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1 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; 

กิจกรรม "วันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC" 

หลักการและเหตุผล 

สำนักคอมพิวเตอร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปgนหนOวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมีฐานะ

เทียบเทOาคณะ หนOวยงานเริ ่มดำเนินการตั ้งแตOปC พ.ศ. 2526  ในรูปของ “โครงการจัดตั ้งสำนักบริการ

คอมพิวเตอร;” และตOอมาได>มีประกาศจัดตั้งเปgนหนOวยงานในราชกิจจานุเบกษา ยกวิทยฐานะเปgน “สำนัก

คอมพิวเตอร;” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 สำหรับในปCนี้ สำนักคอมพิวเตอร;จะครบรอบวันสถาปนาสำนัก

คอมพิวเตอร; 27 ปC ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร/จึงเห็นควรจัดโครงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร/ กิจกรรม "วันคลBายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร/ ครบรอบ 27 ปG"  

ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให>ผู>บริหารและบุคลากรได>รำลึกถึงการกOอตั้งสำนักคอมพิวเตอร;

และสร>างความรักความผูกพันกับองค;กร และเพื่อสOงเสริมให>มีกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามรOวมกันระหวOางผู>บริหารและบุคลากร โดยจัดให>มีการทำบุญ ถวายสังฆทาน รOวมสมทบทุนบริจาคสร>าง

อาคารบริการทางการแพทย; - ซื้อครุภัณฑ;ทางการแพทย; และเรียนรู>ประวัติศาสตร;และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการ

ทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะถือเปgนพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต>แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ตามแผนยุทธศาสตร; 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปCงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (SSAP3-07 

โครงการอนุรักษ;สืบสานและสร>างสรรค;วัฒนธรรมและศิลปะ) 

วัตถุประสงค4 

1. เพ่ือให>ผู>บริหารและบุคลากรได>รำลึกถึงการกOอต้ังสำนักคอมพิวเตอร;และสร>างความรักความ

ผูกพันกับองค;กร 

2. เพ่ือสOงเสริมให>มีกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรOวมกันระหวOางผู>บริหารและ

บุคลากร 

สถานที่ดำเนินการ 

1. วัดไรOขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุข 

3. พระราชวังสนามจันทร; อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 



 

2 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

วิธีดำเนินการ 

ทำบุญ ถวายสังฆทาน รOวมสมทบทุนบริจาคสร>างอาคารบริการทางการแพทย; - ซ้ือครุภัณฑ;ทาง 

การแพทย; 

ระยะเวลาดำเนินการ 

วันอังคารท่ี 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563   

ผู?เข?ารAวมโครงการ 

ผู>บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร; จำนวน 46 คน  

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร;  ประกอบด>วย 

1.  นายอุดร  วงษ;ไทย ท่ีปรึกษา 

2.  นางสาวสุธิสา  แจOมสุข ประธานกรรมการ 

3.  นายจักรพันธ; อินสุด รองประธานกรรมการ 

4.  นางสาวมณฑลี ล้ิมกิจเจริญภรณ; กรรมการ 

5.  นายปวริศร เมธานันท; กรรมการ 

6.  นายเอนกวิทย; พลรบ กรรมการ 

7.  นายสุกิจ วินัยธรรม กรรมการ 

8.  นางชูศรี เชาวนารมย; กรรมการและเลขานุการ 

แผนดำเนินการ 

วัน เดือน ปG กิจกรรม 

15 กันยายน 2563 แตOงต้ังคณะกรรมการ 

5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ชุดใหมO 

13-18 พฤศจิกายน 2563 จัดทำโครงการและหนังสือขออนุมัติโครงการ 

1 ธันวาคม 2563 เสนอผู>อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร;ขออนุมัติโครงการ  

4 - 9  ธันวาคม 2563 ประสานงานและจัดทำบันทึกข>อความตOางๆ 

1.วัดไรOขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 



 

3 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

วัน เดือน ปG กิจกรรม 

2.โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) กรมการแพทย; กระทรวง

สาธารณสุข 

3.พระราชวังสนามจันทร; อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

2 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือเตรียมงาน 

3  ธันวาคม 2563 แจ>งรายละเอียดให>ผู>บริหารและบุคลากรทราบ ผOานเมล หรือ ประชุม

ผู>บริหารและบุคลากร 

3 – 17 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ;เชิญชวนรOวมทำบุญในวันคล>ายวันสถาปนาสำนัก

คอมพิวเตอร;  

(จัดทำกลOองรับปaจจัยภายในวันท่ี 17 ธันวาคม 2563) 

14 – 18 ธันวาคม 2563 • จัดทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินรองจOาย 

