  ผูอํานวยการศูนยภาษา มศว 
29.  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
30.  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม 
31.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
32.  ผูอํานวยการสถาบันเอเชียแปซิฟกศึกษา 



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 7 SWUCC Project 2009

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

ลําดับ ตําแหนง 
33.  ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
34.  ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
35.  ผูอํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
36.  ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
37.  ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
38.  ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต 
39.  ผูอํานวยการศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
40.  ผูอํานวยการศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
41.  ผูอํานวยการศูนยกีฬาสิรินธร 
42.  ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ 
43.  ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสงและความปลอดภัย 
44.  ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 
45.  ผูอํานวยการศูนยประมวลและรับนิสิต 
46.  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มศว 
47.  ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกิจการหอพัก 
48.  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
49.  ผูอํานวยการกองกลาง 
50.  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
51.  ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต 
52.  ผูอํานวยการกองคลัง 
53.  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
54.  ผูอํานวยการกองแผนงาน 
55.  ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ 
56.  หัวหนาฝายจัดการทรัพยสิน 
57.  หัวหนาฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
58.  หัวหนาฝายวิจัย 
59.  หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
60.  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 
61.  อาจารยพิศมัย รัตนโรจนสกุล  

(กรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร)  
62.  ดร.สุนทร แกวลาย 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ผลดําเนินงาน 

ในป 2551 สํานักคอมพิวเตอร จะครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 15 ป ในวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2551  จึงไดจัดกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ ภายใตโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “งานวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป”  เพื่อเปนการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริม
บุคลากรในหนวยงานใหม ีความรู   ชื ่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ ่งการทํานุบําร ุง
ศิลปวัฒนธรรมถือเปน 1 ใน 9 ยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระ 

ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรไดรวมจัดทําบุญเลี้ยงพระ เนื ่องในโอกาสคลายวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป  โดยไดจัดกิจกรรมดังกลาวในวันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2551 ณ หอง 16-406 อาคาร 16 
ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร  และไดนิมนตพระสงฆ วัดมักกะสัน จํานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต ในครั้งนี้ มีผูเขารวม
กิจกรรมจํานวนประมาณ 79 คน  ไดแก ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร จํานวน 47 คน และผูบริหารและ
ตัวแทนของหนวยงาน จํานวน 32 คน   

ในการนี้ ศาสตราจารยวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี และผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดใหเกียรติมารวมงานและ
แสดงความยินดีในวันครบรอบสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 15 ป  พรอมรวมกันถวายภัตตาหารเชา ถวายเครื่องไทย
ธรรม  สังฆทาน แดพระสงฆ และรับพรจากพระสงฆ รวมกับผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  หลังจากนั้น
ผูเขารวมงานรับประทานอาหารเชารวมกัน 
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คาใชจายการดําเนินงาน 

โดยใชจากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา  ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจายอื่น และงบประมาณที่ไดรับบริจาคจากผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ผู บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผู มีจิตศรัทธา รวมเปนเงินทั ้งสิ้น 12040.- บาท  
(หน่ึงหมื่นสองพันส่ีสิบบาทถวน)  ดังรายการตอไปนี้ 

 โดยใชจากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา  ผลผลิต  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจายอื่น 

1. คาอาหาร 3,400.- บาท 

 รวม 3,400.- บาท 

 (สามพันสี่รอยบาทถวน) 

 

 โดยใชจากเงินบริจาค จากผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูมีจิตศรัทธา 

1. ใสซองถวายพระ 2,900.- บาท 

2. ชุดสังฆทาน 900.- บาท 

3. ดอกไมถวายพระ 225.- บาท 

4. นิสิต (อาราธนาศีล) 200.- บาท 

5. คาเชาเส่ือ @20 x 19 ผืน 380.- บาท 

6. ทําบุญบํารุงวัดมักกะสัน 1,000.- บาท 

7. ทําบุญบํารุงวัดสระเกศ 1,000.- บาท 
(วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ไดมอบเหรียญพระเครื่องใหแกผูเขารวมงาน จํานวน 100 องค) 

