
 
ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
…………….……………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 
 2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ก าหนดการงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

4.2 (ร่าง) โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 
 

 
 
  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีส านักงานอธิการบดีได้จัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562 ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วนร่วมในการสมัครสมานสามัคคี ท าจิตใจให้เบิก
บานอิ่มบุญในวันปีใหม่ แล้วนั้น  

กองกลางได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 151 คน พบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

- ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 และ
อันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 

- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  
คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การให้ข้อมูลและบริการด้วยกิริยาสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ  
86.80 และอันดับสุดท้ายคือ ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23 
คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 และอันดับสุดท้ายคือ  
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 
84.00  



- ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 
คิดเป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 และอันดับสุดท้ายคือ  
ได้รับบริการที่ประทับใจ ตรงความต้องการเป็นไปตามที่คาดหวัง มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 



รายงานผลโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

------------------------------------------------ 

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ผู้ประสานงานโครงการ กองกลาง 

วันและเวลาที่จัดโครงการ วันที่ 4 มกราคม 2562 

สถานที ่ ณ ลานจอดรถชั้น L และชั้น G ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

แหล่งงบประมาณ - งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบภารกิจประจ า 
แผนงานรองบริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของ
กองกลาง จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ จ านวน 
128,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) 
 2. คณะวิชา/หน่วยงานที่มีพ้ืนที่ตั้ง ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 3. หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่มีพ้ืนที่ตั้งวังท่าพระ 

งบประมาณด าเนินการ - งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบภารกิจ
ประจ า  แผนงานรองบริ หารทั่ ว ไป  กิ จกรรมด้ านส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จ านวน 49,876 บาท (สี่หมื่นเก้าพัน
แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

- งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ จ านวน 
113,867 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,743 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยส่ี
สิบสามบาทถ้วน) 

หลักการและเหตุผล  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วน
ร่วมในการสมัครสมานสามัคคี ท าจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ ซึ่งเป็นฤกษ์ดีที่จะท าให้บุคลากรกระท า
แต่สิ่งดีๆ และให้ประสบแต่โชคดีตลอดทั้งปี  และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
พระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการท าบุญตักบาตร 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ท าความรู้จักซ่ึงกันและกันอย่างไม่เป็น

ทางการเพื่อเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
แผนการด าเนนิงาน 

งาน/โครงการและขั้นตอนการเตรียมงาน 
ปี 2561 

ปี 
2562 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  เขียนโครงการ    

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

   

3.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

   

4.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร 
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

   

5.  เชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมงานท าบญุตักบาตร กีฬาสัมพนัธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

   

6.  ขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

   

7.  ด าเนินการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2561/2562 

   

8.  สรุปผลการด าเนินงาน    

 
บทสรุป 

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ“งานท าบุญตักบาตร 
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 
2562 เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ตารางแสดงผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
จ าแนกตามตัวช้ีวัด (ผลผลิต-ผลลัพธ์) 

ผลส าเร็จของโครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 
(แผน) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลผลิต     
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 150 271  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมใน

การท าบุญตักบาตร 
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาส

พบปะสังสรรค์ท าความรู้จักซ่ึงกันและกันอย่างไม่เป็น
ทางการเพ่ือเพ่ิมหรือเสริมให้การติดต่อประสานงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

80 
 

80 
 
 
 

80 

91.66 
 

91.66 
 
 
 

85.4 

 
 
 
 
 
 
 

ผลลัพธ์     
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     
- จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 3 3  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     
- ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมในภาพรวม 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

80.00 
 

80.00 

91.66 
 

91.66 

 
 
 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา     
- โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 80.00 100  
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน     
- ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

- งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 งบภารกิจประจ า แผนงานรองบริหารทั่วไป 
กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของ
กองกลาง  

- งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงาน
อธิการบดี วังท่าพระ  

บาท 
 
 

บาท 
 
 
 

บาท 

178,200 
 
 

50,000 
 
 
 

128,200 

163,743 
 
 

49,876 
 
 
 