• จัดหาสังฆทาน 

• จัดทำใบลงทะเบียน และเข>าแฟUมเอกสาร/ปากกา 

22 ธันวาคม 2563 ดำเนินโครงการ “กิจกรรมวันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; 

ครบรอบ 27 ปC” 

23 ธันวาคม 2563 –  

5 มกราคม 2564 
• รวบรวมเอกสารการเบิกจOายสOงการเงิน  

• เบิกจOายเงิน พร>อมหลักฐานการเบิกจOาย 

1-11 มกราคม 2564 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 

11 มกราคม 2564 จัดทำรายงานการดำเนินการโครงการ เสนอผู>อำนวยการ 

13 - 14 มกราคม 2564 • เก็บเอกสารเข>าแฟUมเอกสาร (ถ>ามี) 

• นำรายงานผลดำเนินการเข>าระบบ e-document 

• ปรับปรุงเว็บเพจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

15 มกราคม 2564 ป�ดโครงการ 

  



 

4 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

งบประมาณ 

งบประมาณเงินรายได> ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน พื้นฐานด>านการพัฒนาและ

เสริมสร>างศักยภาพทรัพยากรมนุษย; ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจOายอื่น โครงการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; จำนวนเงิน 10,800 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดร>อยบาทถ>วน) 
 

รายการ จำนวนเงิน )บาท(  

คRาใชBสอย 
คOาน้ำมันเช้ือเพลิง 7,000.- 

คOาผOานทางพิเศษ 2,000.- 

คOาตอบแทนพนักงานขับรถ  300.- 

คRาวัสดุ 
คOาชุดสังฆทาน ดอกไม> ธูป เทียน 1,500.- 

รวมท้ังส้ิน (หน่ึงหม่ืนแปดรBอยบาทถBวน) 10,800.- 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจOายทุกรายการ โดยจะเบิกจOายตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังน้ีไมOเกินวงเงินท่ีได>รับอนุมัติ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

1. ร>อยละของผู>เข>ารOวมกิจกรรม มีความเข>าใจเร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะ 

2. ร>อยละของผู>เข>ารOวมกิจกรรม 

3. ร>อยละความพึงพอใจตOอการเข>ารOวมกิจกรรม วันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 

27 ปC 

เปKาหมายความสำเร็จของโครงการ 

1. ผู>เข>ารOวมกิจกรรมมีความเข>าใจเร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะไมOน>อยกวOาร>อยละ 80 

2. ผู>เข>ารOวมกิจกรรมไมOน>อยร>อยละ 80 

3. ผู>เข>ารOวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตOอการเข>ารOวมกิจกรรม วันคล>ายวันสถาปนาสำนัก

คอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC ไมOน>อยกวOาร>อยละ 80 

 



 

5 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

ผลที่คาดวAาจะได?รับ 

1. ผู>บริหารและบุคลากรได>รำลึกถึงการกOอต้ังสำนักคอมพิวเตอร;และสร>างความรักความผูกพันกับองค;กร 

2.  มีกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรOวมกันระหวOางผู>บริหารและบุคลากร 



 

6 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

กำหนดการ 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร4 

กิจกรรม "วันคล?ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร4 ครบรอบ 27 ปS" 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

07.30 น. - 08.00 น. ลงทะเบียน 

08.00 น. ออกเดินทางจาก มศว ประสานมิตร  

    (รถบัสจอดหน>าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ�ายมัธยม) 

ออกเดินทางจาก องครักษ;  

    (รถตู>จอดหน>าอาคารเรียนรวม)  

09.30 น. - 10.30 น. ทำบุญ ถวายสังฆทาน ปaจจัย รับศีลรับพร 

ณ วัดไรOขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

10.30 น. - 11.00 น. รOวมสมทบทุนบริจาค สร>างอาคารบริการทางการแพทย; – ซ้ือครุภัณฑ;

ทางการแพทย; 

ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง)  

   กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุข 

11.00 น. - 12.30 น. ศึกษาวัฒนธรรม ณ พระราชวังสนามจันทร; 

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล>าเจ>าอยูOหัว รัชกาลท่ี 6 

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

12.30 น. - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น.  เดินทางกลับมหาวิทยาลัย 

    

หมายเหตุ กำหนดการสามารถเปล่ียนแปลงได>ตามความเหมาะสม 
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โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรม "วันคล@ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร= ครบรอบ 27 ปE" 

 
 

รายงานผลดำเนินการโครงการ 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร4 

กิจกรรม "วันคล?ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร4 ครบรอบ 27 ปS" 

สำนักคอมพิวเตอร;ได>จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรม "วันคล>าย

วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC" เพื่อให>ผู >บริหารและบุคลากรได>รำลึกถึงการกOอตั้งสำนัก