8. คาตอบแทนพนักงานขับรถ 100.- บาท 

9. ที่กรวดน้ํา จํานวน  2 ชุด (มอบใหแกชมรมพุทธ) 800.- บาท 

10. ที่วางโนต จํานวน 1 อัน (มอบใหแกชมรมพุทธ) 500.- บาท 

11. มอบเงินใหแกชมรมพุทธ เพ่ือใชในกิจกรรมชมรมฯ 1,000.- บาท 

 รวม  8,640.- บาท 

 (แปดพันหกรอยสี่สิบบาทถวน) 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ผูบริหารและหนวยงานมารวมแสดงความยินดี 

คณะกรรมการบริหารโครงการ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหเกียรติมารวมงานและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 15 ป วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร   และหากทานใดหรือหนวยงานใดที่ไมไดกลาวถึงในที่ ตองขออภัยมา 
ณ โอกาสนี้ดวย  

1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร 
3. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
4. รองอธิการบดีฝายวิจัย 
5. คณะมนุษยศาสตร 
6. คณะวิทยาศาสตร 
7. คณะสังคมศาสตร 
8. คณะศึกษาศาสตร 
9. คณะแพทยศาสตร 
10. คณะศิลปกรรมศาสตร 
11. คณะเภสัชศาสตร 
12. คณะทันตแพทยศาสตร 
13. บัณฑิตวิทยาลัย 
14. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 
15. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) 
16. สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
17. สถาบันพัฒนาการทองเที ่ยวเพื ่ออนุร ักษ

ส่ิงแวดลอม 

18. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร 
19. สํานักหอสมุดกลาง 
20. ศูนยภาษา 
21. ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
22. ศูนยบริการวิชาการ 
23. ศูนยพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็กที ่ม ีความ

ตองการพิเศษ 
24. ศูนยการประเมินผลและรับนิสิต 
25. หนวยตรวจสอบภายใน 
26. กองบริการการศึกษา 
27. กองกิจการนิสิต 
28. กองกลาง 
29. กองการเจาหนาที่ 
30. กองแผนงาน 
31. กองวิเทศสัมพันธ 
32. บริษัท ไอที คอมเรด คอนซัลแทนท จํากัด 

 

ของที่ระลึก 

สําน ักคอมพิวเตอร ได จ ัดของที่
ระลึกสําหรับมอบใหแกผูมารวมกิจกรรม
ทําบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 15 ป 
สถาปนาสํานักคอมพิวเตอร  ไดแก  

 เหร ียญพระ  จากวัดสระเกศ
ราชวรมหาวิหาร    

 หนังสือพุทธทํานายขอความ
จากปูฤษีมณีรัตน (สมเด็จรุง)   

  

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน
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หนวยงานและผูใหการสนับสนุน 

การดําเนินงานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป ไดเสร็จส้ืนเรียบรอยแลว โดยไดรับความอนุเคราะห
จากหนวยงาน ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  คณะกรรมการบริหารโครงการขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 

1. ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และผูมีจิตศรัทธา ไดรวมบริจาคเงิน
ทําบุญในครั้งนี้  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 8,640.- บาท (แปดพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน) 

2. คณะวิทยาศาสตร ใหความอนุเคราะหชุดอุปกรณจัดพิธีสงฆ 

3. คณะศึกษาศาสตร ใหความอนุเคราะหชุดอุปกรณจัดพิธีสงฆ 

4. ชมรมพุทธศาสนา ใหความอนุเคราะหเจาหนาที่ดําเนินการในพิธีการทําบุญเล้ียงพระ 

5. ศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนสง และความปลอดภัย ใหความอนุเคราะหใชรถตูปรับอากาศ 
พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือรับ-สงพระจากวัดมักกะสัน  

6. คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค ไดมอบหนังสือพุทธทํานายขอความจากปูฤษีมณีรัตน (สมเด็จรุง)  เพื่อมอบใหแก
ผูเขารวมงาน 

ผลการประเมินโครงการ 

สําน ักคอมพิวเตอร ได จ ัดทําแบบประเม ินโครงการผ านระบบ  e-Survey ของมหาว ิทยาล ัย  
http://esurvey.swu.ac.th มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ 30 คน  จากจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ 79 คน  คิดเปนรอยละ 37.97 โดยสรุปดังนี้  พิธีการทําบุญ ในวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 
เหมาะสม  อยูในเกณฑระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.13)  ความรวมมือของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร อยูในเกณฑระดับดี
มาก (คาเฉลี่ย 3.10) การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจาหนาที่  อยูในเกณฑระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.10) 
การตอนรับและลงทะเบียน อยูในเกณฑระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 3.03)  การจัดเลี้ยง  อยูในแกณฑระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 
3.23)  และสภาพและบรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม อยูในเกณฑระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 3.10)     

