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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

หลักการและเหตุผล 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ
เทียบเทาคณะ หนวยงานเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดตั้งสํานักบริการ
คอมพิวเตอร” และตอมาไดมีประกาศจัดตั้งเปนหนวยงานในราชกิจจานุเบกษา ยกวิทยฐานะเปน “สํานัก
คอมพิวเตอร” เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2536 สําหรับในปนี้ สํานักคอมพิวเตอรจะครบรอบวันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร 26 ป ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2562  ในการนี้ สํานักคอมพิวเตอรจึงเห็นควรจัดโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม "วันสถาปนาสํานัก
คอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป"  ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยจัดใหมีการทําบุญถวาย
ภัตตาหารเชาแดพระสงฆจํานวน 9 รูป พรอมท้ังถวายสังฆทาน ณ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี เพ่ือเปนสิริมงคลแกผูบริหารและบุคลากร
สํานักคอมพิวเตอร และเปนการรวมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเปนการปลูกฝงและสรางเสริม
บุคลากรในสวนงานใหมีความรู ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย ซ่ึงการทํานุบํารุง
วัฒนธรรมและศิลปะถือเปนพันธกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย ภายใตแผนยุทธศาสตร SSAP3 การพัฒนา
งานบริการวิชาการเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) และการสืบสานดาน
วัฒนธรรมและศิลปะ (SSAP3-07 โครงการอนุรักษสืบสานและสราสรรควัฒนธรรมและศิลปะ  เพ่ือสงเสริมให
มีกิจกรรม อนุรักษ สืบสาน สรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ และใหคณาจารย บุคลากร นิสิต เขารวมกิจกรรม 
และมีความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ) 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรไดรําลึกถึงการกอตั้งสํานักคอมพิวเตอรและสรางความรักความ
ผูกพันกับองคกร 

2. เพ่ือสงเสริมใหมีกิจกรรมสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรวมกันระหวางผูบริหารและ
บุคลากร 

สถานท่ีดําเนินการ 

สํานักคอมพิวเตอร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

วิธีดําเนินการ 

1 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

1. พิธีสงฆทําบุญสํานักคอมพิวเตอร 

2. สวนงานภายในมหาวิทยาลัยเขารวมแสดงความยินดีวันครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

ระยะเวลาดําเนินการ 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562   

ผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 120 คน 

• ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

• คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร 

• อดีตผูบริหารสํานักคอมพิวเตอรและผูทรงคุณวุฒิ 

• ผูบริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร  

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร  ประกอบดวย 
1.  นายอุดร  วงษไทย ประธานกรรมการ 
2.  นางสาวสุธิสา  แจมสุข รองประธานกรรมการ 
3.  นายทวีศักดิ ์ ตูแกว กรรมการ 
4.  นายภัทรชัย  ไชยมงคล กรรมการ 
5.  นายกรธวัช  เชื้อลิ้นฟา กรรมการ 
6.  นางสาวจันทนา  หม่ืนพันธ กรรมการ 
7.  นางชูศร ี เชาวนารมย กรรมการและเลขานุการ 

   

แผนดําเนินการ 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
29 ตุลาคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เตรียมงาน 
 

25 พฤศจิกายน 2562 จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน  
25-28 พฤศจิกายน 2562 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  

2 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
4 ธันวาคม 2562 เสนอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรขออนุมัติ

โครงการ  
 

4 - 9  ธันวาคม 2562 ประสานงานและจัดทําบันทึกขอความตางๆ  
3  ธันวาคม 2562 แจงรายละเอียดใหผูบริหารและบุคลากรทราบ 

ผานเมล หรือ ประชุมผูบริหารและบุคลากร 
 

2 - 9  ธันวาคม 2562 • ติดตอวัด เพ่ือเชิญพระสงฆมาทําพิธีสงฆ 

• ติดตอโรงพยาบาล เพ่ือมอบดอกไมแสดง
ความยินดีจากสวนงานใหแกคนไข 

• ติดตอรานคา เพ่ือจัดอาหารภัตตาหารเชา-
เพล, สํารับอาหารถวายพระพุทธ, 
เครื่องเซนถวายเจาท่ีประจําอาคาร – ศาล
พระภูมิ  และอาหารวาง 

 

3 – 17 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมทําบุญในวัน
สถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

 

9 ธันวาคม 2562 • ประสานงานกับงานประชาสัมพันธสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 
ผานสื่อตางๆ  

• แจงบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรวมทําบุญ 
(จัดทํากลองรับปจจัยภายในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2562) 

 

19 – 24 ธันวาคม 2562 • จัดหาสังฆทาน 

• จัดทําใบลงทะเบียน และเขาแฟมเอกสาร/
ปากกา 

 