คอมพิวเตอร;และสร>างความรักความผูกพันกับองค;กร และเพื ่อสOงเสริมให>มีกิจกรรมสืบสานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามรOวมกันระหวOางผู>บริหารและบุคลากร โดยจัดให>มีการทำบุญ ถวายสังฆทาน รOวมสมทบ

ทุนบริจาคสร>างอาคารบริการทางการแพทย; - ซื ้อครุภัณฑ;ทางการแพทย; และเรียนรู>ประวัติศาสตร;และ

ศิลปวัฒนธรรม เม่ือวันอังคารท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

แตOเน่ืองจากเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได>รายงานสถานการณ;ของโรคระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร และมีรายงานผู>ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อลดความ

เสี่ยงในการติดเชื้อของโรคระบาด และเพื่อความปลอดภัยของผู>บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร; จึงได>

ปรับเปล่ียนกิจกรรม "วันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC" ตามความเหมาะสมดังน้ี 

กิจกรรมไหว?พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ผู>บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร;ไหว>พระ ณ หอพระและศาล

พระภูมิของมหาวิทยาลัย เพื่อเปgนสิริมงคลแกOผู>บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร; ในวันคล>ายวันสถาปนา

สำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC 

หลังจากนั ้น ผู >บร ิหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร;ไหว>เจ >าที ่ประจำอาคารนวัตกรรม 

ศาสตราจารย; ดร.สาโรช บัวศรี  ซึ่งเปgนสถานที่ตั้งทำการของสำนักคอมพิวเตอร; เพื่อเปgนสิริมงคลแกOผู>บริหาร

และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร; ในวันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC 
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โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
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กิจกรรมทำบุญและถวายสังฆทาน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยประกาศมาตรการปUองกันการแพรOระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อลด

ความเสี ่ยงในการติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ดังนั ้น ในวันที ่ 22 ธันวาคม 2563  สำนัก

คอมพิวเตอร; จึงให>ตัวแทนผู>บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร;ทำบุญและถวายสังฆทาน ณ วัดอุทัยธาราม 

แขวงบางกะป� เขตห>วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

   

   

วัดอุทัยธาราม เปgนวัดราษฎร; สังกัดคณะสงฆ;ฝ�ายมหานิกาย ตั้งอยูOในแขวงบางกะป� เขตห>วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูOริมถนนเลียบทางรถไฟสายตะวันออก ชาวบ>านเรียกวOา วัดบางกะป� เนื่องจากอยูOริม

คลองบางกะป� 

สันนิษฐานวOาสร>างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 มีเรื่องเลOาวOา พระยาอุทัยหนีทัพพมOามาแล>วได>ฝaง

สมบัติมาไว>ที่เจดีย; ซึ่งคาดวOาสร>างวัดและเจดีย;ชOวงนี้ ตOอมาปC พ.ศ. 2487 เจดีย;ถูกระเบิดทำลาย จึงได>พบ
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โบราณวัตถุตOาง ๆ เชOน พระเครื่องเนื้อชินสนิมแดง พระยอดธง พระโคนสมอ พระพุทธรูปบูชา และพระบรม

ธาตุ กรมศิลปากรนำมาขึ้นทะเบียนไว> จึงสันนิษฐานวOาเปgนวัดที่พระยาอุทัยได>สร>างไว> จึงเปgนที่มาของชื่อวัด   

วัดได>รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 2514 

พระอุโบสถเปgนอาคารกOออิฐถือปูน ขนาดกว>าง 15.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร หน>าบันแกะไม>

แกะสลักรูปนารายณ;ทรงสุบรรณ ซุ>มประตู หน>าตOาง ปูนปa�นลายพุดตานเครือเถาวัลย;ประดับด>วยเครื่องถ>วยจีน 

ประตูหน>าตOางแกะสลักเครือเถาวัลย; ภายในประดิษฐานพระพุทธรุปทองเหลืองสมัยสุโขทัย หน>าตักกว>าง 1.50 

เมตร และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสัมฤทธิ์สิงห;หนึ่ง หน>าตักกว>าง 1 ศอก สOวนวิหารมีขนาดเล็กกวOาอุโบสถ 

ไม>แกะสลักรูปนารายณ;ทรงสุบรรณ ซุ>มประตูทรงมงกุฎปa�นปูนประดับลวดลายเครือเถาวัลย; ซุ>มประตูหน>าตOาง

ปa�นปูนลายพุดตาน มีกุฎิสงฆ;จำนวน 27 หลัง มีทั้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และเปgนครึ่งตึกครึ่งไม> และ 