113,867 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 ประเมินโดยใช้โปรแกรม SPSS พิจารณาจากค่าเฉลี่ย และน ามาเทียบ
เกณฑ์ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเป็น 5 ระดับ (Rating scale) ดังนี้ 
    1.00 – 1.50 พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
    1.51 – 2.50 พึงพอใจระดับน้อย 
    2.51 – 3.50 พึงพอใจระดับปานกลาง 
    3.51 – 4.50 พึงพอใจระดับมาก 
    4.51 – 5.00 พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562 

จากนั้น ได้น าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค าอธิบายสรุปผล ซึ่งผลการประเมินจากการ
แจกแบบประเมินทั้งหมด จ านวน 200 ชุด ได้รับแบบประเมินคืน 151 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75.50 โดยสรุปผล
การประเมินดังนี ้

ตอนที ่1     ข้อมูลทั่วไป 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วม จ านวน 151 คน จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
และหน่วยงาน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน และร้อยละ 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 151 คน 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
37 
114 

 
24.5 
75.5 

 

2. อายุระหว่าง 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 ปี ขึ้นไป 

 
37 
50 
23 
41 

 
24.5 
33.1 
15.2 
27.2 

 

3. สถานภาพ 
ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
ลูกจ้าง 
อ่ืนๆ  

 
3 

106 
36 
6 

 
2.0 
70.2 
23.8 
4.0 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

4. หน่วยงาน 
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
คณะวิชา 
อ่ืนๆ 

 
125 
23 
3 

 
82.8 
15.2 
2.0 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการแจกแจงเป็นจ านวน
และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจ าแนกเป็นรายข้อได้ ดังนี้  

เพศ  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คือ เพศหญิง มากที่สุด จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามล าดับ 

อายุ ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.1 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2
ตามล าดับ 

สถานภาพ  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุด จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.2 รองลงมาคือ ลูกจ้าง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 อ่ืนๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0
และข้าราชการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

หน่วยงาน  ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี มากที่สุด จ านวน 125 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคือ คณะวิชา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 และ อ่ืนๆ จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงาน 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงาน 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน “ท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562” พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 และสามารถจ าแนกเป็นรายด้านดังนี้  

 - ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 และ
อันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00  

เรื่อง ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แปล
ความ 

ด้านกระบวนการ และข้ันตอนการให้บริการ     
1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม 4.24 0.69 84.80 มาก 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงาน 4.15 0.70 83.00 มาก 

รวม 4.19 0.64 83.80 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1. การให้ข้อมูลและบริการด้วยกิริยาสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี  

เป็นกันเอง 
4.41 0.68 88.20 มาก 

2. ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.26 0.73 85.20 มาก 

3. 
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ 

4.34 0.76 86.80 มาก 

รวม 4.33 0.69 86.60 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 4.20 0.73 84.00 มาก 
2. ความเหมาะสมในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ  4.23 0.76 84.60 มาก 
3. การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง 4.28 0.66 85.60 มาก 

รวม 4.23 0.65 84.60 มาก 
ด้านคุณภาพการให้บริการ     

1. 
ท่านได้รับบริการที่ประทับใจ ตรงความต้องการ เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง 

4.30 0.74 86.00 มาก 

2. ท่านมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป 4.34 0.66 86.80 มาก 
รวม 4.31 0.65 86.20 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.27 0.59 85.40 มาก 



7 
 

 - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  
คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การให้ข้อมูลและบริการด้วยกิริยาสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ  
86.80 และอันดับสุดท้ายคือ ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

 - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23 คิด
เป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 และอันดับสุดท้ายคือ  
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อย
ละ 84.00 

 - ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 คิด
เป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 และอันดับสุดท้ายคือ  
ได้รับบริการที่ประทับใจ ตรงความต้องการเป็นไปตามที่คาดหวัง มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (สิ่งท่ีประทับใจ / สิ่งที่ควรปรับปรุง) 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. ของรางวัลในการจัดกิจกรรม/เกมส์ไม่เพียงพอต่อบุคลากร กิจกรรมเกมส์ตาม Boots 
ทั้งๆ ที่คนเล่นเกมส์มีน้อย บาง Boots เลิกให้เล่นทั้งๆ ที่ของรางวัลยังอยู่ 

