
 
ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563  
คร้ังที่ 2/2562 

วันจันทรท์ี่ 16 ธันวาคม 2562  
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 1.1 รับรองรายงานการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงาน 
  เลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4  
  ธันวาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  

   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) ก าหนดการงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 และคณะวิชา/หน่วยงาน รายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563  
คร้ังที่ 2/2562 

วันจันทรท์ี่ 16 ธันวาคม 2562  
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 
ธันวาคม 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
มติที่ประชุม ..  ...........................................................................................................................  

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



รายงานการประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

คร้ังที่ 1/2562 
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
------------------------------------ 

ผู้มาประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 
2. นำงสำวมณฑิชำ จันทร์ทนต์ 

ผู้แทนบัณฑิตวิทยำลัย 
3. นำงสำวลลวรรณ เปรมประเสริฐ 

ผู้แทนคณะดุริยำงคศำสตร์ 
4. นำงเบ็ญจพร โรจนวิภำต 

ผู้แทนส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
5. นำงปัญจรัตน์ สุคนธลักษณ์ 

ผู้แทนกองกฎหมำย 
6. นำยสุเทพ มิ่งมำลัยรักษ์ 

ผู้แทนกองกฎหมำย 
7. นำยธนวัฒน์ แผนสมบูรณ์ 

ผู้แทนกองกิจกำรนักศึกษำ วังท่ำพระ 
8. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
9. ผู้อ ำนวยกำรกองทรัพยำกรมนุษย์ 
10. นำงสำวนิศำรัตน์ เวชประพันธ์ 

ผู้แทนกองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
11. นำงจุฑำรัตน์ แก้วโหมดตำด 

ผู้แทนกองแผนงำน 
12. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน 
13. นำงสำวกำญจนำ จุลโพธิ์ 

ผู้แทนงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
14. นำงสำวดลนภำ พัวพันธ์งำม 

ผู้แทนงำนสื่อสำรองค์กร ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
15. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรในท่ีประชุม 
16. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกองกลำง 
17. หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
18. หัวหน้ำงำนบริกำรกลำง กองกลำง 
19. นำงสำวสุปรำณี โล่ภักดีสวัสดิ์ 
20. นำงสำวนฤมล ศรีเด่น 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้แทนวิทยำลัยนำนำชำติ ติดรำชกำร 
2. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนวิชำกำร ติดรำชกำร



 - 2 - 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   

 เมื่อผู้มำประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระ
กำรประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  เนื่องจำกเป็นกำรประชุมครั้งแรก 

วาระที่  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่  2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง 

สังสรรค์ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2561/2562 

 ตำมท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562 ในวันที่ 4 มกรำคม 2562 ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
ให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน-วังท่ำพระ ได้มีส่วนร่วมในกำรสมัครสมำนสำมัคคี ท ำจิตใจให้เบิก
บำนอิ่มบุญในวันปีใหม่ แล้วนั้น  

กองกลำงได้ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัด
งำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 มีผู้ตอบแบบประเมินจ ำนวน 151 คน พบว่ำ ควำมพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นร้อยละ 85.40 และพิจำรณำเป็นรำยด้ำนดังนี้ 

- ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร พบว่ำผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจระดับมำก  
มีค่ำเฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
อันดับแรกคือ ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดงำน/กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ย 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 และ
อันดับสุดท้ำยคือ ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ/ช่วงเวลำที่ใช้ในกำรจัดงำน มีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
มีค่ำเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.00 

- ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร พบว่ำผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.33  
คิดเป็นร้อยละ 86.60 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกอันดับแรกคือ  
กำรให้ข้อมูลและบริกำรด้วยกิริยำสุภำพเป็นมิตร อัธยำศัยดี เป็นกันเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
รองลงมำคือ กำรให้บริกำรด้วยควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ  
86.80 และอันดับสุดท้ำยคือ ให้ค ำแนะน ำ และตอบข้อซักถำมได้ตรงประเด็น ตำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 

- ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.23 
คิดเป็นร้อยละ 84.60 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกอันดับแรกคือ 
กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนอย่ำงทั่วถึง มีค่ำเฉลี่ย 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 รองลงมำคือ ควำมเหมำะสม
ในกำรจัดสถำนที่ของกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ มีค่ำเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 และอันดับสุดท้ำยคือ  
ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 
84.00 

- ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.31 
คิดเป็นร้อยละ 86.20 เมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจในระดับมำกอันดับแรกคือ  
กำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่ำเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.80 และอันดับสุดท้ำยคือ  
ได้รับบริกำรที่ประทับใจ ตรงควำมต้องกำรเป็นไปตำมที่คำดหวัง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.30 
คิดเป็นร้อยละ 86.00  
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ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทรำบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 
 
วาระที ่ 2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 

 ตำมท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีได้จัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2562 ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน โดยได้รับ
งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งบภำรกิจประจ ำ แผนงำนรองบริหำรทั่วไป กิจกรรม
ด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลำง จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) และงบประมำณจำกเงิน
สวัสดิกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี วังท่ำพระ จ ำนวน 128,200 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,200 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยบำทถ้วน) นั้น 

กองกลำงได้สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ 
และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561/2562 รวมเป็นเงิน 163,743 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่น
สำมพันเจ็ดร้อยสี่สิบสำมบำทถ้วน) โดยเบิกจ่ำย ดังนี้ 

1. งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 งบภำรกิจประจ ำ แผนงำนรอง
บริหำรทั่วไป กิจกรรมด้ำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลำง จ ำนวน 49,876 บำท (สี่หมื่นเก้ำพันแปดร้อย
เจ็ดสิบหกบำทถ้วน) 

2. งบประมำณจำกเงินสวัสดิกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี วังท่ำพระ จ ำนวน 113,867 บำท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสำมพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบำทถ้วน)  

ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทรำบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 
 

วาระที ่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 ตำมที่อธิกำรบดีได้เห็นชอบให้ส ำนักงำนอธิกำรบดีจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และ
กำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 โดยก ำหนดให้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มกรำคม 2563  
ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ตลิ่งชัน นั้น 
 ในกำรนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ 
และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ทั้งนี้ ได้แนบภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของแต่ละหน่วยงำนประกอบกำรพิจำรณำ 
 ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ   
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มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติให้ควำมเห็นชอบในหลักกำรดังนี้ 
1. (ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ

ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะวิชำ/หน่วยงำน ดังนี้ 
1. กำรจัดสถำนที่ เครื่องเสียง และกำรตกแต่งเวที งำนบริกำรกลำง กองกลำง 
   งำนสื่อสำรองค์กร 
2. กำรจัดหำรถยนต์ รับ-ส่ง พระสงฆ ์ งำนบริกำรกลำง กองกลำง 
3. กำรท ำหนังสือเชิญประธำน (อธิกำรบดี) งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
4. กำรท ำหนังสือเชิญผู้บริหำรมหำวิทยำลัยศิลปำกร งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
  เข้ำร่วมงำนพร้อมของขวัญ 
5. กำรท ำหนังสือเชิญบุคลำกรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
  เข้ำร่วมงำน 
6. กำรจัดอำหำร (โต๊ะจีน) พร้อมเครื่องดื่ม งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
7. กำรจัดหำดนตรีแสดงในงำน งำนบริหำรทั่วไป กองกลำง 
8. กำรจัดซื้อของขวัญจับฉลำก งำนพัสดุ กองคลัง 
9. กำรด ำเนินกำรในกำรท ำฉลำกและควบคุม กองทรัพยำกรมนุษย ์
  กล่องฉลำก กองกฎหมำย 
10. พิธีกรในกำรด ำเนินงำน กองกลำง 
11. กำรประกวดกำรแต่งกำย “งำมอย่ำงไทย” คณะดุริยำงคศำสตร์ 
   บัณฑิตวิทยำลัย 
12. จัดล ำดับของรำงวัล และกำรแจกรำงวัลต่ำงๆ กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   กองกลำง กองคลัง 
13. กำรประชำสัมพันธ์งำน (โปสเตอร์เชิญชวน) งำนสื่อสำรองค์กร 
14. กำรจัดเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มำร่วมงำน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   ศิลปำกร กองแผนงำน 
15. กำรอ ำนวยควำมสะดวกโต๊ะผู้บริหำร กองกลำง 