อาคารไม> หอสวดมนต; ศาลาการเปรียญ 

แหลOงข>อมูล : เว็บไซต;วิกิพิเดีย สารานุกรม https://th.wikipedia.org > ค>นหา "วัดอุทัยธาราม" 

   

กิจกรรมรAวมสมทบทุนบริจาค สร?างอาคารบริการทางการแพทย4ฯ 

ผู>บริหารและบุคลากรได>รOวมสมทบทุนบริจาค สร>างอาคารบริการทางการแพทย; – ซื้อครุภัณฑ;

ทางการแพทย; ให>กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุข โดยโอน

เงินบริจาคผOานธนาคารกรุงไทย เปgนจำนวน 4,000 บาท แทน 
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ประวัติความเป\นมา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ/ (วัดไรRขิง) 

สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูOหัวภูมิพลอดุลยเดช ได>เสด็จพระราชดำเนินถวายผ>าพระ

กฐิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ณ วัดไรOขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ได>มีพระราชดำรัส สรุปความวOา 

“คนไรRขิงมีใจกวBางความสามารถสรBางโรงเรียนใหญRๆ แตRในทBองถิ่นเป\นบริเวณที่มีน้ำเสียซึ่งจะมีผลกระทบ

สุขภาพของนักเรียน วัดนRาจะสรBางสถานท่ีพักฟghน 4-5 เตียง” จากพระราชดำรัส ดังกลOาว 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย; อดีตเจ>าอาวาสวัดไรOขิง จึงได>ดำเนินการตามพระราชประสงค;โดยจัดสร>าง

โรงพยาบาลขนาด 130 เตียง โดยใช>เงินบริจาคจากศรัทธาของประชาชน รวมที่ดินและสิ่งกOอสร>างตลอดจน

วัสดุครุภัณฑ; เปgนจำนวนท้ังส้ิน 95,778,494 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข ได>มอบหมายให>กรมการแพทย;กำหนดให>เปgน “ศูนย/พัฒนาการควบคุมโรคไมR

ติดตRอ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) รับผิดชอบการดำเนินการปUองกัน และควบคุมโรคไมOติดตOอ 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2532 เวลา 10.30 น. 

ในปC พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ>าอยูOหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล>าฯ ให>สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค;ประกอบพิธ ี เป �ดที ่ทำการ  
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“ศูนย/พัฒนาการควบคุมโรคไมRติดตRอ” โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ;(วัดไรOขิง) และได>เป�ดบริการผู>ป�วย 

อยOางเปgนทางการ ต้ังแตOปC พ.ศ. 2532 เปgนต>นมา 

แหลOงข>อมูล : เว็บไซต;โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง)  http://www.metta.go.th/  เมนู 

เก่ียวกับเรา > ประวัติโรงพยาบาล 

 

กิจกรรมพิเศษ 

นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมไหว>พระ ทำบุญ และถวายสังฆทาน ในวันคล>ายวันสถาปนาสำนัก

คอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC แล>ว ในปCนี้ได>จัดกิจกรรมพิเศษมอบรางวัลสำหรับบุคลากรที่เข>ารOวมกิจกรรม

ระหวOางปC และบุคลากรดีเดOนในรอบปC 2563 เพื่อเปgนขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร เมื่อวันพุธท่ี 

6 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย; สาโรช บัวศรี  โดยให>มีการเว>น

ระยะหOางทางกายภาพ (physical distancing) และการใสOหน>ากากอนามัย ในการรOวมกิจกรรมคร้ังน้ี 

กิจกรรม “ออมเงิน ออมสุข” 

เปgนกิจกรรมท่ีสOงเสริมให>ผู >บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร;เห็นประโยชน; รู >คุณคOา  

มีพฤติกรรมการเก็บออมเงินอยOางสม่ำเสมอและมีเทคนิคในการสร>างสุขภาพทางการเงิน โดยวิธีการออมเงิน 

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี   

¦ รางวัลออมพิเศษเพ่ือเปUาหมาย 2  รางวัล ได>แกO  นางสาวอมรรัตน; เอ้ือมานะสกุล  

นายทวีศักด์ิ ตู>แก>ว 

¦ รางวัลออมเศษชOวยเหลือเก็บ 1  รางวัล ได>แกO  นายถาวร หงษ;ทอง 

¦ รางวัลกระปุกออมสร>างสรรค; 1  รางวัล ได>แกO  นางสาวนฤดี สุขล้ำ 
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กิจกรรมเสริมสรBางแรงจูงใจดBานการจัดการความรูB 

เปgนกิจกรรมมอบรางวัลให>กับบุคลากรที ่เขียนประเด็นปaญหาและคำถามที ่พบบOอย (FAQ)  

