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ผลดําเนินงาน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต" 

คณะกรรมการบริหารโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต" เพ่ือใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรที่มารับบริการที่สํานักคอมพิวเตอร รวมทั้งผูบริหาร และบุคลากรของสํานัก
คอมพิวเตอร พรอมทั้งนิสิตฝกงานไดรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและรวม สืบสานประเพณีอันดีงามตอไป ระหวาง
วันที่ 7-9 เมษายน 2553  และในปนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมจัดกิจกรรมงานสงกรานตไทย น้ําใจ มศว ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวันที่ 8 เมษายน 2553 เพื่อสืบสานและเสริมสรางวัฒนธรรม อันดีงามที่มีมาแตโบราณ 
และเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน และเปนสวนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

กิจกรรม 1 : สรงนํ้าพระพุทธรูป 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรม "สรงน้ําพระพุทธรูป” ระหวางวันที่ 7-9 เมษายน 2553 ณ บริเวณโถงบริการ
คอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (อาคาร 16 ชั้น 3) และองครักษ (อาคาร
เรียนรวม ชั้น 3) เพื่อใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรที่มารับบริการที่สํานักคอมพิวเตอร รวมทั้งผูบริหารและบุคลากรของ
สํานักคอมพิวเตอร พรอมทั้งนิสิตฝกงานไดรวมกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธและรวมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย   
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กิจกรรม 2 : เขารวมกิจกรรมงานสงกรานตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เมื ่อวันที ่ 8 เมษายน 2553 สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมกิจกรรมงานสงกรานตไทย น้ําใจ มศว จัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เพื่อรวมสืบสานและเสริมสรางวัฒนธรรม อันดี
งามที่มีมาแตโบราณ และเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  
และเปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย   ในการนี้สํานักคอมพิวเตอรนําทีมโดยอาจารยนิตตอลิน พันธอภัย  
ผูชวยผูอํานวยการและเจาหนาที่สํานักคอมพิวเตอรประจําองครักษไดจัดซุมไอครีมโบราณเขารวมงานในคร้ังนี้ 

   

   

   

กิจกรรม 3 : รดนํ้าขอพรผูใหญ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูใหญขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลาน
พลาซา ชั้น 2 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร มศว ประสานมิตร โดยอาจารยอรรณพ โพธิสุข (รองผูอํานวยการสํานัก
คอมพิวเตอร) ประธานจัดงานไดกลาวรายงานความเปนมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้  หลังจากนั้นผูชวยศาสตราจารย 
ศิรินุช เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร กลาวเปดงานอยางเปนกันเอง  บุคลากรและนิสิตชวยงานไดรดน้ําขอ
พรจากผูบริหารและผูอาวุโสของสํานักคอมพิวเตอรเปนไปดวยความสุขกันทั่วหนากอนจะไดเลนน้ําสงกรานตรวมกัน 

สําหรับปนี้คณะกรรมการบริหารโครงการไดเพิ่มกิจกรรมการละเลนของไทยไดแก มอญซอนผา  งูกินหาง และรีรี
ขาวสาร เพื่อใหบุคลากรบางคนไดยอนรําลึกถึงตอนวัยเด็กที่ไดเคยเลนการละเลนดังกลาวและบุคลากรรุนใหมๆ ที่อาจจะ
ยังไมรูจักถึงการละเลนของไทยนี้ไดสัมผัสและซึมซับเพื่อรวมกันอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามนี้ไว  
หลังจากนั้นผูบริหารและบุคลากรไดเลนน้ําสงกรานตเปยกกันทั่วหนาและคลายรอนในชวงหนารอนปนี้ 
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คาใชจายการดําเนินงาน 

โดยใชจากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน การสงเสริมและพัฒนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจายอื่น 

1. พานโตกเงิน @800.- x 2 ใบ 1,600.- บาท 

2. ขันเงิน  @25.- x 6 ใบ 150.- บาท 

3. พานทอง @220.- x 2 ใบ 440.- บาท 

4. น้ําอบไทย @20 x 12 ขวด 120.- บาท 

5. ดินสอพอง @5.- x 2 ถุง 10.- บาท 

6. กระดาษสี @6.- x 3 แผน 18.- บาท 

7. ฟวเจอรบอรด ขนาดเล็ก @23.- x 2 แผน 46.- บาท 

8. ฟวเจอรบอรด ขนาดใหญ @30.- x 1 แผน 30.-  บาท 

9. คาพวงมาลัย  @20.- x 20 พวง 400.- บาท 

10. คาดอกไมสด 66.- บาท 

 รวม 2,880.- บาท 

 (สองพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) 

ผลการประเมินโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแบบประเมินโครงการผานระบบ e-Survey ของมหาวิทยาลัย  http://esurvey.swu.ac.th มี
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ 22 คน จากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ 65 คน  คิด
เปนรอยละ 33.85  และผลการประเมินโครงการโดยรวม อยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.53)  โดยสรุปดังนี้  
กระบวนการจัดงานสงกรานตมีความเหมาะสม เหมาะสม  อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.45)  บุคลากรมีสวนรวม
กิจกรรม อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.77)  การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจาหนาที่ อยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.41)  การจัดเล้ียง อยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 4.50)  สถานที่จัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย 4.41) บรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม อยูในเกณฑ
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.64) และบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต อยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 
4.50)  
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สวนที่ 1 : ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม 

หัวขอ 

มากท่ีสุด (5) มาก(4) ปานกลาง(3) นอย(2) นอยท่ีสุด(1) 

คา
เฉ
ลี่ย

 

จน
.ผู
ตอ

บ(
คน

) 

% 

จน
.ผู
ตอ

บ(
คน

) 

% 

จน
.ผู
ตอ

บ(
คน

) 

% 

จน
.ผู
ตอ

บ(
คน

) 

% 

จน
.ผู
ตอ

บ(
คน

) 

% 

1. กระบวนการจัดงานสงกรานต
มีความเหมาะสม 

10 45.45 12 54.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.45 

2. บุคลากรมีสวนรวมกิจกรรม 17 77.27 5 22.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.77 
3. การอํานวยความสะดวกและ

ประสานงานของเจาหนาที่ 
10 45.45 11 50.00 1 4.55 0 0.00 0 0.00 4.41 

4. การจัดเล้ียง 11 50.00 11 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.50 
5. สถานที่จัดกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
12 54.55 8 36.36 1 4.55 1 4.55 0 0.00 4.41 

6. บรรยากาศโดยรวมของ
สถานที่จัดงานมีความ
เหมาะสม 

15 68.18 6 27.27 1 4.55 0 0.00 0 0.00 4.64 

7. บุคลากรมีความเขาใจ
เก่ียวกับประเพณีสงกรานต 

11 50.00 11 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.50 

รวม  55.84  41.56  1.95  0.65  0.00 4.53 
หมายเหตุ : 0.00-1.00 = นอยที่สุด   1.01-2.00 = นอย  2.01-3.00 = ปานกลาง   3.01-4.00 มาก และ 4.01-5.00 มากท่ีสุด 
 
สวนที่ 2 : ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ไมมี  -  
 

ตัวชี้วัด  

1. มีจํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรม 48 คน จากจํานวนผูบริหารและบุคลากร
ของสํานักคอมพิวเตอรทั้งหมด 60 คน คิดเปนรอยละ 80 เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไวไมนอยกวา 
รอยละ 80 

2. ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการในระดับดีมาก ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 97.40 เปนไป
ตามเกณฑตัวชี้วัดที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 
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ภาคผนวก 1  
หนังสืออนุมัติโครงการ 
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 ภาคผนวก 2  
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
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ภาคผนวก 4 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต" 

หลักการและเหตุผล 

ความงดงามของประเพณีสงกรานตอันประกอบดวยคุณคาทางวัฒนธรรม เปรียบเสมือนสายใยความผูกพันแหงอดีต
กับปจจุบัน เปนส่ิงซ่ึงแสดงถึงความเปนไทยอยางแทจริง แตกําลังจะถูกลบเลือนไปในสภาพปจจุบัน กิจกรรมหลายอยางได
ถูกยกเลิกไป สุนทรียภาพอันเกิดจากภาษาและดนตรีไดเงียบหายไป เพลงรองอันไพเราะที่เกิดจากภูมิปญญาของตน ถูก
แทนที่ดวยบทเพลงสมัยใหม ความเอื้ออาทร ความหวงใย และความปรารถนาดีที่จะใหผูอื่นมีความสุขโดยการประพรมน้ํา 
ถูกแทนที่ดวยการขวางปา กิริยากาวราวรุนแรง ไมสนใจ ในความเจ็บปวดและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พิธีกรรมอันเคยสงา
งามถูกบีบรัดดวยความรีบรอนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว คงจะเปนไปไมไดที่เราจะเรียกรองใหทุกสิ่งทุกอยางในอดีตกลับคืนมาสู
ยุคปจจุบัน หากเพียงแตเราจะเริ่มตนดวยการแบงปนความเอื ้ออาทรใหกันและกัน พิเคราะหดูความงามของประเพณี
สงกรานตที่แทจริง และเลือกสรรนํามาปฏิบัติใหเหมาะกับยุคสมัยเทากับวาเราเปนผูหนึ่ง ที่จรรโลงประเพณีสงกรานต ดวย
ความหมายท่ีแทจริงใหอยูคูกับสังคมไทยสืบตอไป 