9 

2. ประทับใจทุกกิจกรรม ควรให้มีการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี โดยเฉพาะการท าบุญตักบาตร 5 

3. ประทับใจพิธีกร และเวทีสวยงาม 4 

4. ควรจัดแสงสว่างให้ด้านขวาและด้านซ้ายของบริเวณงานเลี้ยงสังสรรค์ให้มากกว่านี้ 
เพราะมืดมาก 

4 

5. ควรมีการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อคั่นรายการจับรางวัล 3 

6. การประกวดชุดไทยไม่ชัดเจน และไม่โปร่งใส ไม่มีการโชว์ตัวก่อนลงคะแนน ควรมีการ
โชว์ตัวก่อนแล้วลงคะแนน หรือมีเกณฑ์การประกวดที่ชัดเจน 

3 

7. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ไม่มีบุคลากรให้ความสนใจเท่าท่ีควร 2 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีส านักงานอธิการบดีได้จัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยได้รับ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบภารกิจประจ า แผนงานรองบริหารทั่วไป กิจกรรม
ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณจากเงิน
สวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ จ านวน 128,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น 

กองกลางได้สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 รวมเป็นเงิน 163,743 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) โดยเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบภารกิจประจ า แผนงานรอง
บริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จ านวน 49,876 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย
เจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

2. งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ จ านวน 113,867 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 
 
 



** งบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ของกองกลาง เป็นเงิน 50,000.00     บาท
** งบประมาณจากเงินสวัสดกิาร
    ส านักงานอธิการบด ีวังท่าพระ เป็นเงิน 128,200.00   บาท
                                                              รวมเป็นเงิน 178,200.00   บาท

1.  โครงการท าบุญตกับาตร และกีฬาสัมพันธ์
    1. ค่าใชส้อย รวมเป็นเงิน 21,591.00 บาท

  1.1  ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ ์(เพล) เป็นเงิน 4,910.00       บาท
  1.2  ค่าดอกไม้ ธูปเทียน (ส าหรับพิธีสงฆ)์ เป็นเงิน 800.00 บาท
  1.3  จตุปัจจัยถวายพระสงฆ ์10 รูป เป็นเงิน 11,000.00 บาท
  1.4  ค่าปัจจัยถวายวัด เป็นเงิน 1,000.00 บาท
  1.5  ค่าจัดท าซุ้มดอกไม้ (พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ฯ) เป็นเงิน 2,000.00 บาท
  1.6  ค่าเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 1,881.00 บาท

    2. ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 28,285.00 บาท
  2.1  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน 18,644.50      บาท
  2.2  ค่าตกแต่งสถานที่

 -  อุปกรณ์ในการตกแต่งและท าเวที เป็นเงิน 7,338.50       บาท
  2.3  ค่าของถวายพระ (อธิการบดี 10 ชุด) เป็นเงิน 2,302.00 บาท

ใบสรุปค่าใชจ้่ายโครงการจัดงานท าบุญตกับาตร กีฬาสัมพันธ์
 และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตอ้นรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562

 วันที ่4 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชนั



2.  การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตอ้นรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562
    1. ค่าใชส้อย รวมเป็นเงิน 113,867.00

   1.1  ค่าอาหารจัดเล้ียง
 -  ค่าอาหารโต๊ะจีน 31 โต๊ะๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 46,500.00 บาท
 -  ค่าอาหารว่าง จ านวน 41 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท

   1.2  ค่าน้ าแข็ง เป็นเงิน 840.00 บาท
   1.3  ค่าดนตรี เป็นเงิน 3,000.00 บาท
   1.4  ค่าของทีร่ะลึก