23 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือสรุปงาน 

 

25 ธันวาคม 2562 จัดสถานท่ีจัดงาน  
26 ธันวาคม 2562 งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร  
27 ธันวาคม 2562 • สงคืนอุปกรณท่ีขอความอนุเคราะห 

• จัดสถานท่ีจัดงานใหพรอมใชงานตามเดิม                                       

 

27 ธันวาคม 2562 –  
3 มกราคม 2563 

• รวบรวมเอกสารการเบิกจายสงการเงิน  

• เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 

 

1-10 มกราคม 2563 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ  

3 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
10 มกราคม 2563 จัดทํารายงานการดําเนินการโครงการ เสนอ

ผูอํานวยการ 
 

13 - 14 มกราคม 2563 • เก็บเอกสารเขาแฟมเอกสาร (ถามี) 

• นํารายงานผลดําเนินการเขาระบบ e-
document 

• ปรับปรุงเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

15 มกราคม 2563 ปดโครงการ  

งบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืน 
โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานัก
คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน 

รายการ 
จํานวนเงิน

)บาท(  
คาใชจายพิธีสงฆ 

คาปจจัยถวายพระภิกษุสงฆ  (300 บาท x 9 รูป) 2,700.- 

คาคาภัตตาหารพระภิกษุ 9 รูป  (200 บาท x 9 รูป x 2 ม้ือ) 3,600.- 

คาเล้ียงรับรอง 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (ไมเกิน 50 บาท x 120 คน) 6,000.- 

คาวัสดุ 
คาชุดสังฆทาน ดอกไม ธูป เทียน 2,700.- 

รวมท้ังส้ิน (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 15,000.- 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการและจํานวนคน โดยจะเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตาม
ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังนี้ไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1. รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการ 

 

4 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

เปาหมายความสําเร็จของโครงการ 

1. รอยละจํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูบริหารและบุคลากรมีความรักความผูกพันกับองคกร 

2. ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมสืบสานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรวมกัน 

5 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

กําหนดการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 
วันพฤหัสบดีท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ สํานักคอมพิวเตอร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี 

 

07.00 น. – 07.30 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน 
พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  

07.30 น. – 09.00 น. ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆจํานวน 9 รูป (ถวายชุดอาหารเพลแด
พระสงฆเพ่ือนํากลับไปฉันท่ีวัดเม่ือเสร็จพิธี) 

09.00 น. – 11.00 น. สวนงานรวมแสดงความยินดีวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

12.00 น. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรวมรับประทานอาหารและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 

หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  

6 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

รายงานผลดําเนนิการโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป"  เพ่ืออนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและ
เผยแพร เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและศิลปะ รวมถึงเพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมผูเขารวมกิจกรรม ใหมีความรู ชื่นชม หวงแหนและเห็น
คุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย และดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เม่ือวันพฤหัสบดี
ท่ี26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ สํานักคอมพิวเตอร ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี มี
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 195 คน 

กิจกรรม 

กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

คาใชจาย 

คาใชจายในการดําเนินงานจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 14,260.- บาท 
(หนึ่งหม่ืนสี่พันสองรอยหกสิบาทถวน) จากงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน 
พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี งบรายจายอ่ืน โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ตามรายละเอียดังนี้ 

รายการ 
จํานวนเงิน

)บาท(  
คาใชจายพิธีสงฆ 

คาปจจัยถวายพระภิกษุสงฆ  (300 บาท x 9 รูป) 2,700.- 

คาคาภัตตาหารพระภิกษุ 9 รูป  (200 บาท x 9 รูป x 2 ม้ือ) 3,600.- 

คาเล้ียงรับรอง 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  (ไมเกิน 45 บาท x 120 คน) 5,400.- 

คาวัสดุ 
คาชุดสังฆทาน ดอกไม ธูป เทียน 2,560.- 

รวมท้ังส้ิน (หนึ่งหม่ืนส่ีพันสองรอยหกสิบบาทถวน) 14,260.- 

  

7 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ภาพกิจกรรม 

  คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ไดจัดทําประมวลภาพกิจกรรม
ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม "วันสถาปนา
สํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สํานักคอมพิวเตอร ชั้น 14 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี ไวดังนี้ 

  

  

  

8 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

  

  

9 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

  

  

  

10 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

  

  

  

11 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

  

  

 
 

 

  

 
  

