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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นส่วนงำนกลำงที่รับผิดชอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย  เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ในรูปของ “โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริกำร
คอมพิวเตอร์” และประกำศยกวิทยฐำนะเป็น “ส ำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๖ โดยมีส ำนักงำนกลำง
อยู่ที่ประสำนมิตรและส ำนักงำนบริกำร ที่มศว องครักษ์ อีกแห่งหนึ่งและในโอกาสที่   ส านักคอมพิวเตอร์จะด าเนินงาน
มาครบรอบ ๒๔ ปี  ในวันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้  ส ำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี”  มุ่งให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ทุกคน
ได้เข้ำร่วมในพิธีสงฆ์และถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
และ   แขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงำม และร่วมกันแจกสิ่งของและมอบเงินทุนกำรศึกษำ
ให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่ถูกทอดทิ้งและเด็กยำกไร้ ณ มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยกเพ่ือเป็นกำรส่ง
ของขวัญ   กำรมอบควำมสุข และกำรแบ่งปันควำมรักควำมปรำรถนำดี มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จำกบุคลำกรส ำนัก
คอมพิวเตอร์และผู้มี  จิตศรัทธำไปสู่เด็กด้อยโอกำส และยังเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี สั่งสมผลบุญ และควำมเป็นน้ ำหนึ่ง
ใจเดียวกันของบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์อีกด้วย   ส ำนักคอมพิวเตอร์ได้ด ำเนินงำนกิจกรรมที่ส ำคัญตำมโครงกำรดังกล่ำว
ในวันที่         ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 39 คน ดังนี้   

 วันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๐  ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกันเดินทำงไปมอบ
ของขวัญวันปีใหม่ ได้แก่ รองเท้ำและอุปกรณ์กีฬำ ซึ่งได้จำกกำรรวบรวมเงินจำกบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์คนละ 
300 บำท ให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่ถูกทอดทิ้งและเด็กยำกไร้ จ ำนวน ๒๕ คน ณ มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนำยก และมอบเงินทุนกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๐,๕๐๐ บำท ที่ ได้รับกำรบริจำคจำกบุคลำกร             
ส ำนักคอมพิวเตอร์และผู้มีจิตศรัทธำที่ร่วมบริจำคเงินในครั้งนี้ 

 วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐  ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดพิธีสงฆ์และถวำย
ภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป ณ ส ำนักงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ และมอบเกียรติบัตรบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ดีเด่น และรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน  

 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนัก
คอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี”พบว่ำ  ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัด  มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๓๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓  ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยก ำหนดไว้ (ร้อยละ ๘๐)  และควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม    
อยู่ในระดับมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔  ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยก ำหนดไว้เช่นกัน (ร้อยละ ๘๐) กำรด ำเนิน
โครงกำรครั้งนี้ใช้เงินงบประมำณไปเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๒๐๓.๓๘ บำท  (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสำมบำท
สำมสิบแปดสตำงค์) ซึ่งน้อยกว่ำงบประมำณที่ตั้งไว้  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจำกกำรจัดโครงครั้งนี้  คือ           
ให้จัดกิจกรรมส่งของขวัญ ให้กำรสงเครำะห์เด็กด้อยโอกำส ผู้ต้องกำรควำมช่วยเหลือ เป็นประจ ำทุกปีแทนกำร
จับของขวัญกันเอง  ให้จัดกิจกรรมนอกสถำนที่  และก ำหนดเป็นกิจกรรมที่บุคลำกรทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกปี  

 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ผลการด าเนินงานโครงการ 
ในวันที่ ๒๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมบริจำคสิ่งของให้แก่ 

เด็กด้อยโอกำสที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
ในวันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงกำร 

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมกิจกรรม“วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ ๒๔ ปี” โดยจัดให้มี     
พิธีสงฆ์และถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป ที่ส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยกโดยมีบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์และบุคลำกรจำกหน่วยงำนอ่ืนภำยใน
มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมงำน กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี” 

