
 
ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 คร้ังที่ 2/2563 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
…………….……………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 
2563 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 โครงการจ ัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาส ัมพันธ ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ. 2563/2564 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  

   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) กำหนดการงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ. 2563/2564 และหน่วยงาน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ 1 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 คร้ังที่ 2/2563 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

1.1 รับรองรายงานการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 
8 ธันวาคม 2563 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

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



 

รายงานการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  
และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 คร้ังที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 
ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 

------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี (ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม) 
2. นางปัญจรัตน์ สุคนธลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกฎหมาย 

แทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย 
3. นายธนวัฒน์ แผนสมบูรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 

แทนหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วังท่าพระ 
4. นางดุษณี คล้ายปาน หัวหน้างานพัสดุ 

แทนผู้อำนวยการกองคลัง 
5. นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
6. นางสาวประภัสสร ถวายนิล นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

แทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ 
7. นางสาวนิศารัตน์ เวชประพันธ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

แทนผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นางจุฑารัตน์ แก้วโหมดตาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน 

แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน 
9. นางเดือนเพ็ญ มงคลการ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 
10. นางสาวกาญจนา จุลโพธิ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 

แทนหัวหน้างานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 
11. นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง 
12. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
13. นางสาวสายฝน รัตนยัง หัวหน้างานบริการกลาง 
14. นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสดิ์ นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

กองกลาง 
15. นางสาวนฤมล ศรีเด่น นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

กองกลาง 
  



ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปรมินทร์ บุญยะภาภรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 

กองกลาง 
2. นายสุเทพ มิ่งมาลัยรักษ์ นิติกรปฏิบัติการ 

กองกฎหมาย 
3. นางสาวสุพรรณี เที่ยงนาดอน นักพัสดุปฏิบัติการ 

กองคลัง 
4. นางสาวดลนภา พัวพันธ์งาม นักวิชาการอุดมศึกษา 

งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อำนวยการกองกลาง ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 เมื่อผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี  เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

วาระที่  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่  2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง 

สังสรรค์ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2562/2563 
ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วนร่วมในการสมัครสมานสามัคคี ทำจิตใจให้เบิก
บานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ แล้วนั้น  

กองกลางได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 142 คน พบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

 ด้านการจัดงานและขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรก
คือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัดงาน มีค่าเฉลี ่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ  
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น  
ร้อยละ 93.60 
  



 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อย
ละ 91.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ การให้
คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 
92.60 รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น
ร้อยละ 91.60  และอันดับสุดท้ายคือ การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 เมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู ้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ  
การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ ความสะดวก  
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน มีค่าเฉลี ่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และอันดับสุดท้ายคือ  
ความเหมาะสมในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55  
คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ  
91.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ มีความต้องการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 รองลงมาคือ ได้รับบริการที่
ประทับใจ ตรงความต้องการ เป็นไปตามที่คาดหวัง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่ 2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 ตามท่ีสำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 เมื ่อวันที ่ 3 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ ่งชัน โดยได้รับ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจำ แผนงานรองบริหาร
ทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และ
งบประมาณจากเงินสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 
168,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 218,700 บาท (สองแสนหนึ่ง
หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น 
  



 กองกลางได้สรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 รวมเป็นเงิน 177,541.70 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด
พันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) โดยเบิกจ่าย ดังนี้ 

1. งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจำ แผนงานรอง
บริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง เป็นเงิน 37,275.70 บาท (สามหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

2. งบประมาณจากเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงาน
อธิการบดี) เป็นเงิน 140,266 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 
  ไม่มี 
 
วาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่  4.1 (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  

พ.ศ. 2563/2564 

 ตามที่อธิการบดีได้เห็นชอบให้สำนักงานอธิการบดีจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 นั้น 

 ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ทั ้งนี ้ ได้แนบภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ประกอบการพิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการดังนี้ 

1. กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

2. (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 
2563/2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  



เวลา 09.00 น. - ทำบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถชั ้น L (นิมนต์พระสงฆ์จาก 
วัดตลิ่งชัน จำนวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมนันทนาการ ลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ 
   การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ 
 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
   ปิงปองลงท่อ 
   โยนลูกปิงปองลงแก้ว 
เวลา 14.00 น.  - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ  
 บริเวณชั้น G (อาหารว่าง) 
เวลา 14.30 น.  - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
 - จับรางวัล 
 - มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
เวลา 17.00 น. - ปิดงาน 
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 

ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 
การทำหนังสือเชิญประธาน (อธิการบดี) ผู้บริหาร และ
บุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ในพื้นที่สำนักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน-วังท่าพระ เข้าร่วมงาน 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง 