โดยเผยแพรOผOานส่ือระบบ https://km.cc.swu.ac.th/ ประจำปCงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี 

¦ รางวัลท่ี 1  ได>แกO นายปวรุตม; พงศ;พฤฒานนท; 

¦ รางวัลท่ี 2  ได>แกO นายสันติ สุขยานันท; 

¦ รางวัลท่ี 3  ได>แกO นายธนรรณพ อินตาสาย 
 

   
  



 

13 
ผลดำเนินงาน 
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บุคลากรดีเดRนในรอบปG 2563 

เปgนกิจกรรมที่เป�ดโอกาสให>ผู>บริหารและบุคลากรโหวต “บุคลากรดีเดOนในรอบปC 2563” ระหวOาง

วันท่ี 14 – 18 ธันวาคม 2563 โดยมอบประกาศเกียรติค ุณและของที ่ระลึกสำหรับบุคลากรดีเดOน 

ในรอบปC 2563 

¦  บุคลากร “สOงเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเดOน” 

เปgนบุคคลท่ีให>ความรOวมมือกับมหาวิทยาลัย/สOวนงานในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ;ศิลปะและ

วัฒนธรรม เชOน การแตOงกายด>วยผ>าไทย การสOงเสริมภาพลักษณ;ความเปgนไทย สร>างคOานิยมที ่ดี และ 

เปgนตัวอยOางท่ีดีให>แกOบุคลากรของสOวนงาน  

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี 

- บุคลากร “สOงเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเดOน” ระดับสOวนงาน ได>แกO คุณอุดร  วงษ;ไทย 

- บุคลากร “สOงเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเดOน” ระดับฝ�าย 

1.  สำนักงานผู>อำนวยการ นางกรัณฑ;รัตน; ศรีกาหลง 

2.  ฝ�ายระบบสารสนเทศ นางสาววันทนา ผOองภักต; 

3.  ฝ�ายระบบคอมพิวเตอร;และเครือขOาย นางสาวธัญย;ธรฐ; พงษ;เฉลิม  

4.  ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา นายปวริศร เมธานันท; 

5.  ฝ�ายบริการคอมพิวเตอร; องครักษ; นางสาวจันทนา หม่ืนพันธ; 

 

   
 

¦ บุคลากร “จิตสาธารณะ” 

เปgนบุคคลท่ีรู>จักหน>าที่ ความรับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน;ของสOวนรวม ยึดมั่นทั้งในด>าน

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนรOวมมือในการแก>ไขปaญหาตOางๆ โดยไมOขัดตOอกฎหมาย นอกจากนี้ยังเปgนผู>ที่คอย
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ให>ความชOวยเหลือผู>อื่นที่เดือดร>อนด>วยความเต็มใจ ไมOหวังผลตอบแทน เข>าใจผู>อื่น และรับฟaงความคิดเห็น 

ของผู>อ่ืน  

 

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี 

- บุคลากร “จิตสาธารณะ” ระดับสOวนงาน ได>แกO นายดนัย มณฑาทิพย;กุล 

- บุคลากร “จิตสาธารณะ” ระดับฝ�าย 

1. ฝ�ายระบบสารสนเทศ นางสาววันทนา ผOองภักต; 

2. ฝ�ายระบบคอมพิวเตอร;และเครือขOาย นายจักรพันธ; อินสุด 

 นางสาวธัญย;ธรฐ; พงษ;เฉลิม  

 นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล 

 นายพงษ;ทิพย; นาคประสบสุข 

3. ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา นายปวริศร เมธานันท; 

4. ฝ�ายปฏิบัติการและบริการ  นายอุดร วงษ;ไทย  

5. ฝ�ายบริการคอมพิวเตอร; องครักษ; นายสุกิจ วินัยธรรม  
 

   

¦ บุคลากร “บริการดีเดOน” 

เปgนบุคคลท่ีมีหัวใจบริการ (Service Mind) มีใจรักและเต็มใจให>บริการ ทุOมเททั้งแรงกายและ

แรงใจ มีความเสียสละ ทำงานบริการแกOลูกค>าด>วยจิตใจที่รักงานบริการอยOางเต็มเปC�ยม และแสดงออกให>ลูกค>า

เห็นถึงความเอาใจใสOท่ีมีตOอลูกค>า 

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี 

- บุคลากร “บริการดีเดOน” ระดับสOวนงาน ได>แกO นายอุดร วงษ;ไทย 
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- บุคลากร “บริการดีเดOน” ระดับฝ�าย 

1. สำนักงานผู>อำนวยการ นายดนัย มณฑาทิพย;กุล 

2. ฝ�ายระบบสารสนเทศ นางสาววันทนา ผOองภักต; 