งบประมาณบริหารโครงการ 
 การจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี โดยใช้งบประมาณดังนี้ 

 จำกงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวน ๑๔,๐๐๐.- บำท 

 เงินบริจาคมูลนิธิชัยพฤกษ์ จ านวน ๑๐,๕๐๐ บาท 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 รายรับ 

งบประมาณ เงินรายได้ ๑๔,๐๐๐.-  บาท 
 รายจ่าย 

ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ ๙ รูป รูปละ ๒๐๐ บาท ๑,๘๐๐.-  บาท 
ค่าภัตตาหารพระภิกษุ ๙ รูป รูปละ ๒๐๐ บาท ๑,๘๐๐.- บาท 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ ค่าผ่านทาง ๒,๘๗๕.- บาท 
ค่าเลี้ยงรับรอง (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บาท) ๓,๒๐๐.- บาท 
ค่าป้ายไวนิล จ านวน ๒ ป้าย ๑,๕๓๔.๓๘ บาท 
ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ (กระดาษสา เชือกกระสอบ)   ๔๖๐.- บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เทียนน้ ามนต์ สายสิน                      ๕๓๔.-     บาท 
 รวมรายจ่ายท้ังสิ้น    ๑๒,๒๐๓.๓๘  บาท 

ผลสรุปตัวชี้วัดโครงการ 
๑. ร้อยละของจ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์มำเข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

พบว่ำ มีบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓  สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๒. ร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของ

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ภำพรวมร้อยละ ๙๐.๔ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒) ซึ่งสูงกว่ำ

เป้ำหมำยก ำหนดไว้เช่นกัน 



ผลประเมินการจัดกิจกรรม 
 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้จัดท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนัก

คอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒอ ำเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนำยกเมื่อวันที่  ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ผ่านระบบแบบส ารวจออนไลน์(SWU e-Survey) ของ

มหาวิทยาลัย ที่ http://esurvey.swu.ac.th และมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกแบบประเมินโครงการ ๓๕ คน 
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔ โดยใช้เกณฑ์การประเมินข้อคิดเห็นที่มี
ต่อการจัดงานดังกล่าว พิจารณาจากค่าเฉลี่ยการประเมินแต่ละข้อ โดยแบ่งเป็นระดับประเมินดังนี้        
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๐.๐๐ - ๑.๐๐ อยู่ในระดับน้อยที่สุด  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๑ - ๒.๐๐ อยู่ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๐๑ - ๓.๐๐ อยู่ในระดับปานกลาง  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๓.๐๑ - ๔.๐๐ อยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๔.๐๑ - ๕.๐๐ อยู่ในระดับมากที่สุด  ดังหัวข้อประเมินดังนี้ 

ตอนที่ ๑  สอบถำมเก่ียวกับสถำนภำพ 
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำยลงในช่องว่ำงหน้ำข้อควำมที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ 
    

  

๑. เพศ 

ค ำตอบ จ ำนวนผู้ตอบ(คน) % รำยละเอียด 

ชำย ๑๙  ๕๔.๒๙   

หญิง ๑๖  ๔๕.๗๑   
  

    

  

๒. สังกัด 

ค ำตอบ จ ำนวนผู้ตอบ(คน) % รำยละเอียด 

ผู้บริหำร ๐  ๐.๐๐   

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ๘  ๒๒.๘๖   

ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ๑๐  ๒๘.๕๗   

ฝ่ำยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ๖  ๑๗.๑๔   

ฝ่ำยปฏิบัติกำรและบริกำร ๕  ๑๔.๒๙   

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ๑  ๒.๘๖   

ฝ่ำยบริกำรคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ๕  ๑๔.๒๙   
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ตอนที่ ๒  สอบถำมเก่ียวกับประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำยลงในช่องควำมรู้ควำมเข้ำใจของท่ำน 
  
 

  