สวนที่ 1 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

หัวขอ จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 
จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 
จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 
จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 

คา 
เฉล่ีย 

1. พิธ ีการทําบุญ ในวันสถาปนา
สํานักคอมพิวเตอร เหมาะสม  

11 36.67 12 40.00 7 23.33 0 0.00 3.13 

2. ความรวมมือของบุคลากรสํานัก
คอมพิวเตอร  

11 36.67 12 40.00 6 20.00 1 3.33 3.10 

3 .  การอํานวยความสะดวกและ
ประสานงานของเจาหนาที่   

10 33.33 13 43.33 7 23.33 0 0.00 3.10 

4. การตอนรับและลงทะเบียน  8 26.67 15 50.00 7 23.33 0 0.00 3.03 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน
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มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

หัวขอ จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 
จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 
จํานวน
ผูตอบ
(คน) 

% 

คา จํานวน
เฉล่ีย ผูตอบ % 

(คน) 

5. การจัดเล้ียง  12 40.00 14 46.67 3 10.00 1 3.33 3.23 

6. สภาพและบรรยากาศโดยรวม
ของสถานที ่จ ัด ง านม ีค วาม
เหมาะสม  

8 26.67 18 60.00 3 10.00 1 3.33 3.10 

หมายเหตุ : 0.00-1.00 = นอย   1.01-2.00 = ปานกลาง 2.01-3.00 = ดี   และ 3.01-4.00 ดีมาก 
 
สวนที่ 2 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. การแจงกําหนดเวลา : กิจกรรม ใหมีความชัดเจนมากขึ้น  

2. จัดงานเชาไป ทําใหมาไมทัน   

3. มีคนภายนอกมารวมงานมาก นาจะจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ิมเติมจากการเลี้ยงพระเทานั้น  

4. โดยรวมดี  
 

 
ผลการประเมินโครงการ  
http://esurvey.swu.ac.th 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ตัวชี้วัด  

1. มีจํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรม 47 คน จากจํานวนผูบริหารและ
บุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรทั้งหมด 49 คน คิดเปนรอยละ 95.52  เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนด
ไวไมนอยกวารอยละ 80 

2. ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการในระดับดี คิดเปนรอยละ 76.67 เปนไปตาม
เกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. เวลาในการเตรียมจัดกิจกรรมนอย  ควรจะมีเวลามากกวานี้ 

2. ใชเวลาในการติดตามขอยืมอุปกรณพิธีสงฆจากหนวยงาน เนื่องจากมีหลายหนวยงานจัดงานในวันเดียวกับ
วันที่จัดงานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร  จึงทําใหตองขอยืมอุปกรณพิธีสงฆมาจากหลายหนวยงาน  

3. การจัดงานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอรในปถัดไป  ควรจัดกิจกรรมทางดานวิชาการดวย ไดแก การ
บรรยายและแสดงผลงานทางดานไอซีที ของสํานักคอมพิวเตอรในรอบปที่ผานดวย 

ประมวลภาพกิจกรรม 

   

   

   

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

   

   

   

   

   

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

   

   

 
รองอธิการบดีฝายวิจัย คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

 
คณะสังคมศาสตร 

 
คณะศึกษาศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร 

 
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

 
วิทยาลัยนวัตรกรรมและการสื่อสาร สํานักหอสมุดกลาง สํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวิทยา 

 
สถาบันพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษ

สิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 

 
ศูนยพัฒนาศักยภาพสําหรับเด็กท่ีมี

ความตองการพิเศษ ศูนยภาษา ศูนยบริการวิชาการ 

 
กองวิเทศสัมพันธ อาจารยน้ําฝน คูเจริญไพศาล  

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 16 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ภาคผนวก 1 : หนังสืออนุมัติโครงการ 

  

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 17 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ภาคผนวก 2 : คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

ภาคผนวก 3 : รายมือช่ือผูเขารวมกิจกรรม 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 24 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University

  



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 25 SWUCC Project 2009

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

 