3. ฝ�ายระบบคอมพิวเตอร;และเครือขOาย นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล 

4. ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา นายภัทรชัย ไชยมงคล 

5. ฝ�ายบริการคอมพิวเตอร; องครักษ; นางสาวจันทนา หม่ืนพันธ; 

   
 

¦ บุคลากร “ขวัญใจสำนักคอมพิวเตอร;” 

เปgนบุคคลท่ีมีสัมพันธภาพและมีอัศยาศัยดี ยิ้มแย>มแจOมใส พูดจาไพเราะอOอนหวาน มนุษย

สัมพันธ;ท่ีดีตOอผู>บังคับบัญชาและเพ่ือนรOวมงานในฝ�ายตOางๆ 

รายนามผู>ได>รับรางวัลดังน้ี 

- บุคลากร “ขวัญใจสำนักคอมพิวเตอร;” ฝ�ายชาย ได>แกO  

นายอุดร วงษ;ไทย และนายปวริศร เมธานันท; 

- บุคลากร “ขวัญใจสำนักคอมพิวเตอร;” ฝ�ายหญิง ได>แกO นางสาวจันทนา หม่ืนพันธ; 
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มอบของขวัญในวันข้ึนปGใหมR 2564 

ผู>บริหารมอบของขวัญให>แกOบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร;แตOละฝ�าย เนื่องในวันขึ้นปCใหมO 2564 และ

ขอบคุณบุคลากรท่ีได>รOวมแรงรOวมใจกันทำงานในปCท่ีผOานมาได>เปgนอยOางดี 
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สำนักคอมพิวเตอร;มอบของขวัญให>แกOแมOบ>าน ผู>รักษาความปลอดภัย และบริษัทที่ดูแลอาคาร เนื่อง

ในวันข้ึนปCใหมO 2564  

  

      

ผลดำเนินการตามเปKาหมายตัวชี้วัดของโครงการ 

เนื่องจากสถานการณ;ของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีรายงานผู>ติดเช้ือ

เพ่ิมขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคระบาด และเพื่อความปลอดภัยของผู>บริหารและบุคลากร 

สำนักคอมพิวเตอร; ถึงแม>วOาผู>บริหารและบุคลากรทุกทOานไมOสามารถไปทำบุญและถวายสังฆทาน รวมถึงการ

มอบเงินสมทบทุนบริจาค สร>างอาคารบริการทางการแพทย; – ซื้อครุภัณฑ;ทางการแพทย; ให>กับโรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุขได>  แตOผู>บริหารและบุคลากรทุกทOานรOวม

บริจาคและสมทบทุนบริจาค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC 

จนสำเร็จลุลOวงด>วยดี ถือวOาผู>บริหารและบุคลากรทุกทOานได>เข>ารOวมกิจกรรมและมีความรู>ความเข>าใจเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ 
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1. ผู>เข>ารOวมกิจกรรมมีความเข>าใจเร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะร>อยละ 92 บรรลุเปUาหมายตัวช้ีวัด (ไมO

น>อยกวOาร>อยละ 80) 

2. ผู>เข>ารOวมกิจกรรมร>อยละ 100 บรรลุเปUาหมายตัวช้ีวัด (ไมOน>อยกวOาร>อยละ 80) 

3. ผู>เข>ารOวมกิจกรรม วันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC มีความพึงพอใจร>อย

ละ 91.60 บรรลุเปUาหมายตัวช้ีวัด (ไมOน>อยกวOาร>อยละ 80) 

คAาใช?จAาย 

คOาใช>จOายในการดำเนินงานจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรม     

"วันคล>ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC" ไมOมีการเบิกจOาย เนื่องจากได>นำเงินจากการรับ

บริจาคของผู>บริหารและบุคลากร ทำบุญ และสมทบทุนบริจาคสร>างอาคารบริการทางการแพทย; – ซ้ือครุภัณฑ;

ทางการแพทย; โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ; (วัดไรOขิง) 

ปZญหา อุปสรรคและข?อเสนอแนะ 

หลังจากการดำเนินงานจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรม "วันคล>าย

วันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร; ครบรอบ 27 ปC" เมื ่อวันท่ี 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ ้นเรียบร>อยแล>ว 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; สรุปประเด็นปaญหา อุปสรรคและ

ข>อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคร้ังตOอไป 

ปmญหาและอุปสรรค ขBอเสนอแนะ 

สถานการณ;ของโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

ควรจัดงานภายในสOวนงาน หรือเชิญชวนให>สOวนงาน

อ่ืนแสดงความยินดีผOานส่ือออนไลน; 
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ภาคผนวก 1 

หนังสือขออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 2 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร;   
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ภาคผนวก 3 