ค ำถำม 

๕(๕) ๔(๔) ๓(๓) ๒(๒) ๑(๑) 

ค่ำเฉลี่ย 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 

ท่ำนได้มีส่วนร่วมในพิธี
สงฆ์และถวำยภัตตำหำร
เพลแด่พระสงฆ์จ ำนวน  
๙ รูป 

๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๐ ๒๘.๕๗ ๓ ๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๕.๗๑ ๔.๓๑ 
 

ท่ำนได้มีส่วนร่วมบริจำค
สิ่งของให้แก่เด็กด้อย
โอกำสที่มูลนธิิชัยพฤกษ์
อ ำเภอองครักษ ์จังหวัด
นครนำยก 

๒๐ ๕๗.๑๔ ๙ ๒๕.๗๑ ๒ ๕.๗๑ ๒ ๕.๗๑ ๒ ๕.๗๑ ๔.๒๓ 
 

ท่ำนและแขกผู้มีเกียรติได้
ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทย
อันดีงำมสร้ำงควำม
สำมัคคีและควำมเป็น 
น้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 

๒๓ ๖๕.๗๑ ๘ ๒๒.๘๖ ๓ ๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๒.๘๖ ๔.๔๙ 
 

รวม   ๖๐.๐๐   ๒๕.๗๑   ๗.๖๒   ๑.๙๐   ๔.๗๖ ๔.๓๔ 
 

 

  
 
  
 
  
    

 
จำกแบบสอบถำมตอนที่ ๒  สอบถำมเกี่ยวกับประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

พบว่ำ  ประโยชน์ ในกำรน ำไปใช้งำนของผู้ เข้ำร่วมโครงกำร  ภำพรวมเฉลี่ยอยู่ ในระดับมำกที่สุด  
(คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๔) โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันดีงำมสร้ำงควำมสำมัคคีและ
ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙)  กำรมีส่วนร่วมในพิธีสงฆ์และถวำย
ภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑ และกำรมีส่วนร่วมบริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อย
โอกำสที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๓ รองลงมำตำมล ำดับ 

 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓  สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
ค ำชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำยลงในช่องควำมรู้ควำมเข้ำใจของท่ำน 
  
 

  

ค ำถำม 

๕(๕) ๔(๔) ๓(๓) ๒(๒) ๑(๑) 

ค่ำเฉลี่ย 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 
จ ำนวน
ผู้ตอบ
(คน) 

% 

กำรได้รับควำมร่วมมือ
จำกบุคลำกรในกำรจัด
โครงกำร 

๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๔ ๔๐.๐๐ ๑ ๒.๘๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๕๔ 
 

พิธีกรรมทำงสงฆ์และ
กำรถวำยภัตตำหำรเพล
แด่พระสงฆ์ 

๒๑ ๖๐.๐๐ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๒ ๕.๗๑ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๕๔ 
 

กำรมีส่วนร่วมกิจกรรม
บริจำคสิ่งของให้แก่เด็ก
ด้อยโอกำสที่มูลนิธิ
ชัยพฤกษ ์

๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๒ ๕.๗๑ ๑ ๒.๘๖ ๐ ๐.๐๐ ๔.๔๖ 
 

กำรอ ำนวยควำม
สะดวก/กำรติดต่อ
ประสำนงำนและกำร
ประชำสัมพันธ์ใหก้ับ
บุคลำกรภำยใน 

๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๔ ๔๐.๐๐ ๑ ๒.๘๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๕๔ 
 

สถำนที่จัดกิจกรรม ๒๑ ๖๐.๐๐ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๒ ๕.๗๑ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๕๔ 
 

กำรจัดเล้ียงอำหำร ๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๒ ๓๔.๒๙ ๓ ๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๔๙ 
 

บรรยำกำศภำพรวมของ
กำรจัดโครงกำร 

๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๑ ๒.๘๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔.๕๑ 
 

รวม   ๕๗.๕๕   ๓๗.๑๕   ๔.๙๐   ๐.๔๑   ๐.๐๐ ๔.๕๒ 
 

 