2. กำรจัดกำรประกวดกำรแต่งกำย “งำมอย่ำงไทย” โดยขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมงำน 
แต่งกำยชุดไทย และก ำหนดให้ผู้เข้ำประกวดโชว์ตัวบนเวทีตำมล ำดับหมำยเลข เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้ท ำ 
ควำมรู้จักผู้เข้ำประกวด ก่อนกำรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะดุริยำงคศำสตร์และบัณฑิตวิทยำลัย 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดกิจกรรม 

นอกจำกนี้ ได้ขอควำมร่วมมือกองกิจกำรนักศึกษำ วังท่ำพระ จัดกิจกรรมนันทนำกำร เพ่ิมเติม 
จ ำนวน 3 กิจกรรม พร้อมทั้งขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ จัดเกมส์ กิจกรรมนันทนำกำร เพ่ือเพ่ิมสีสันใน  
กำรจัดงำนต่อไป  
 
วาระที่  4.2 (ร่าง) โครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2562/25623  

ตำมท่ีส ำนักงำนอธิกำรบดีได้ก ำหนดจัดงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ตลิ่งชัน-วังท่ำพระ ได้มีส่วนร่วมในกำรสมัครสมำนสำมัคคี ท ำจิตใจให้เบิกบำนอ่ิมบุญในวันปีใหม่  
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ซึ่งเป็นฤกษ์ดีที่จะท ำให้บุคลำกรกระท ำแต่สิ่งดีๆ และให้ประสบแต่โชคดีตลอดทั้งปี และเป็นกำรอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของพระพุทธศำสนำให้สืบทอดต่อไป นั้น 

ในกำรนี้ กองกลำงจึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) โครงกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร  
กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 พร้อมทั้งพิจำรณำหน่วยงำนที่เข้ำ
ร่วมงำน 
 ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 
มติ ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติ ให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) โครงกำรจัดงำนท ำบุญตักบำตร  
กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณเงิน
รำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกองกลำง จ ำนวน 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) และ
งบประมำณจำกเงินสวัสดิกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี วังท่ำพระ (ทุนสวัสดิกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี)  จ ำนวน 
168,700 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,700 บำท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมงบประมำณส ำหรับของรำงวัลกิจกรรมสอยดำว จำก 
จ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เป็น 15,000 บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 อนึ่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชิญส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์) และหอศิลป์ ร่วมงำนท ำบุญตักบำตร กีฬำสัมพันธ์ และกำรจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 
2562/2563 ด้วย 
 
วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 ประธำนนัดประชุมเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2562 
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 

 
 (นำงสำวนฤมล  ศรีเด่น) 
 ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563  
คร้ังที่ 2/2562 

วันจันทรท์ี่ 16 ธันวาคม 2562  
ณ  ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

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

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 และคณะวิชา/หน่วยงาน รายงานความคืบหน้า 
การด าเนินงาน 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุมการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ 
ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการดังนี้ 

1. (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ
ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 

1. การจัดสถานที่ เครื่องเสียง และการตกแต่งเวที งานบริการกลาง กองกลาง 
   งานสื่อสารองค์กร 
2. การจัดหารถยนต์ รับ-ส่ง พระสงฆ ์ งานบริการกลาง กองกลาง 
3. การท าหนังสือเชิญประธาน (อธิการบดี) งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
4. การท าหนังสือเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
  เข้าร่วมงานพร้อมของขวัญ 
5. การท าหนังสือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
  เข้าร่วมงาน 
6. การจัดอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมเครื่องดื่ม งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
7. การจัดหาดนตรีแสดงในงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง 
8. การจัดซื้อของขวัญจับฉลาก งานพัสดุ กองคลัง 
9. การด าเนินการในการท าฉลากและควบคุม กองทรัพยากรมนุษย ์
  กล่องฉลาก กองกฎหมาย 
10. พิธีกรในการด าเนินงาน กองกลาง 
11. การประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย” คณะดุริยางคศาสตร์ 
   บัณฑิตวิทยาลัย 
12. จัดล าดับของรางวัล และการแจกรางวัลต่างๆ กองประกันคุณภาพการศึกษา 
   กองกลาง กองคลัง 
13. การประชาสัมพันธ์งาน (โปสเตอร์เชิญชวน) งานสื่อสารองค์กร 

  



14. การจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มาร่วมงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร กองแผนงาน 
15. การอ านวยความสะดวกโต๊ะผู้บริหาร กองกลาง 

2. จัดการประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย” โดยขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกาย
ชุดไทย และก าหนดให้ผู้เข้าประกวดโชว์ตัวบนเวทีตามล าดับหมายเลข เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้ท าความรู้จักผู้เข้า
ประกวด ก่อนการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะดุริยางคศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือกองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ จัดกิจกรรมนันทนาการ 
เพ่ิมเติม จ านวน 3 กิจกรรม พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดเกมส์ กิจกรรมนันทนาการ เพ่ือเพ่ิม
สีสันในการจัดงานต่อไป  

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา 
1. (ร่าง) ก าหนดการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ

ปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
2. คณะวิชา/หน่วยงาน รายงานความคืบหน้า ในการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
1. คณะดุริยางคศาสตร์  (การประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย” และเกมส์   

กิจกรรมนันทนาการ) 
2. บัณฑิตวิทยาลัย (เกมส์ กิจกรรมนันทนาการ) 
3. กองกฎหมาย (กิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัล) 
4. กองกลาง 
5. กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ (กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์) 
6. กองคลัง (การจัดซื้อของขวัญจับฉลาก) 
7. กองทรัพยากรมนุษย์ (การจัดท าบัตรฉลาก) 

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 
   เกมส์กินขนม (โดยไม่ใช้มือ) 
   เกมส์โยนลูกปิงปองลงแก้ว 
   เกมส์ส่งไข่ในช้อน 

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

เวลา 18.00 น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 18.00 - 20.00 น. - การเดินโชว์ตัวและแสดงความสามารถ ของผู้เข้าประกวดการแต่งกาย 
  “งามอย่างไทย” 

- การแสดงบนเวที โดย นางสาวกานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ 
  สังกัดกองกฎหมาย 
 - จับรางวัลสลับกับการแสดงดนตรี 
 - มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย” 
 - 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 

1. จัดสถานที่ / เครื่องเสียง / ตกแต่งเวที 
งานบริการกลาง กองกลาง 

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

4. 
ท าหนั งสื อ เชิญผู้ บ ริห ารมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร  เข้าร่วมงานพร้อมของขวัญ 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง 

5. 
ท าหนังสือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ 
มาร่วมงาน 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง 

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

กล่องฉลาก 
กองทรัพยากรมนุษย์  

กองกฎหมาย 
10. พิธีกรในการด าเนินงาน กองกลาง  

 
11. การประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย” คณะดุริยางคศาสตร์ 

บัณฑิตวิยาลัย 
12. จัดล าดับของรางวัล และการแจกรางวัลต่างๆ กองประกันคุณภาพการศึกษา 

กองกลาง กองคลัง 
13. การประชาสัมพันธ์งาน (โปสเตอร์เชิญชวน) งานสื่อสารองค์กร 

14. 
จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มาร่วมงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

 กองแผนงาน 
15. การอ านวยความสะดวกโต๊ะผู้บริหาร กองกลาง 

 



 เกมส์/กิจกรรมนันทนาการของแต่ละหน่วยงาน  ปี 2561/2562 (ปีที่ผ่านมา)

โตะ๊ เก้าอ้ี อ่ืนๆ
1 คณะดุริยางคศาสตร์ ดุริยางเกมส์ 2 3
2 บัณฑิตวิทยาลัย ศุกร์หรรษาพาโชค 2 2 ด้านข้างป้อมยามชั้น G (ฝ่ังทีจ่อดรถตู้)

3 กองกฎหมาย สอยดาว 2 -
ฝ่ังตรงข้ามป้อมยาม บริเวณหน้าตู้ ATM 
ธ. กรุงไทย

4
งานกิจการนักศึกษา

 วังท่าพระ
BINGO 2 4 ปล๊ักไฟ, ไวท์บอร์ด

เก้าอี้ดนตรี - 10 หน้าป้อมยามชั้น G
เหยียบลูกโป่ง - - หน้าป้อมยามชั้น G
ปิงปองลงท่อ - - หน้าป้อมยามชั้น G

กินวิบาก - 10 หน้าป้อมยามชั้น G

  ออกร้านขายของ/แจกฟรี ของแต่ละหน่วยงาน  ปี 2561/2562 (ปีที่ผ่านมา)