 -  ค่าของทีร่ะลึกส าหรับจับฉลาก เป็นเงิน 54,927.00 บาท
   1.5  ค่าเช่าชุดการแสดง เป็นเงิน 1,000.00 บาท
   1.6  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 -  รางวัลชนะเลิศ การแต่งกาย "งามอย่างไทย" เป็นเงิน 1,000.00 บาท
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่1 การแต่งกาย "งามอย่างไทย" เป็นเงิน 500.00 บาท
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที ่2 การแต่งกาย "งามอย่างไทย" เป็นเงิน 500.00 บาท
 -  ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด 2 คน เป็นเงิน 600.00 บาท

รวมค่าใชจ้่ายในโครงการทัง้สิ้น เป็นเงิน 163,743.00 บาท
เหลือคืนคลัง เป็นเงิน 14,457.00 บาท



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่อธิการบดีได้เห็นชอบให้ส านักงานอธิการบดีจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 โดยก าหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน นั้น 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ทั้งนี้ ได้แนบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละหน่วยงานประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

 
 
 



การจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

------------------------------------------------------ 

เวลา 09.00 น. - ท าบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L (นิมนต์พระสงฆ์จาก 
วัดตลิ่งชัน จ านวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ าพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมนันทนาการ  
   กิจกรรมสอยดาวลุ้นของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
   การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  
   เก้าอ้ีดนตรี 
    ปิงปองลงท่อ 
   เหยียบลูกโป่ง 

เวลา 17.00 น. - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ บริเวณ
งาน (อาหารโต๊ะจีน – ดนตรี) 

เวลา 18.00 น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 18.00 - 20.00 น. - การแสดงบนเวที โดย ..................................................................................... 
 - จับรางวัลสลับกับการแสดงดนตรี  
 -  มอบรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

เวลา 21.00 น. - ปิดงาน 

  
 

(ร่าง) 



การจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

 

ที ่ ภาระงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปี 2561/2562 (ปีท่ีผ่านมา) ปี 2562/2563 

1. จัดสถานที่ / เครื่องเสียง / ตกแต่งเวที 
งานบริการกลาง กองกลาง 

งานสื่อสารองคก์ร 
 

2. จัดหารถยนต์ รับ – ส่ง พระสงฆ ์ งานบริการกลาง กองกลาง  
3. ท าหนังสือเชิญประธาน (อธิการบดี) งานบริหารทั่วไป กองกลาง  

4. 
ท าหนังสือเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  เข้าร่วมงานพร้อมของขวัญ 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
 

5. 
ท าหนังสือเชิญบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาร่วมงาน 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
 

6. จัดอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมเครื่องดื่ม  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
7. จัดหาดนตรีแสดงในงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
8. จัดซื้อของขวัญจับฉลาก  งานพัสดุ กองคลัง  
9. ด าเนินการในเรื่องจัดท าบัตรฉลาก / 

ควบคุมกล่องฉลาก 
กองทรัพยากรมนุษย์  
และกองกฎหมาย 

 

10. พิธีกรในการด าเนินงาน / ขั้นตอนการจับ
ฉลากและแจกรางวัล / การจัดเกมส์ต่างๆ 

กองกลาง  
และคณะดุริยางคศาสตร์ 

 

11. จัดล าดับของรางวัล และการแจกรางวัล
ต่างๆ 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

12. การประชาสัมพันธ์งาน (โปสเตอร์เชิญชวน) งานสื่อสารองค์กร  

13. 
จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มาร่วม
งาน และอ านวยความสะดวกโต๊ะผู้บริหาร 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร, กองแผนงาน 

 

 



การจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 
ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 

------------------------------------------------------ 

เวลา 09.00 น. - ท าบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานชั้น L (นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตลิ่งชัน 
จ านวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ าพระพุทธมนต์ ณ บริเวณชั้น L 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณชั้น G 

   - กิจกรรมนันทนาการ  
   กิจกรรมสอยดาวลุ้นของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
   การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  
   เก้าอ้ีดนตรี 
   ปิงปองลงท่อ 
    เหยียบลูกโป่ง 
   กินวิบาก 

เวลา 17.00 น. - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ บริเวณ
งาน (อาหารโต๊ะจีน – ดนตรี) 