 

 
จำกแบบสอบถำมตอนที่  ๓   สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ เข้ ำร่วมโครงกำร  พบว่ำ 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรภำพรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมำกที่สุด  (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒) โดยกำร
ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรในกำรจัดโครงกำร  พิธีกรรมทำงสงฆ์และกำรถวำยภัตตำหำรเพลแด่
พระสงฆ์  กำรอ ำนวยควำมสะดวก/กำรติดต่อประสำนงำนและกำรประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรภำยใน 
และสถำนที่จัดกิจกรรม  คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ยเท่ำกัน ๔.๕๔) คะแนนเฉลี่ยระดับ
รองลงมำ อยู่ในระดับมำกที่สุด  ได้แก่ บรรยำกำศภำพรวมของกำรจัดโครงกำร (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑) กำรจัด
เลี้ยงอำหำร (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙) และกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมบริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่มูลนิธิ
ชัยพฤกษ์ (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๖) ตำมล ำดับ 



 
 

ตอนที่ ๔  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    

  
ค ำตอบ จ ำนวนผู้ตอบ(คน) รำยละเอียด 

 
๒ รำยละเอียด  

   

 

ล ำดับที่ ค ำตอบ 

๑ ๑. จัดกิจกรรมส่งของขวัญ/สงเครำะห์เด็ก/ผู้ต้องกำรกำรช่วยเหลือ เป็นประจ ำทุกปีแทนกำร
จับของขวัญกันเอง  
๒. จัดกิจกรรมนอกสถำนที่  
๓. ก ำหนดเป็นกิจกรรมที่บุคลำกรทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนทุกปี (ยกเว้นกรณีจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่ง) 

๒ _ 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ยังเข้าร่วมงานไม่ครบทุกท่าน เนื่องจากใกล้วันหยุดสิ้นปี 

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอความร่วมมือบุคคลกรส านักคอมพิวเตอร์ให้เข้าร่วมกิจกรรมให้ครบทุกท่าน 
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 ประมวลภาพกิจกรรม 
กิจกรรม :  ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมบริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่มูลนิธิ

ชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก  เมื่อวันที่  ๒๓ ธันวำคม  ๒๕๖๐   

  
 

  
 

 
 

 



กิจกรรม : วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ ๒๔ ปี” โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และถวำยภัตตำหำร

เพลแด่พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป และกำรแสดงควำมยินดีจำกส่วนงำนต่ำงๆ  ที่ส ำนักคอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัย

ศรีนครินทรวิโรฒอ ำเภอองครักษ์ เมื่อวันท่ี  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

  
 

  
 

  

 

  



ภาคผนวก 
๑. รายนามคณะกรรมการบริหารโครงการ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    ที่ปรึกษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์   ที่ปรึกษำ 
นำงสำววิลำวัลย ์  บัวข ำ    ที่ปรึกษำ 
นำงพัชรินทร์  สนธิวนิช   ที่ปรึกษำ 
นำยสมบุญ  อุดมพรยิ่ง   ที่ปรึกษำ 
อำจำรย์อรรณพ  โพธิสุข    ประธำนกรรมกำร 
นำยถำวร   หงษ์ทอง   รองประธำนกรรมกำร 
นำยธนรรณพ  อินตำสำย   กรรมกำร 
นำยวรเศรษฐ์  ธนะคูณเศรษฐ์   กรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  หมื่นพันธ์   กรรมกำร 
นำยอ ำนำจ  นิ่มนวล    กรรมกำร 
นำยสุกิจ   วินัยธรรม   กรรมกำร 
นำยเฉลิมพล  ค ำนิกรณ์   กรรมกำร 
นำยธนกฤต  อุบลวัฒน์   กรรมกำร 
นำยปวริศร  เมธำนันท์   กรรมกำร 
นำงสำวธัญย์ธรฐ ์  พงษ์เฉลิม   กรรมกำร 
นำยดนัย   มณฑำทิพย์กุล   กรรมกำร 
นำงชูศร ี   เชำวนำรมย์   กรรมกำร 
นำงสำวจุฬำรัตน์  จ ำชำติ    กรรมกำร 
นำงสำววณิชยำ  ทองสมนึก   กรรมกำร 
นำยเอนกวิทย์  พลรบ    กรรมกำร 
นำยประกิจ  ลีลำเชี่ยวชำญกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  