12 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

หลังจากการดําเนินงานจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ไดมีการประชุมเพ่ือ
สรปุประเด็นปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
การประสานงานในเรื่องตางๆ ควรเพ่ิมการประสานงานใหชัดเจน กระชับ รวดเร็ว 
ชวงเวลาเตรียมงานกระชั้นชิดเกินไป ควรขยายเวลาในการเตรียมงานเพ่ิมข้ึน 

  

13 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ภาคผนวก 1 
หนังสอืขออนุมัติโครงการ 

  

14 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ภาคผนวก 2 
คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

  

15 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ภาคผนวก 3 
รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

16 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

17 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

18 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

 

19 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

ภาคผนวก 4 
แผนดําเนนิการและภาระงาน 

 แผนการดําเนินงาน 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
29 ตุลาคม 2562 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  
20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

เตรียมงาน 
 

25 พฤศจิกายน 2562 จัดทําโครงการ และแผนการดําเนินงาน  
25-28 พฤศจิกายน 2562 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  
4 ธันวาคม 2562 • เสนอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรขอ

อนุมัติโครงการ  

 

4 - 9  ธันวาคม 2562 ประสานงานและจัดทําบันทึกขอความตางๆ  
3  ธันวาคม 2562 • แจงรายละเอียดใหผูบริหารและบุคลากร

ทราบ ผานเมล หรือ ประชุมผูบริหารและ
บุคลากร 

 

2 - 9  ธันวาคม 2562 • ติดตอวัด เพ่ือเชิญพระสงฆมาทําพิธีสงฆ 

• ติดตอโรงพยาบาล เพ่ือมอบดอกไมแสดง
ความยินดีจากสวนงานใหแกคนไข 

ติดตอรานคา เพ่ือจัดอาหารภัตตาหารเชา-เพล, 
สํารับอาหารถวายพระพุทธ, เครื่องเซนถวาย
เจาท่ีประจําอาคาร – ศาลพระภูมิ  และอาหาร
วาง 

 

3 – 17 ธันวาคม 2562 • ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมทําบุญในวัน
สถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

 

9 ธันวาคม 2562 • ประสานงานกับงานประชาสัมพันธสํานัก
คอมพิวเตอร เพ่ือประชาสัมพันธโครงการ 
ผานสื่อตางๆ  

• แจงบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรวมทําบุญ 
(จัดทํากลองรับปจจัยภายในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2562) 

 

19 – 24 ธันวาคม 2562 • จัดหาสังฆทาน  

20 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรม "วันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร ครบรอบ 26 ป" 

 



 

วัน เดือน ป กิจกรรม หมายเหตุ 
จัดทําใบลงทะเบียน และเขาแฟมเอกสาร/
ปากกา 

23 ธันวาคม 2562 • ประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสรุปงาน 

 

25 ธันวาคม 2562 จัดสถานท่ีจัดงาน  
26 ธันวาคม 2562 • งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร  

27 ธันวาคม 2562 • สงคืนอุปกรณท่ีขอความอนุเคราะห 

• จัดสถานท่ีจัดงานใหพรอมใชงานตามเดิม                                       

 

27 ธันวาคม 2562 –  
3 มกราคม 2563 

• รวบรวมเอกสารการเบิกจายสงการเงิน  
เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 

 

1-10 มกราคม 2563 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ  
10 มกราคม 2563 • จัดทํารายงานการดําเนินการโครงการ 

เสนอผูอํานวยการ 

 

13 - 14 มกราคม 2563 • เก็บเอกสารเขาแฟมเอกสาร (ถามี) 

• นํารายงานผลดําเนินการเขาระบบ e-
document 

ปรับปรุงเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 ภาระงานที่รับผิดขอบ 

ท่ี งาน หนาท่ี ผูรับผิดชอบ 

1. ประสานงานโครงการ  รางโครงการ  

 ขออนุมัติโครงการ 

 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ  

 ประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ  

 ขออนุมัติยืมเงินรองจาย 

 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง 

อุดร วงษไทย 

ชูศรี เชาวนารมย 

2. หนังสือตาง ๆ  หนังสือเชิญแขกรวมงาน 

 ขอความอนุเคราะหขอใชรถตู จาก
สวนพัฒนาศักยภาพ 

ชูศรี เชาวนารมย 

วณิชยา ทองสมนึก 

 

21 
ผลดาํเนินการ 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ท่ี งาน หนาท่ี ผูรับผิดชอบ 

 ขอความอนุเคราะหขอใชรถตู จาก
คณะวิศวกรรมศาสตตร 

 ขอความอนุเคราะหอุปกรณพิธีสงฆ 

 ขอความอนุเคราะหบุคคลนําพิธีสงฆ 

 ขอความอนุเคราะหอุปกรณจัดไฟ
ถายภาพ 

 หนังสือขอบคุณ 

3. การออกแบบ  บัตรเชิญแขกผูมีเกียรติ 

 ปายประชาสัมพันธสําหรับถายภาพ 

 เว็บเพจรักษโลก 

 