เวลา 18.00 น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 

เวลา 18.00 - 20.00 น. - การแสดงบนเวที โดย นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ 
สังกัดงานนิติการ 3 กองนิติการ 

 - จับรางวัลสลับกับการแสดงดนตรี  
 -  มอบรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

เวลา 21.00 น. - ปิดงาน 

  
 

 

 

 

 

 

 

เรื่องเดิม 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  

ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 (ร่าง) โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/25623 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่อธิการบดีได้เห็นชอบให้ส านักงานอธิการบดีจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2562/2563 นั้น 

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 พร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานที่เข้า
ร่วมงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา  
1. (ร่าง) โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
2. หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
 
 
 



โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

------------------------------------------------ 

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 

 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
  (โปรดระบุรายละเอียด)  ...........................................................................................  
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
  (โปรดระบุรายละเอียด)  ............................................. .............................................. 
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
  (โปรดระบุรายละเอียด)  ...........................................................................................  
 []  อ่ืนๆ  
  - ส่งเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคี 
  - เพ่ือเพ่ิมหรือเสริมให้การติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตอบสนองต่อพันธกิจ 

 [  ] พันธกิจด้านการเรียนการสอน  [  ]  พันธกิจด้านการวิจัยการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 [  ] พันธกิจด้านการบริหารการจัดการ [] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ 
 [  ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร[  ]  พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 [  ] พันธกิจอ่ืนๆ (โปรดระบุรายละเอียด) .........................................................................................  

ตอบสนองต่อ / สอดคล้องกับแผน  

 [  ]  แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [  ]  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [] แผนอื่นๆ (แผนปฏิบัติราชการ กองกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ประเภทโครงการ  

 [  ]   โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 [  ]   โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของบุคลากร 
 []  โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ทั่วไป 

มิติการพัฒนาบุคลากร 

1. ด้านกายภาพ 
 - ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี  
 - ท าให้ร่างกายสมส่วน คล่องตัว 

2. ด้านจิตใจ 
 - ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และท าให้ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน 
 - ท าจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ 

 
  

(ร่าง) 



3. ด้านทักษะ 
 - เพ่ือเพ่ิมสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4. ด้านแนวความคิดความเข้าใจ 
 - มีโอกาสพบปะสังสรรค์ท าความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นทางการ  
 - ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 

5. ด้านความรู้ 
 - เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ผู้ประสานงาน กองกลาง 

หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วนร่วมในการ
สมัครสมานสามัคคี ท าจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ ซึ่งเป็นฤกษ์ดีที่จะท าให้บุคลากรกระท าแต่สิ่งดีๆ 
และให้ประสบแต่โชคดีตลอดทั้งปี และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
ให้สืบทอดต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการท าบุญตักบาตร 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ท าความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็น

ทางการ เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ไม่น้อยกว่า 80 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 

2562/2563 ไม่น้อยกว่า 150 คน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) 
2. คณะวิชา/หน่วยงานที่มีพ้ืนที่ตั้ง ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
3. หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่มีพ้ืนที่ตั้งวังท่าพระ 

วิธีด าเนินการ จัดให้มีกิจกรรมท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ เลี้ยงสังสรรค์บุคลากร จับฉลากของรางวัล และ
กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้ 
 1. บัณฑิตวิทยาลัย 
 2. คณะดุริยางคศาสตร์ 
 3. วิทยาลัยนานาชาติ 
 4. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5. กองทรัพยากรมนุษย ์
 6. กองคลัง  



 7. กองกฎหมาย 
 8. กองกลาง 
 9. กองบริหารงานวิชาการ 
 10. กองแผนงาน 
 11. กองประกันคุณภาพการศึกษา 
 12. กองกิจการนักศึกษา 
 13. ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 14. ส านักงานบริการวิชาการ 
 15. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 16. งานสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 
 17. งานวิเทศน์สัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 

การประเมินผล แบบประเมินงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

แผนด าเนินงาน 

งาน/โครงการและข้ันตอนการเตรียมงาน 
ปี 2562 

ปี 
2563 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  เขียนโครงการ    
2.  ประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2562/2563 
   