๒. หนังสืออนุมัติโครงการ 
 

 
 

 



๓. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กจิกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ 
ครบรอบ ๒๔ ปี" 
 

หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงำนหนึ่งในมหำวิทยำลัยมีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ หน่วยงำนเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖  ในรูปของ “โครงกำรจัดตั้งส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์” 
และต่อมำได้มีประกำศจัดตั้งเป็นหน่วยงำนในรำชกิจจำนุเบกษำ ยกวิทยฐำนะเป็น “ส ำนักคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 
๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๖ส ำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงำนกลำงประสำนงำนกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย โดยมีส ำนักงำนกลำงอยู่ที่ประสำนมิตร  และมีส ำนักงำนบริกำรที่มศว องครักษ์อีกแห่งหนึ่ง และ
ในวันที่ ๒๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ส ำนักคอมพิวเตอร์จะครบรอบวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ ๒๔ ปี  จึงได้
จัดโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 
ครบรอบ ๒๔ ปี” โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระสงฆ์จ ำนวน ๙ รูป พร้อมทั้งร่วมบริจำค
สิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำสทีมู่ลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมพิธีสงฆ์และถวำยภัตตำหำรเพลแด่

พระสงฆ์ จ ำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกำสวนัคล้ำยวันสถำปนำส ำนกัคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ป ี
๒. เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ร่วมบริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำส 

ที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
๓. เพ่ือเป็นสิริมงคลแด่ผู้บริหำร บุคลำกร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมไทยอันดีงำม 

สร้ำงควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ถึงวนัที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

สถำนท่ีด ำเนินงำน  

ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และมูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนำยก 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม   

ผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

  



คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์    ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์  ที่ปรึกษำ 
๓. นำงสำววิลำวัลย ์   บัวข ำ   ที่ปรึกษำ 
๔. นำงพัชรินทร์   สนธิวนิช  ที่ปรึกษำ 
๕. นำยสมบุญ   อุดมพรยิ่ง  ที่ปรึกษำ 
๖. อำจำรย์อรรณพ   โพธิสุข   ประธำนกรรมกำร 
๗. นำยถำวร   หงษ์ทอง  รองประธำนกรรมกำร 
๘. นำธนรรณพ   อินตำสำย  กรรมกำร 
๙. นำยวรเศรษฐ์   ธนะคูณเศรษฐ์  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจันทนำ   หมื่นพันธ์  กรรมกำร 
๑๑. นำยอ ำนำจ   นิ่มนวล   กรรมกำร 
๑๒. นำยสุกิจ    วินัยธรรม  กรรมกำร 
๑๓. นำยเฉลิมพล   ค ำนิกรณ์  กรรมกำร 
๑๔. นำยธนกฤต   อุบลวัฒน์  กรรมกำร 
๑๕. นำยปวริศร   เมธำนันท์  กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวธัญย์ธรฐ ์  พงษ์เฉลิม  กรรมกำร 
๑๗. นำยดนัย   มณฑำทิพย์กุล  กรรมกำร 
๑๘. นำงชูศร ี   เชำวนำรมย์  กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวจุฬำรัตน์   จ ำชำติ   กรรมกำร 
๒๐. นำงสำววณิชยำ   ทองสมนึก  กรรมกำร 
๒๑. นำยเอนกวิทย์   พลรบ   กรรมกำร 
๒๒. นำยประกิจ   ลีลำเชี่ยวชำญกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