ปวริศร เมธานันท 

4. งานประชาสัมพันธ  ถายรูปกิจกรรมในโครงการ 

 นําเผยแพร บนเว็บไซต 

เอนกวิทย พลรบ 

งานประชาสัมพันธ 
(วณิชยา ทองสมนึก) 

5. จัดซ้ือวัสด ุ  ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจาง งานพัสดุ 
(จุฬารัตน จําชาติ) 

6. สถานท่ี  จุดพิธีสงฆ / โยงสายสิญจน / โตะ
ถวายภัตตาหารเชา – จุดพักอาหาร 

อุดร วงษไทย / ทีมฝาย
ปฏิบัติการฯ และฝายระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย 

   จุดถายภาพผูบริหาร 

 

ปวริศร เมธานันท 

เอนกวิทย พลรบ 

   จุดลงทะเบียน / วางดอกไมแสดง
ความยินดี – ของทีระลึก 

สุธิสา แจมสุข 

ทวีศักด ตูแกว 

7. จัดเลี้ยง  ภัตตาหารเชา / เพล 

 สํารับอาหารถวายพระพุทธ 

 เครื่องเซนเจาท่ีเจาทางประจํา
อาคาร 

 เครื่องเซนเจาท่ีเจาทางศาลพระภูมิ 

ชูศรี เชาวนารมย 

วรรณี สมบุญประเสริฐ 
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ท่ี งาน หนาท่ี ผูรับผิดชอบ 

 อาหารวางสําหรับแขก (ขนมมงคล) 

 ดอกไม ธูป เทียน ซองปจจัย 

 สังฆทาน 

8. การลงทะเบียนเขารวม
กิจกรรม 

 รับลงทะเบียน ตอนรับแขกหนาลิฟท 

กรัณฑรัตน ศรีกาหลง 

วันทนา ผองภักต 

จุดโตะลงทะเบียน 

สราลี  บัลลังนอย 

จุฬาลักษณ ขันทะนะ 

กรธวัช เชื้อลิ้นฟา 

9. การตอนรับแขก  ตอนรับ/ถายภาพรวมกับแขกผูมี
เกียรติ 

ผูอํานวยการสํานักคอพิว
เตอร / หัวหนาฝาย 

   รับดอกไมแสดงความยินดี และสง
มอบของท่ีระลึก 

วณิชยา ทองสมนึก 

จุรีรัตน เมืองไชย 

10. พิธีการ  รับ-สง พระสงฆ สมภพ ศรีเอียง 

   ถวายภัตตาหารเชา อุดร วงษไทย และทีม 

   พิธีการสงฆ อุดร วงษไทย และทีม 

11. ดอกไมแสดงความยินดี สงมอบใหกับโรงพยาบาล อุดร วงษไทย และทีม 

12 การเบิกจาย  ขออนุมัติยืมเงินรองจาย 

 เบิกคาใชจาย  

 พรอมหลักฐานการเบิกจาย 

งานการเงิน 

(ชูศรี เชาวนารมย) 

13 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ 

  นําเอกสารเขาระบบ e-Doc 

  ปรับปรุงเว็บเพจทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

อุดร วงษไทย 

ชูศรี เชาวนารมย 
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 แขกผูมีเกียรติมารวมงานและเจาหนาที่  (รวม 195 คน) 

• อธิการบดี / รองอธิการบดี 6  คน 

• ผูบริหารระดับสวนงาน                                   31  คน 

• ผูติดตามผูบริหารสวนงาน                             113   คน 

• คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร                -   คน 

• อดีตผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร -   คน 

• ผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร              45  คน 
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 แผนผังการจัดสถานที่ 

 

 

หองประชุม 
 

    

หองผูอํานวยการ 

หองสํานักงาน
ผูอํานวยการ 

หองการเงิน 

หองเตรียมอาหาร 

หองอเนกประสงค 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 จุดพักอาหารถวายพระสงฆ และสังฆทาน 
 โตะกลมถวายภัตตาหารเชาสําหรับพระสงฆ 
 โตะหมูบูชา 
 อาสนะสําหรับพระสงฆ จํานวน 9 รูป 
 ชุดรับแขก (ประธานและแขก VIP) / ผูเขารวมงาน 
 จุดถายภาพผูบริหารและแขก 
 จุดวางของแสดงความยินดี 
 จุดวางของท่ีระลึกมอบใหแขกผูมีเกียรติ 
 จุดรับลงทะเบียน 
 หองพักรับรองแขก VIP 
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