สํานักคอมพิวเตอรเล็งเห็นความสําคัญของประเพณีวันสงกรานต  ซึ่งเปนประเพณีอันดีงามควรแกการสืบสาน  และ
จรรโลงรักษาไวเพื่อเปนเอกลักษณของชาติสืบไป  และถือเปนหนึ่งในภารกิจหลัก ยุทธศาสตร และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนโยบายในการสนับสนุนสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยใหยั่งยืน  ทั้งยังตองมี
การปลูกฝงและสรางเสริมบุคลากรในหนวยงานใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อใหคงอยูคูประเทศไทยสืบไป   

ดังนั้น สํานักคอมพิวเตอร จึงจะจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร  กิจกรรม  "งานสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต"  เพื่อใหนิสิต คณาจารย และบุคลากรที่มารับบริการที่สํานักคอมพิวเตอร รวมทั้งผูบริหาร 
และบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร พรอมทั้งนิสิตฝกงานไดรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธและรวมสืบสานประเพณี
อันดีงามตอไป  และในปนี้ สํานักคอมพิวเตอรไดเขารวมจัดกิจกรรมงานสงกรานตไทย  นํ้าใจ มศว ซ่ึงจัดโดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เพื่อสืบสานและเสริมสรางวัฒนธรรม อันดีงามที่มีมาแตโบราณ 
และเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  และเปนสวนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน พัฒนา สงเสริมและเผยแพร เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  
2. เพ่ือสงเสริมใหผูเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมผูเขารวมกิจกรรม ใหมีความรู  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณคาของศลิปวัฒนธรรมไทย 
4. เพ่ือดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 
5. เพ่ือบูรณาการจัดกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข ประธานกรรมการ 
(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 

2. อาจารยอุราพร  ศุขะทัต  รองประธานกรรมการ 
(รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 

3. อาจารยนิตตอลิน    พันธุอภัย กรรมการ 
4. นายมหัทธวัฒน รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
5. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ กรรมการ 
6. นายเจตนิพัทธ กวยทอง กรรมการ 
7. นางสุธาทิพย ผนวกสุข กรรมการ 
8. นางสาววิรมณ  แตงนอย กรรมการ 
9. นางสาวกณิกนันต อรามเมือง กรรมการ 
10. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

ระหวางวันที่ 7 - 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

สถานที่ดําเนินงาน 

• 7 – 9 เมษายน 2553 

 บริเวณโถงใหบริการคอมพิวเตอร  สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (อาคาร 16 ชั้น 3) และองครักษ  (อาคารเรียนรวม ชั้น 3) 

 บริเวณลานพลาซา อาคาร 16 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

• 8 เมษายน 2553 

 กิจกรรมงานสงกรานตไทย น้ําใจ มศว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในวันท่ี 8 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

รายละเอียดกิจกรรม  

 สรงน้ําพระพุทธรูป 
ระหวางวันที่ 7 - 9 เมษายน 2553  เวลา 8.30 – 16.00 น. 
ณ บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (อาคาร 16 ชั้น 3) และองครักษ (อาคารเรียนรวม ชั้น 3) 

 จัดซุมอาหารและเขารวมกิจกรรมงานสงกรานตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่ 8 เมษายน 2553  
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 

 รดนํ้าขอพรผูใหญ 
วันที่ 9 เมษายน 2553  เวลา 10.00 – 16.00 น. 
ณ บริเวณลานพลาซา ชั้น 2 อาคาร 16 สํานักคอมพิวเตอร มศว ประสานมิตร 
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กําหนดการ 

10.00 – 10.10 น. ลงทะเบียน  พรอมกันหนาลานพลาซา  

10.10 – 10.20 น. ประธานโครงการกลาวความเปนมา 
(อาจารยอรรณพ  โพธิสุข  รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร) 

10.20 – 10.30 น. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรกลาวเปดงาน 
(ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน) 