รายชื่อผู>เข>ารRวมโครงการ 

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนRง 

 ผูBบริหาร 

1.  รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ; ผู>อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร;  

2.  นายสมบุญ อุมดมพรย่ิง ผู>อำนวยการสำนักงานผู>อำนวยการ 

3.  นายมหัทธวัฒน; รักษาเกียรติศักด์ิ หัวหน>าฝ�ายระบบคอมพิวเตอร;และเครือขOาย 

4.  น.ส.พรทิพย; พงษ;สวัสด์ิ หัวหน>าฝ�ายระบบสารสนเทศ  

5.  น.ส.สุวิมล คงศักด์ิตระกูล หัวหน>าฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

6.  นายสันติ สุขยานันท; หัวหน>าฝ�ายปฏิบัติการและบริการ  

7.  นายธนรรณพ อินตาสาย หัวหน>าฝ�ายบริการคอมพิวเตอร; องครักษ; 

 สำนักงานผูBอำนวยการ 

8.  นางกรัณฑ;รัตน; ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 

9.  นายปaญญา คำมี นักวิชาการพัสดุ 

10.  นางชูศรี เชาวนารมย; นักวิชาการเงินและบัญชี 

11.  น.ส.นาฟCด�ะ  ร>อยกรอง นักวิชาการเงินและบัญชี 

12.  น.ส.สุพัชชา สีเสวก นักวิเคราะห;นโยบายและแผน 

13.  น.ส.จุรีรัตน;  เมืองไชย นักทรัพยากรบุคคล 

14.  น.ส.นฤดี สุขล้ำ นักจัดการงานท่ัวไป 

15.  น.ส.นิชกานต; กาญจนกุล นักจัดการงานท่ัวไป 

16.  นายดนัย มณฑาทิพย;กุล นักวิชาการศึกษา 

17.  นางวรรณี สมบุญประเสริฐ ผู>ปฏิบัติงานท่ัวไป 

18.  น.ส.จิตติมา ชOางไม> ผู>ปฏิบัติงานท่ัวไป 

 ฝoายระบบคอมพิวเตอร/และเครือขRาย 

19.  นายประกิจ ลีลาเช่ียวชาญกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร;  

20.  นายจักรพันธ; อินสุด นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

21.  น.ส.ธัญย;ธรฐ; พงษ;เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

22.  น.ส.สุธิสา แจOมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร; 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนRง 

23.  นายพงษ;ทิพย; นาคประสบสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

24.  น.ส.จุฬาลักษณ; ขันทะนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

25.  นายเฉลิมพล คำนิกรณ; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

26.  นายธนกฤต อุบลวัฒน; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

 ฝoายระบบสารสนเทศ 

27.  น.ส.วันทนา ผOองภักต; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

28.  น.ส.มณฑลี ล้ิมกิจเจริญภรณ; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

29.  น.ส.ฐิตาภา จิโสะ นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

30.  น.ส.อมรรัตน; เอ้ือมานะสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

31.  น.ส.สุพิชญา อาชวจิรดา นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

32.  นายบุรฮาน หวังเหล็ม นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

33.  นายทวีศักด์ิ ตู>แก>ว นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

34.  น.ส.สราลี บัลลังน>อย นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

35.  นายปวรุตม; พงศ;พฤฒานนท; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

 ฝoายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

36.  นายชัยวัฒน; ชOางกลึง นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

37.  นายภัทรชัย ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

38.  นายปวริศร เมธานันท; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

 ฝoายปฏิบัติการและบริการ 

39.  นายเอนกวิทย; พลรบ นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

40.  นายถาวร หงษ;ทอง ผู>ปฎิบัติงานชOาง 

41.  นายอุดร วงษ;ไทย ผู>ปฎิบัติงานชOาง 

42.  นายสมภพ ศรีเอียง ผู>ปฎิบัติงานชOาง 

 ฝoายบริการคอมพิวเตอร/ องครักษ/ 

43.  นายวรเศรษฐ; ธนะคูณเศรษฐ; นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

44.  นายสุกิจ วินัยธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร; 

45.  นายอำนาจ น่ิมนวล ผู>ปฎิบัติงานชOาง 

46.  น.ส.จันทนา หม่ืนพันธ; นักจัดการงานท่ัวไป 
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ภาคผนวก 4 

ภาระงาน 

Ü ภาระงานที่รับผิดขอบ 

ท่ี งาน หนBาท่ี ผูBรับผิดชอบ 

1 ประสานงานโครงการ • รOางโครงการ  
• ขออนุมัติกิจกรรม 
• ประสานงานเพ่ือประชาสัมพันธ; 

• ขออนุมัติยืมเงินสำรองจOาย 

สุธิสา แจOมสุข 
ชูศรี เชาวนารมย; 