โตะ๊ เก้าอ้ี อ่ืนๆ
1 คณะดุริยางคศาสตร์ ถุงเท้า 2 4

2 กองทรัพยากรมนุษย์
ลวกจิ้มซีฟูด๊ 

น้้าด่ืมบริการฟรี
2 5

3 กองกลาง

น้้าผลไม้, โกโก้ (ขวด)
Healthy water

น้้ามะพร้าว, น้้าส้ม, 
ผักปลอดสารพิษ

 และขนม

2 5

4
งานส่ือสารองค์กร 
ส้านักงานอธิการบดี

ของแถมร้านโชห่วย 
(Premium) 1

2

เส้ือผ้ามือ 2 2 2
ของทอด เช่นลูกชิ้น 2 2

6
ส้านักงาน

ตรวจสอบภายใน

ข้าวเหนียวหม,ู ข้าว
เหนียวหน้าต่างๆ 

น้้าอัดลม
1 2

7 กองกฎหมาย ไอสครีมไผ่ทอง 1 2

อุปกรณ์ทีใ่ชง้าน

5 กองคลัง

5 กีฬาสัมพันธ์

ที่ หน่วยงาน รายการ

อุปกรณ์ทีใ่ชง้าน

การจัดงานท าบุญตกับาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมตอ้นรับปีใหม ่พ.ศ. 2561/2562

ที่
เกมส์/กิจกรรม
นันทนาการ

หน่วยงาน

วันศุกร์ที ่4 มกราคม 2562
ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชนั  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องเดิม



 เกมส์/กิจกรรมนันทนาการของแต่ละหน่วยงาน  ปี 2562/2563

โตะ๊ เก้าอ้ี อ่ืนๆ
1 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยศิลปำกร
2 กองกฎหมำย
3 กองกลาง
4 กองคลัง
5 กองทรัพยากรมนุษย์
6 กองประกันคุณภาพการศึกษา
7 กองแผนงาน
8 ส านักงานตรวจสอบภายใน
9 บัณฑิตวิทยำลัย
10 คณะดุริยำงคศำสตร์
11 กองกลาง

  ออกร้านขายของ/แจกฟรี ของแต่ละหน่วยงาน  ปี 2562/2563

โตะ๊ เก้าอ้ี อ่ืนๆ
ข้ำวโพดคลุกเนย
ข้ำวไข่เจียว

2
3
4
5

กองคลัง1

การจัดงานท าบุญตกับาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมตอ้นรับปีใหม ่พ.ศ. 2562/2563
วันศุกร์ที ่3 มกราคม 2563

ณ  บริเวณลานชั้น L และลานจอดรถชั้น G ส านักงานอธิการบด ีตลิ่งชนั  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ หน่วยงาน เกมส์/กิจกรรมนันทนาการ
อุปกรณ์ทีใ่ชง้าน

12 กีฬำสัมพันธ์

ที่ หน่วยงาน รายการ
อุปกรณ์ทีใ่ชง้าน



รายการอาหารโต๊ะจีน (สมเกียรติโภชนา) 

งานสังสรรค์ปีใหม่ ณ ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ราคา 1,500 บาท 

 

1. ข้าวเกรียบกุ้ง 

2. ออเดิรฟรอ้น 

3. กระเพาะปลาน า้แดง / ปลาทับทิมทอดสามรส / ปลาทับทิมทอดสมุนไพร 

4. ขาหมูเปื่อยยอดผัก / เป็ดยัดไส้ดอกไม้จีน / กุ้งอบวุ้นเส้น / ไก่อบยอดผัก 

5. หมูมะนาว / ย้าสามกรอบ / สลัดกุ้งทอด 

6. ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน / ตม้แซ่บซี่โครงหมู / กระเพาะหมูตุ๋นเยื่อไผ่ /  

แกงจืดกระเพาะหมูเกียมฉ่าย / ไก่ตุ๋นยาจีน / ต้มย้ารวมมิตรทะเล 

7. ข้าวผัดทรงเครื่อง (ไข่+ปูอัด+กุนเชียง+แครอท) / บะหมี่น ้าผึ งหน้าหมูแดงหมูหยอง 
/ ข้าวห่อใบบัวไข่เค็ม 

8. แปะก๊วยเต้าหู้นมสด / แปะก๊วยมะพรา้วออ่น / ข้าวเหนียวเผือกแปะกว๊ย / 
เต้าทึงเย็น 