10.30 – 11.00 น. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดวยการละเลนของไทย 

11.00 – 11.30 น. สรงน้ําพระ และรดน้ําขอพรผูใหญ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารรวมกัน 

13.00 – 16.00 น. เลนสงกรานตตามอัธยาศัย 

ผูเขารวมกิจกรรม  

ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย 

1. นิสิต คณาจารย และบุคลากร มาขอรับบริการสํานักคอมพิวเตอร 

2. ผูบริหารสํานักคอมพิวเตอร 
3. ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. ที่ปรึกษาสํานักคอมพิวเตอร และผูชํานาญการสํานักคอมพิวเตอร 

5. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร และนิสิตฝกงาน  

งบประมาณ 

โดยใชจากงบประมาณเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งบรายจายอ่ืน 

คาวัสดุ 3,000.- บาท 

1. คาพานโตก/ขันน้ํา 2,200.- บาท 

2. คาดอกไม พวงมาลัย น้ําอบ และดินสอพอง 700.- บาท 

3. คากระดาษสี/ฟวเจอรบอร 100.- บาท 

หมายเหตุ : คาใชจายถัวทุกรายการ 

ตัวชี้วัด  

1. รอยละของจํานวนผูบริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

2. ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการในระดับดี ไมนอยกวา รอยละ 75 
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สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 16 SWUCC Project
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สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสรางสรรค  พัฒนาองคกร 

สนับสนุนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย  ยุทธศาสตรการจัดการความรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการสืบสานและสรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนรูเพ่ือสังคม 

 ยุทธศาสตรการบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นิสิต คณาจารย บุคลากรของหนวยงานและสํานักคอมพิวเตอร มีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน   

2. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

3. เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
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รายนามผูเขารวม 

สรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผูใหญ 
ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต" 
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 

 เวลา 10.00 -16.00 น. 
ณ บริเวณลานพลาซา อาคาร 16 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอร 

 

 ผูบริหาร ที่ปรึกษา ผูชํานาญการ  บุคลากร  และนิสิตฝกงาน  สํานักคอมพิวเตอร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

1.  ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูอํานวยการ 
2.  ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษาอธิการบดีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.  ผูชวยศาสตราจารยสุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ ที่ปรึกษา 
4.  อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 
5.  อาจารยอรรณพ  โพธิสุข รองผูอํานวยการ 
6.  อาจารยอุราพร  ศุขะทัต รองผูอํานวยการ 
7.  นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง รองผูอํานวยการ 
8.  อาจารยนิตตอลิน  พันธอภัย ผูชวยผูอํานวยการ 
9.  อาจารยเรืองศักดิ์  ตระกูลพุทธิ์รักษ ผูชวยผูอํานวยการ 
10.  นางสาววิลาวัลย  บัวขํา ผูชวยผูอํานวยการ 
11.  นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักด์ิ ผูชวยผูอํานวยการ 
12.  นายดิเรก  อึ้งตระกูล ผูชวยผูอํานวยการ 
13.  อาจารยศศิวิมล  สุขพัฒน ผูชํานาญการ 
14.  นางพัชรินทร  สนธิวนิช เลขานุการสํานักคอมพิวเตอร 
15.  นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ รักษาการปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบสารสนเทศ 
16.  นายสันติ  สุขยานันท รักษาการปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายปฏิบัติการและบริการ 
17.  นายนคร  บริพนธมงคล รักษาการปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
18.  นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค นักวิชาการศึกษา 6 
19.  นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ 6 
20.  นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค นักวิชาการพัสดุ 
21.  นางสุธาทิพย  ผนวกสุข นักวิชาการเงินและบัญชี 
22.  นางสาววิรมณ แตงนอย นักวิชาการเงินและบัญชี 
23.  นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
24.  นายดนัย  มณฑาทิพยกุล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    
25.  นายมานิตย  ขวัญยืน พนักงานบริการอัดสําเนา 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