2 งานประสานงานและ
เอกสาร 

• ผู>เข>ารOวมโครงการ / ใบรายช่ือ
ลงทะเบียน 

• ขอความอนุเคราะห;ขอใช>รถบัส 
และรถตู>จากสOวนพัฒนาศักยภาพ 

ชูศรี เชาวนารมย; 
นฤดี สุขล้ำ 
จิตติมา ชOางไม> 
วรรณี สมบุญประเสริฐ 

3 งานประชาสัมพันธ; •  ขOาวประชาสัมพันธ; 
•  ถOายรูปกิจกรรมในโครงการ 
•  นำเผยแพรO บนเว็บไซต; 

เอนกวิทย; พลรบ 
งานประชาสัมพันธ; 
(นิชกานต; กาญจนกุล) 

4 สถานท่ี • ทำบุญ ถวายสังฆทาน 
• มอบเงินบริจาคให>กับโรงพยาบาล 

คณะผู>อำนวยการสำนัก
คอมพิวเตอร;และบุคลากร 

สำนักคอมพิวเตอร; 

5 จัดซ้ือวัสดุ • ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ>าง (สังฆทาน 

ดอกไม> ธูป เทียน) 

งานพัสดุ 

(กรัณฑ;รัตน; ศรีกาหลง) 

6 งานการเงิน • เอกสารขออนุมัติยืมเงินรองจOาย 
• ดำเนินการเบิกจOายและเอกสาร

หลักฐานการเงิน 

งานการเงิน 
(ชูศรี เชาวนารมย;) 

7 งานรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

• จัดทำรายงานผลดำเนินงาน
โครงการ 

• นำเอกสารเข>าระบบ e-Doc 
• ปรับปรุงเว็บเพจทำนุบำรุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

สุธิสา แจOมสุข 
ชูศรี เชาวนารมย; 
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ภาคผนวก 5 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

สรุปจำนวนผูBตอบแบบประเมินความพึงพอใจตRอการจัดงาน 

การจัดกิจกรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร/  

กิจกรรม "วันคลBายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร/ ครบรอบ 27 ปG" 

ขBอ ดBาน จำนวนผูBตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นBอย 

นBอย

ท่ีสุด 
รวม 

1. ความพึงพอใจตRอการจัดงาน 

1. ความพึงพอใจตOอการ 

ประชาสัมพันธ;กิจกรรม

โครงการ 

27 16 2 0 0 45 

2. ความพึงพอใจตOอสถานท่ีในการ 

จัดกิจกรรม 

25 20 0 0 0 45 

3. ความพึงพอใจตOอระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรมโครงการ 

29 16 0 0 0 45 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของ

การจัดโครงการ 

27 16 2 0 0 45 

2. ความเขBาใจดBานวัฒนธรรม 

5. ทOานมีความพึงพอใจตOอ

กิจกรรมทำบุญ ถวายสังฆทาน 

และสมทบทุนบริจาค สร>าง

อาคารบริการทางการแพทย;-

เคร่ืองมือแพทย; 

29 15 1 0 0 45 

6. ทOานมีความพึงพอใจตOอ

กิจกรรมการสOงเสริมวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย 

28 15 2 0 0 45 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจตRอการจัดงาน 

การจัดกิจกรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร/  

กิจกรรม "วันคลBายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร/ ครบรอบ 27 ปG" 

ขBอ ดBาน 

จำนวนผูBตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นBอย 

นBอย

ท่ีสุด 
รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

คะแนน

รBอยละแตR

ละดBาน 

1. ความพึงพอใจตRอการจัดงาน 

1. ความพึงพอใจตOอการ 

ประชาสัมพันธ;กิจกรรมโครงการ 

135 64 6 0 0 205 4.56 

91.60 

2. ความพึงพอใจตOอสถานท่ีในการ 

จัดกิจกรรม 

125 80 0 0 0 205 4.56 

3. ความพึงพอใจตOอระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมโครงการ 

145 64 0 0 0 209 4.64 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการ 

135 64 6 0 0 205 4.56 

2. ความเขBาใจดBานวัฒนธรรม 

5. ทOานมีความพึงพอใจตOอกิจกรรม
ทำบุญ ถวายสังฆทาน และ
สมทบทุนบริจาค สร>างอาคาร
บริการทางการแพทย;-เคร่ืองมือ
แพทย; 

145 60 3 0 0 208 4.62 

92.00 

6. ทOานมีความพึงพอใจตOอกิจกรรม
การสOงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

140 60 6 0 0 206 4.58 

คะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 2 ดBาน 4.59 

สรุปคะแนนเฉล่ีย :  4.59 

อยูRในเกณฑ/ :  ดี 