ภาคผนวก 4 : แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

 แผนการดําเนินงาน 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

19-23 ธันวาคม 2551 จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน 
23 ธันวาคม 2551 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอตอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
23 ธันวาคม 2551 โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และจัดเก็บเอกสาร

โครงการบนระบบ SWU e-Document 
23 ธันวาคม 2551 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บคําส่ังบนระบบ SWU e-Document 
23 ธันวาคม 2551 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 1 
18-19 ธันวาคม 2551 ประสานงานและจัดทําบันทึกขอความ 

 หนังสือเชิญแขกผูมีเกียรติมารวมงาน 
 หนังสือขอความอนุเคราะห อุปกรณประกอบพิธีการ  

(อาสนะมีที่พิง โตก และกระโทน) จากคณะศึกษาศาสตร 
 หนังสือขอความอนุเคราะห อุปกรณประกอบพิธีการ  

(แจกัน เชิงเทียน  และโตะหมูบูชา) จากคณะวิทยาศาสตร 
 หนังสือจองรถตู รับ-สง คณะสงฆ จากศูนยพัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการ
ขนสงและความปลอดภัย 

 หนังสือขอความอนุเคราะห อุปกรณประกอบพิธีการ (เสื่อ) และพิธีการ  จากชมรม
พุทธศาสนา  

18 ธันวาคม 2551 การประชาสัมพันธโครงการ  
 ผานระบบขาวและกิจกรรม   
 ประสานงานกับงานประชาสัมพันธของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อประชาสัมพันธผาน
ส่ืออื่นๆ  ของมหาวิทยาลัย 

 ประชาสัมพันธผานเมล ใหแกผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรับทราบ 
23 ธันวาคม 2551 แจงรายละเอียดใหกับผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร ณ หอง 16-406  
25 ธันวาคม 2551 จัดเล้ียง 

 ติดตอรานอาหาร จัดอาหารถวายพระ และอาหารเชา 

 จัดเตรียมกาแฟ และนํ้าเย็น  เสริมในงาน 
25 ธันวาคม 2551 
เวลา 14.00-15.00 น. 

เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม และขนยายอุปากรณประกอบพิธีการทางศาสนา 

26 ธันวาคม 2551 
(7.30-9.30 น.) 

จัดกิจกรรมโครงการ 
หมายเหตุ : รับพระจากวัดมักกะสัน 6.00 น. เชา 



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 26 SWUCC Project 2009
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วัน เดือน ป กิจกรรม 
26 ธันวาคม 2551 
เวลา 14.00 น.  

สงอุปกรณประกอบพิธีการไปยังหนวยงานที่ขอความอนุเคราะหยืมมา  
และจัดหอง 16-406 เปนหองตามปกติ 

26 ธันวาคม 2551 จัดทําประมวลภาพกิจกรรมผานเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร 
29 ธันวาคม 2551 จัดทําและสงหนังสือขอบคุณหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ  
30 ธันวาคม 2551 เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 
29 – 30 ธันวาคม 2551 สรุปผลการดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน พรอมแผน CD (e-Book) 
 เสนอรายงานผลการดําเนินงาน พรอมแผน CD ตอประธานกรรมการบริหาร
โครงการ และผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 

 นํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ จัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 
2 มกราคม 2551 รวบรวมเอกสารทั้งหมด สงคืนสํานักคอมพิวเตอร เก็บไวเปนขอมูล 
2 มกราคม 2551 ปดโครงการ 
 



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 27 SWUCC Project 2009

Computer Center, Srinakharinwirot University

  

 

 ภาระงาน 
ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 

1. งานประสานงาน  จัดทําโครงการ 

 ดูแลและประสานงานใน
ภาพรวมของโครงการ 

อ.อรรณพ โพธิสุข 
อ.อุราพร ศุขะทัต 
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 
คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 

26 ธันวาคม 2551 

2. งานเอกสาร 
 

 จัดทําหนังสือตางๆ ไดแก
เชิญแขกเขารวมงาน  ขอ
ความอน ุเ ค ร า ะห ต า งๆ  
และ หนังสือขอบคุณ 

 จัดทําเอกสารทั่วไป  
 จ ัด ทํ า แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน
โครงการ บนระบบ SWu 
e-Survey 

 นําเอกสารจัดเก็บบนระบบ 
SWU e-Document 

คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร   
และคุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 