26.  นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ ผูปฏิบัติงานบริหาร 3 
27.  นางชูศรี  เชาวนารมย ผูปฏิบัติงานบริหาร 
28.  นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ ผูปฏิบัติงานบริหาร 
29.  นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
30.  นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
31.  นางสาวฐิตาภา จิโสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
32.  นายปวรุตม  พงศพฤฒานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร 
33.  นางสาวนันทพัทธ ทองไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
34.  นางสาวนิชนันท  ทองไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร 
35.  นายสาวอมรรัตน  เอื้อมานะสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
36.  นางสาวกณิกนันต  อรามเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
37.  นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
38.  นางสาวสุทิสา  ล้ีอนันตศักดิ์ศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
39.  นางสาววันทนา  ผองภักต นักวิชาการคอมพิวเตอร   
40.  นายพิพัฒน  เมืองแมน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
41.  นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
42.  นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
43.  นายเฉลิมพล  คํานิกรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร   
44.  นายธนรรณพ  อินตาสาย ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 4 
45.  นายไพโรจน  ผาสุวรรณ ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 4 
46.  นายถาวร  หงษทอง ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
47.  นายเจตนิพัทธ  กวยทอง ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
48.  นายอํานาจ  นิ่มนวล ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
49.  นายอุดร  วงษไทย ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
50.  นายวรเศรษฐ  ธนะคุณเศรษฐ ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
51.  นายจักรพันธ  อินสุด ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
52.  นายสุเมธ  อุบลวัฒน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร 
53.  นายชัยวัฒน  ชางกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
54.  นายปวริศร    เมธานันท นักวิชาการคอมพิวเตอร 
55.  นางสาวจิตติมา  ชางไม ผูปฏิบัติงานบริหาร 
56.  นางสาวกตัญชุลี ดานวนิช นิสิตชวยปฏิบัติงาน 
57.  นายศิริภณ แซโคว นิสิตชวยปฏิบัติงาน 
58.  นางสาวนิลทราภรณ  ศุกรกฤติ นิสิตชวยปฏิบัติงาน 
59.  นางสาวอทิติยา  กาวิละ นิสิตชวยปฏิบัติงาน 
60.  นายไชยทรัพย  วิศษฏภาดา นิสิตชวยปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก 5  
แผนการดําเนินงานและภาระงาน 

 แผนกการดําเนินงาน 
วัน เดือน ป กิจกรรม 

1 เมษายน 2553 จัดทําโครงการ 
2 เมษายน 2553 จัดทําหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอตอผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
2 เมษายน 2553 โครงการฯ ไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร และจัดเก็บเอกสาร

โครงการบนระบบ SWU e-Document 
7 เมษายน 2553 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บคําส่ังบนระบบ SWU e-Document 
2 เมษายน 2553 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ คร้ังที่ 1 
3 เมษายน 2553 จัดทําหนังสือตางๆ  

 หนังสือขอความอนุเคราะห 

 อ่ืนๆ  
5 เมษายน 2553 การประชาสัมพันธโครงการ  

 ผานระบบขาวและกิจกรรม   

 ผานเมล  (สําหรับผูบริหารและบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร) 
5 เมษายน 2553 จัดทําแบบประเมินโครงการ ผานระบบ e-Survey 
5 เมษายน 2553 จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสรงน้ําพระ 

 บริเวณหองโถง บริการคอมพิวเตอร ท้ัง 2 แหง 
8 เมษายน 2553 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมรดนํ้าขอพรผูใหญ  
5 เมษายน 2553 ขออนุมัติยืมเงินรองจาย (ถามี) 
- รับเงินรองจาย (ถามี) 
7-9 เมษายน 2553 จัดกิจกรรมโครงการ 
12 เมษายน 2553 จัดทําประมวลภาพกิจกรรมผานเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร 
12 เมษายน 2553 จัดทําและสงหนังสือขอบคุณหนวยงานและบุคคลที่เก่ียวของ  
20 เมษายน 2553 เบิกจายเงิน พรอมหลักฐานการเบิกจาย 
12, 16-20 เมษายน 2553 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ   
22 เมษายน 2553 ประชุมสรุปโครงการ 
23 เมษายน 2553 เสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ตอประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 

และผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ตามลําดับ 
23 เมษายน 2553 นํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ จัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 
23 เมษายน 2553 รวบรวมเอกสารทั้งหมด สงคืนสํานักคอมพิวเตอร เก็บไวเปนขอมูล 
23 เมษายน 2553 ปดโครงการ 
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 ภาระงาน 
ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 

1. งานประสานงาน  จัดทําโครงการ 
 ด ูแ ลและประสานงาน ใน
ภาพรวมของโครงการ 

 ประสานงานการประชุม 
 จัดกิจกรรมของโครงการ 

อาจารยอรรณพ โพธิสุข 
และ 
อาจารยอุราพร ศุขะทัต 
(ประสานมิตร)  
อาจารยนิตตอลิน พันธุอภัย 
 (องครักษ) 