ระยะเวลำ กิจกรรม 

๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ จัดท ำโครงกำร และแผนกำรด ำเนินงำน 
๖ ธันวำคม ๒๕๖๐ - จัดท ำหนังสือขออนุมัติโครงกำรฯ  และเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรโครงกำร และจัดเก็บค ำสั่งบนระบบ  
  SWU e-Document 

๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ จัดท ำหนังสือประชำสัมพันธ์โครงกำรแจ้งส่วนงำน 
๑๓ - ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ ประสำนงำนผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมงำน 

๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ บริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์  
จังหวัดนครนำยก 

๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมโครงกำร 
๘ - ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ - เบิกจ่ำยเงิน พร้อมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

- ประเมินผลโครงกำร 
๑๖ มกรำคม ๒๕๖๑ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ ปิดโครงกำร 



งบประมำณ  

๑. จำกงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงำน พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนผลผลิต ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรำยจ่ำยอ่ืน จ ำนวน ๑๔,๐๐๐.- บำท  
(หนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)  ประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยพิธีสงฆ์ 
 ค่ำปัจจัยถวำยพระภิกษุ รูปละ ๒๐๐ บำท จ ำนวน ๙ รูป ๑,๘๐๐.- บำท 
 ค่ำภัตตำหำรพระภิกษุ ๙ รูป ๆ ละ ๒๐๐ บำท ๑,๘๐๐.- บำท 
ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำตอบแทนพนักงำนขับรถยนต์ ค่ำผ่ำนทำง ๓,๕๐๐.- บำท 
ค่ำเลี้ยงรับรอง  ๔,๐๐๐.- บำท 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ไม่เกิน ๕๐ บำท/๘๐ คน/มื้อ  
ค่ำวัสดุ  

ค่ำป้ำยไวนิล จ ำนวน ๒ ป้ำย  ๑,๘๐๐.- บำท 
ค่ำวัสดุตกแต่งสถำนที่ (กระดำษสำ เชือกกระสอบ)          ๕๐๐.-  บำท 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เทียนน้ ำมนต์ สำยสิน ๖๐๐.-  บำท 
 รวม ๑๔,๐๐๐.-บำท 
  (หนึ่งหม่ืนสี่พันบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ : รำยจ่ำยทั้งหมดเป็นประมำณกำร ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

๒. จำกผู้มีจิตศรัทธำ 

ตัวชี้วัด  
๑. ร้อยละของจ ำนวนผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักคอมพิวเตอร์มำเข้ำร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ๘๐ 
๒. ร้อยละของควำมควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

ประเมินผล 
๑. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ผ่ำนระบบ e-Survey 
๒. สรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ได้เข้ำร่วมงำนวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ 

ครบรอบ ๒๔ ปี 
๒. ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมบริจำคสิ่งของให้แก่เด็กด้อยโอกำสที่ 

มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก 
๓. บุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์มีควำมสำมัคคีและควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 



ก ำหนดกำรโครงกำร 

 

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์  
กิจกรรม  "วันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ ๒๔ ปี" 

วันศุกร์ที่ ๒๙ เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เวลำ ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ณ ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ 
มูลนิธิชัยพฤกษ์ อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก  

 
 

 
๐๗.๐๐ น. 

 
ออกเดินทำงจำกมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร ไปยัง     
ส ำนักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. หน่วยงำนร่วมแสดงควำมยินดี ถ่ำยรูปร่วมกัน และรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  เริ่มพิธีกำรทำงสงฆ์/พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ถวำยภัตตำหำรเพล โดยผู้บริหำร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลำกร 
๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 

- มอบเกียรติบัตรบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ดีเด่น  
- งำนเลี้ยงขอบคุณบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ 

๑๕.๐๐ น.  เดินทำงกลับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสำนมิตร 
 

  



แผนกำรด ำเนินงำนและภำระงำน 

 
 

  



รำยนำมผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