19 ธันวาคม 2551 

3. งานประชาสัมพันธ  เ ผ ย แ พ ร ข อ ม ูล แ ล ะ
ประชาสัมพันธผาน ระบบ
ขาวและกิจกรรมออนไลน
,SWU Weekly, หนวยงาน 
และอื่นๆ 

คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 19 ธันวาคม 2551 

   ถายรูป และจัดทําประมวล
ภาพผานเว็บ 

คุณดนัย มณฑาทิพยกุล 
คุณปวริศร    เมธานันท 

26 ธันวาคม 2551 
 

4. อาคารสถานที่  เตรียมสถานที่ทําบุญเลี้ยง
พ ร ะ   ข น ย า ย อ ุป ก รณ
ประกอบพิธีการ และ
เครื่องเสียง 

25 ธันวาคม 2551 
เวลา 14.00 น. 
 
 

   และหลังจากเสร็จพิธ ีการ
แลว ให จ ัดหองตามปกติ 
และสงอุปกรณประกอบพิธี
การ คืนในวันงาน 

26 ธันวาคม 2551 
เวลา 14.00 น. 

   เตรียมโตะลงทะเบียนและ
โตะจัดเล้ียง 

คุณดิเรก อึ้งตระกูล  
คุณไพโรจน ผาสุวรรณ 
คุณประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล 
และแมบาน 3 คน 

25 ธันวาคม 2551 
เวลา 14.00 น. 

   ดูแลความสะอาดหองน้ํา 
และกระดาษทิชชู 

คุณวรรณี สมบุญประเสริฐ 25 ธันวาคม 2551 



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 

รายงาน
ผลดําเนินงาน

 

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 28 SWUCC Project 2009
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ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 
5. งานจัดเลี้ยง - ติดตอรานอาหาร 

- อาหารถวายพระ / จัดเลี้ยง
อาหารเชา  

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 
คุณวรรณี สมบุญประเสริฐ
คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 
และคุณจันทนา หมื่นพันธ 

24 ธันวาคม 2551 

6. งานลงทะเบียน ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร
นายเจตนิพัทธ  กวยทอง 

26 ธันวาคม 2551 

7. งานตอนรับแขก ตอนรับและเสริฟน้ําแขก คุณสุทิสา  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ 
คุณวันทนา ผองภักต 
และคุณจิตติมา ชางไม 

26 ธันวาคม 2551 

8. งานพิธีการ กิจกรรมพิธีการสงฆทําบุญ
เลี้ยงพระ 

อ.อรรณพ โพธิสุข 
นิสิตชมรมพุทธศาสนา 
คุณดิเรก อึ้งตระกูล: - รับพระ 
(6.00 น.) และสงพระ (9.00 น.) 

26 ธันวาคม 2551 

9. งานการเงิน เบิกจายคาใชจาย และเอกสาร
การเบิกจาย 

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข 29-30 ธันวาคม 
2551 

10. งานสรุปนผลการ
ดําเนินงาน 

 จั ด ทํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ 

 จัดทํารายงานผลดําเนินงาน
โครงการ 

 จัดทํา e-Book และแผน CD 
 นํ า เ อ ก ส า ร ร า ย ง านผ ล
ดําเนินงานโครงการ จัดเก็บ
บ น ร ะ บ บ  SWU  
e-Document 

อ.อรรณพ  โพธิสุข 
คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง 
และคุณภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร 

29-30 ธันวาคม 
2551 

 
หมายเหตุ :  ในชองผูรับผิดชอบ  ชื่อท่ีขีดเสนใต เปนหัวหนางาน 



รายงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   
 กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" ผลดําเนินงาน

 

 

 

ภาคผนวก 5 : แบบประเมินโครงการ 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 15 ป" 
วันศุกรที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 7.30 น. 
ณ หอง 16-406 อาคาร 16 ชั้น 4 สํานักคอมพิวเตอร 

 
 
 

ระดับความคิดเห็น โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 

1. พิธีการทําบุญ ในวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร เหมาะสม     

2. ความรวมมือของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร     

3. การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจาหนาที่     

4. การตอนรับและลงทะเบียน     

5. การจัดเล้ียง     

6. สภาพและบรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความ
เหมาะสม 

    

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อื่นๆ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SWUCC Project 2009สํานักคอมพิวเตอร  
หนา 29 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Computer Center, Srinakharinwirot University
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