3.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

4.  เชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

5.  ขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

6.  ด าเนินการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2562/2563 

   

7.  สรุปผลการด าเนินงาน    

ระยะเวลาและสถานที่ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ณ ลานจอดรถชั้น L และชั้น G ส านักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมท าบุญตักบาตร 
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์ท าความรู้จักซ่ึงกันและกัน และเพ่ิมความสัมพันธ์อัน

ดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  



ผลการประเมินโครงการที่ผ่านมา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน “ท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 

2561/2562” ในวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ลานจอดรถชั้น L และชั้น G ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ซึ่ง
กองกลางได้รับแบบประเมิน จ านวน 151 ชุด  

ผู ้เข้าร่วมงาน “ท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562” พบว่า  
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

 - ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก
อันดับแรกคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 และ
อันดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 

 - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  
คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การให้ข้อมูลและบริการด้วยกิริยาสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ  
86.80 และอันดับสุดท้ายคือ ให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

 - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23  
คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ 
การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 และอันดับสุดท้ายคือ  
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ  
84.00 

 - ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31  
คิดเป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากอันดับแรกคือ  
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 และอันดับสุดท้ายคือ  
ได้รับบริการที่ประทับใจ ตรงความต้องการเป็นไปตามที่คาดหวัง  มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 งบประมาณที่ใช้ในปีที่ผ่านมา จ านวนทั้งสิ้น 49,876.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 

ประมาณการรายจ่ายแต่ละกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจ า แผนงานรอง
บริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
และงบประมาณจากหน่วยงานเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ  (ทุนสวัสดิการส านักงาน
อธิการบดี) จ านวน 128,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,200 
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

1. งบบุคลากร            -     บาท 
2. งบด าเนินงาน       178,200    บาท  



 กิจกรรมท าบุญใส่บาตร และกีฬาสัมพันธ์   
2.1  ค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,000 บาท 

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน  1,000 บาท 

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน 35,500 บาท 
 - ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ (เพล) เป็นเงิน 4,000 บาท 
 - ค่าดอกไม้ ธูปเทียน (ส าหรับพิธีสงฆ์)  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป   เป็นเงิน 11,000 บาท 

(2,000 บาท x 1 รูป, 1,000 บาท x 9 รูป) 
 - ค่าปัจจัยถวายวัด  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าจัดท าซุ้มดอกไม้ (พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ฯ) เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าของรางวัล เป็นเงิน 15,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  เป็นเงิน 500 บาท 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 13,500 บาท 
 - อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกีฬา เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าตกแต่งสถานที่  เป็นเงิน 8,000 บาท 
 - ค่าของถวายพระ (อธิการบดี 10 ชุด)  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอ่ืนๆ  เป็นเงิน 500 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563   
2.1  ค่าตอบแทน เป็นเงิน - บาท 

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน 123,200 บาท 
 - ค่าอาหารโต๊ะจีน 40 โต๊ะๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 60,000 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - ค่าดนตรี  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าเช่าชุดการแสดง  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าของขวัญ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ   เป็นเงิน 1,200 บาท 
  (เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดและอ่ืนๆ) 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

 * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  



การจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G 

ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

------------------------------------------------------ 

เวลา 09.00 น. - ท าบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L (นิมนต์พระสงฆ์จาก 
วัดตลิ่งชัน จ านวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ าพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมนันทนาการ  
   กิจกรรมสอยดาวลุ้นของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
   การออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  
   เก้าอ้ีดนตรี 
    ปิงปองลงท่อ 
   เหยียบลูกโป่ง 

เวลา 17.00 น. - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ บริเวณ
งาน (อาหารโต๊ะจีน – ดนตรี) 

เวลา 18.00 น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 18.00 - 20.00 น. - การแสดงบนเวที โดย ..................................................................................... 
 - จับรางวัลสลับกับการแสดงดนตรี  
 -  มอบรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

เวลา 21.00 น. - ปิดงาน 

  
 

 

(ร่าง) 