5 เมษายน 2553 

2. งานเอกสาร  จัดทําหนังสือตางๆ 
 นําเอกสารจัดเก็บบนระบบ 

SWU e-Document 

คุณสาวิตรี  ตรีนาค 5 เมษายน 2553 

3. งานประชาสัมพันธ  เ ผ ย แ พ ร ข อ ม ูล แ ล ะ
ประชาสัมพันธ ผ าน ระบบ
ขาวและกิจกรรมออนไลน  

คุณภภัทรสรณ วงศจิรป
ภัทร 

5 เมษายน 2553 

   ถายรูป 
 จัดทําประมวลภาพผานเว็บ 

คุณดนัย มณฑาทิพยกุล 
คุณภภัทรสรณ วงศจิรปภัทร 

7-9 เมษายน 2553 

4. งานพัสดุ  จัดหาวัสดุ คุณสาวิตรี ตรีนาค 5 เมษายน 2553 
5. สถานที่ และอุปกรณ

โสตฯ 
 จัคเตรียมบริเวณสรงน้ําพระ 
ณ  บ ร ิเ ว ณ โ ถ ง บ ร ิก า ร
ค อ ม พ ิว เ ต อ ร  สํ า น ัก
คอมพิวเตอร ประสานมิตร  
พรอมอุปกรณ 

นายเจตนิพัทธ กวยทอง 
นายอุดร วงษไทย 

5 เมษายน 2553 

   จัคเตรียมบริเวณสรงน้ําพระ 
ณ  บ ร ิเ ว ณ โ ถ ง บ ร ิก า ร
ค อ ม พ ิว เ ต อ ร  สํ า น ัก
ค อ ม พ ิว เ ต อ ร  อ ง ค ร ัก ษ  
พรอมอุปกรณ 

คุณจันทนา หมื่นพันธ 7 เมษายน 2553 

   จัดเตรียมสถานที ่รถน้ําขอ
พรผูใหญ พรอมอุปกรณและ
อุปกรณโสตฯ 

คุณมหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักดิ์ 
และคุณสาวิตรี  ตรีนาค 

8 เมษายน 2553 

   อุปกรณพิธีการและดอกไม คุณสุธาทิพย ผนวกสุข  
และคุณจันทนา หมื่นพันธ 

 

6. ตอนรับและ
ลงทะเบียน 

 ตอนรับและลงทะเบียน คุณวิรมณ แตงนอย และ 
คุณจันทนา หมื่นพันธ 

9 เมษายน 2553 

7. พิธีการ  พิธีการรดน้ําขอพรผูใหญ คุณมหัทธวัฒน รักษา
เกียรติศักดิ์ 

9 เมษายน 2553 
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ลําดับ งาน หนาที่ ผูรับผิดชอบ กําหนดสงงาน 
และคณะกรรมการ 

8. งานการเงิน  เบิกจายเงินและเอกสารการ
เบิกจายเงิน 

คุณสุธาทิพย ผนวกสุข และ
คุณวิรมณ แตงนอย 

21 เมษายน 2553 

9. แบบประเมิน
โครงการ 

 จัดทําผ านระบบ  e-Survey 
และสรุป 

คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค 
(จัดทํา) และ อาจารย
อรรณพ โพธิสุข (สรุป) 

5 เมษายน 2553 , 
19 เมษายน 2553 

10. งานสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานผลดําเนินงาน
โครงการ 

 นํ า เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล
ดําเนินงานโครงการ จัดเก็บ
บ น ร ะ บ บ  SWU  
e-Document 

อาจารยอุราพร ศุขะทัต 
และนายสมบุญ อุดมพรยิ่ง 

21 เมษายน 2552 

  



 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร 
กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต" 

ผลดําเนินงาน

 

สํานักคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนา 22 SWUCC Project
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ภาคผนวก 6  
แบบประเมินโครงการ 

สรงน้ําพระและรดน้ําขอพรผูใหญ 
ในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักคอมพิวเตอร   

กิจกรรม  "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต" 
วันที่ 7-9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  

ณ บริเวณลานพลาซา อาคาร 16 ชั้น 2 สํานักคอมพิวเตอร 
 
 

โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมโปรดระบุ ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. กระบวนการจัดงานสงกรานตมีความเหมาะสม      

2. บุคลากรมีสวนรวมกิจกรรม      

3. การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจาหนาที่      

4. การจัดเล้ียง      

5. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

6. บรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม      

7. บุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต      

 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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