
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 Computer Center, Srinakharinwirot University 

 
 
  

ผลด าเนินงาน                                                
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและ

เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 

 
 
 
 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



 

  

สารบัญ 

ผลดําเนินงาน                                                                                                                                   
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 2 

กิจกรรม 1 : ทําบุญเลี้ยงพระ 2 

กิจกรรม 2 : เลี้ยงอาหารเด็กอ่อน 3 

กิจกรรม 3 : ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง 3 

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงาน 4 

ผลการประเมินโครงการ 5 

ส่วนที่ 1 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 6 

ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 6 

ตัวชี้วัด 7 

ภาคผนวก 1  หนังสืออนุมัติโครงการ 8 

ภาคผนวก 2  คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 9 

ภาคผนวก 3  

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม  "งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 10 

 



 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์                                                 
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 

ผลด าเนินงาน 

 

ส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 2 SWUCC Project 
Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

ผลด าเนินงาน                                                                                                      
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์   

กิจกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 

ด้วยสํานักคอมพิวเตอร์ จะครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ 17 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 สํานัก
คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี”  โดย
จัดให้มีการทําบุญ ถวายสังฆทาน  เลี้ยงอาหารเด็กอ่อน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง  เพื่อเป็น
การร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหน
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ดําเนินงาน และเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ   

สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

กิจกรรม 1 : ท าบุญเลี้ยงพระ 

ผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ได้ร่วมจัดทําบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ 
ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ณ วัดกลางเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
 ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 
 ถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน 
 กรวดน้ําและรับพร 
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กิจกรรม 2 : เลี้ยงอาหารเด็กอ่อน  

ในปีนี้ สํานักคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มกิจกรรมเลี้ยงอาหารและแจกของขวัญแก่เด็กอ่อนเพื่อแสดงความรักและรู้จักการ
แบ่งปัน โดยผู้บริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 ชวนน้องเล่นเกมส์ 
 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กอ่อน 
 เยี่ยมชมเรือนนอน พร้อมฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ 

 

   

   

   

 

กิจกรรม 3 : ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง   

กิจกรรมสุดท้ายคือการศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง  ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษก 
อนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จบพิตรพระราชสมภพเจ้าพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร์รามาธิบดี จักรนฤบดินทร์  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงสถิตสถาพร
ในไอยศูรย์สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นอารามอันสง่างาม อลังการด้วยสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมแบบ
จีนไทยอันวิจิตรบรรจง ตามแบบอย่างพุทธศิลป์จีนชั้นสูง เสาอารามนับร้อยล้วนสลักไว้ด้วยโศลกธรรม  อันเป็นพระพุทธพจน์และ
ธรรมภาษิต ควรนับเป็นมหาสังฆารามแห่งธยานนิกาย ( นิกายฌาน ) อันงดงามรุ่งเรืองโรจน์ไพบูลย์ยิ่ง 
 
 
 

http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4295&AlbumID=7240-1537
http://photo.cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=4295&AlbumID=7240-1537
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ค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 

 โดยใช้จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนา ศิลปะ และ 
วัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่นความงดงามของประเพณีสงกรานต์  

1. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                 2,000.- บาท 
2. ค่าผ่านทางพิเศษ                    170.- บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง             90.- บาท 
4. ค่าวัสดุ            724.- บาท 

รวม                         2,984.- บาท 
                                                              (สองพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
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ผลการประเมินโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร์ได้จัดทําแบบประเมินโครงการผ่านระบบ e-Survey ของมหาวิทยาลัย http://esurvey.swu.ac.th มี 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ 38 คน จากจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ 65 คน คิด 
เป็นร้อยละ 58.46 และผลการประเมินโครงการโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) โดยสรุปดังนี้ 
กระบวนการจัดงานสงกรานต์มีความเหมาะสม เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.45) บุคลากรมีส่วนร่วม 
กิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.18) การอํานวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.34) การจัดเลี้ยง อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.63) สถานที่จัดกิจกรรมมีความ 
เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55) บรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ 
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) และบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์                                                 
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 

ผลด าเนินงาน 

 

ส านักคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หน้า 6 SWUCC Project 
Computer Center, Srinakharinwirot University  

  

ส่วนที่ 1 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 

    

  

ค าถาม 

มากที่สุด(5) มาก(4) 
ปานกลาง

(3) น้อย(2) 
น้อยที่สุด

(1) 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บ(
คน

) 

% จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บ(
คน

) 
% จ า

นว
นผ

ู้ตอ
บ(
คน

) 

% จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บ(
คน

) 

% จ า
นว

นผ
ู้ตอ

บ(
คน

) 

% 
1. กระบวนการจัด
งานสงกรานต์มี
ความเหมาะสม 15 39.47 19 50.00 0 0.00 4 10.53 0 0.00 4.18 

2. บุคลากรมีส่วน
ร่วมกิจกรรม 22 57.89 16 42.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.58 
3. การอํานวยความ
สะดวกและ
ประสานงานของ
เจ้าหน้าที ่ 19 50.00 16 42.11 0 0.00 3 7.89 0 0.00 4.34 

4. การจัดเลี้ยง 26 68.42 11 28.95 0 0.00 1 2.63 0 0.00 4.63 
5. สถานที่จัด
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม 23 60.53 14 36.84 0 0.00 1 2.63 0 0.00 4.55 
6. บรรยากาศ
โดยรวมของสถานที่
จัดงานมีความหมาะ
สม 23 60.53 15 39.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.61 
7. บุคลากรมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีสงกรานต์ 14 36.84 22 57.89 1 2.63 1 2.63 0 0.00 4.29 

รวม   53.38   42.50   0.38   3.76   0.00 4.45 
 

  
   

หมายเหตุ : 0.00-1.00 = น้อยที่สุด 1.01-2.00 = น้อย 2.01-3.00 = ปานกลาง 3.01-4.00 มาก และ 4.01-5.00 มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ไม่มี - 
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ตัวชี้วัด 

1. มีจํานวนผู้บริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม 54 คน จากจํานวนผู้บริหารและบุคลากร 

ของสํานักคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 83.08 เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีมาก ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.88 เป็นไป 

ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ภาคผนวก 1                                                                                                        
หนังสืออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 2                                                                                                       
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
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ภาคผนวก 3 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์   
กิจกรรม  "งานวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี" 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยสํานักคอมพิวเตอร์ จะครบรอบวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ 17 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2553 สํานัก
คอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “งานวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 17 ปี”  โดย
จัดให้มีการทําบุญ ถวายสังฆทาน  เลี้ยงอาหารเด็กอ่อน และศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง  เพื่อเป็น
การร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามและยังเป็นการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหน
และเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ดําเนินงาน และเป็นองค์ประกอบตัวบ่งชี้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ   

สํานักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้ดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน  ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็น
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 

3. เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความรู้  ชื่นชม หวงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

4. เพื่อดํารงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

1. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต ประธานกรรมการ 
3. นายดิเรก อึ้งตระกูล รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์เรืองศักดิ์    ตระกูลพุทธิรักษ์  กรรมการ 
5. นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข กรรมการ 
6. นายไพโรจน์ ผาสุวรรณ์ กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง กรรมการ 
9. นายพงศ์ภูมิพันธ์  เตี๋ยอนุกูล กรรมการ 
10. นางสาวภภัทร์สรณ์  วงศ์จิรปภัทร กรรมการและเลขานุการ 
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

วันที่ 29 ธันวาคม 2553 

รายละเอียดกิจกรรมและสถานที่ด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 : ทําบุญ ถวายสังฆทาน  
ณ วัดบ่อ  จังหวัดนนทบุรี 

กิจกรรมที่ 2 : เลี้ยงอาหารเด็ก  
ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท จังหวัดนนทบุรี 

กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาศิลปวัฒนธรรมลักษณะพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง 

ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์  จังหวัดนนทบุรี 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ และบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร์ จํานวน 65 คน  

งบประมาณ 

โดยใช้จากงบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  แผนงาน การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น 

1. ค่าใช้สอย 

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   2,400.- บาท 

ค่าผ่านทางพิเศษ  210.- บาท 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  90.- บาท 

2. ค่าวัสดุ  

ค่าสังฆทาน   600.- บาท 

ดอกไม้ ธูปเทียน  200.- บาท 

 รวม 3,500.- บาท 

 (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : รายจ่ายทั้งหมดเป็นประมาณการ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของจํานวนผู้บริหารและบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอร์มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 วิจัยและงานสร้างสรรค์  พัฒนาองค์กร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 

 ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม 

 ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น   

2. สํานักคอมพิวเตอร์และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น 

3. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

4. เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
 