2 การจัดหารถยนต์ รับ-ส่ง พระสงฆ์ งานบริการกลาง กองกลาง 
3 กิจกรรมนันทนาการ คณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ 
4 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
5 การจัดซื้อของขวัญที่ระลึก กองกฎหมาย 
6 การจัดซื้อของขวัญจับฉลาก งานพัสดุ กองคลัง 
7 การดำเนินการในการทำฉลากและควบคุมกล่องฉลาก กองทรัพยากรมนุษย์ 

8 พิธีกรในการดำเนินงาน 
งานสื่อสารองค์กร  

กองกลาง 

9 การจัดสถานที่ เครื่องเสียง และการตกแต่งเวที 
งานบริการกลาง กองกลาง 

งานสื่อสารองค์กร 
10 การประชาสัมพันธ์งาน (โปสเตอร์เชิญชวน) งานสื่อสารองค์กร 



ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

11 การจัดอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 
กองกลาง 

กองทรัพยากรมนุษย์ 

12 จดัลำดับของรางวัล และการแจกรางวัลต่างๆ 
กองกลาง 
กองคลัง 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 

13 การจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับผู้มาร่วมงาน 
กองทรัพยากรมนุษย์ 

กองแผนงาน 
 
วาระที่  4.2 (ร ่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร ก ีฬาสัมพันธ ์ และกิจกรรมต้อนร ับปีใหม่  

พ.ศ. 2563/2564 

 ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน นั้น 
 ในการนี ้ กองกลางจึงเสนอที ่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 พร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ ที ่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองกลาง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณจากหน่วยงาน
เงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี  จำนวน 113,500 บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,500 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 อนึ่ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชิญบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานที่ตลิ่งชัน 
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะดุริยางคศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ  และหอศิลป์ ร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2563/2564 ด้วย 
  



วาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 ประธานนัดประชุมเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น. 

 
 (นางสาวนฤมล  ศรีเด่น) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 คร้ังที่ 2/2563 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2563/2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 
เพ่ือส่งเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน นั้น 

ในการนี้ กองกลางขอแจ้งรายละเอียดโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564  

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

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





โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

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

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 

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

ตอบสนองต่อพันธกิจ 

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

ตอบสนองต่อ / สอดคล้องกับแผน  

 [  ]  แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [  ]  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 [✓] แผนอื่นๆ (แผนปฏิบัติราชการ กองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการ

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ประเภทโครงการ  

 [  ]   โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 [  ]   โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของบุคลากร 
 [  ]  โครงการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ทั่วไป 
 [✓]  อ่ืนๆ  โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมที่ดี/สืบสานประเพณี  
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มิติการพัฒนาบุคลากร 

1. ด้านกายภาพ 
 - ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี  
 - ทำให้ร่างกายสมส่วน คล่องตัว 

2. ด้านจิตใจ 
 - ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และทำให้ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 
 - ทำจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ 

3. ด้านทักษะ 
 - เพ่ือเพ่ิมสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4. ด้านแนวความคิดความเข้าใจ 
 - มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็นทางการ  
 - ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

5. ด้านความรู้ 
 - เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ผู้ประสานงาน กองกลาง 

หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ  
ได้มีส่วนร่วมในการสมัครสมานสามัคคี ทำจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ ซึ่งเป็นฤกษ์ดีท่ีจะทำให้บุคลากร
กระทำแต่สิ่งดีๆ และให้ประสบแต่โชคดีตลอดทั้งปี และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
พระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร 
2. เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่างไม่เป็น

ทางการ เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 
1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  
และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ไม่น้อยกว่า 80 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  

พ.ศ. 2563/2564 ไม่น้อยกว่า 100 คน 
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กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี) 
2. หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ที่มีพ้ืนที่ตั้ง ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และวังท่าพระ 

วิธีดำเนินการ จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ เลี้ยงสังสรรค์บุคลากร จับฉลากของรางวัล และ
กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้ 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 
2. คณะดุริยางคศาสตร์ 
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. กองทรัพยากรมนุษย์ 
5. กองคลัง 
6. กองกฎหมาย 
7. กองกลาง 
8. กองบริหารงานวิชาการ (วังท่าพระ) 
9. กองแผนงาน 
10. กองประกันคุณภาพการศึกษา 
11. กองกิจการนักศึกษา (วังท่าพระ) 
12. สำนักงานตรวจสอบภายใน 
13. สำนักงานบริการวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
14.  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 
15. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 
16. หอศิลป์ 
17. สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
18. สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

การประเมินผล แบบประเมินงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

 



แผนดำเนินงาน 

งาน/โครงการและข้ันตอนการเตรียมงาน 
ปี 2563 

ปี 
2564 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  เขียนโครงการ    
2.  ประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2563/2564 
   

3.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

   

4.  เชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2563/2564 

   

5.  ขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

   

6.  ดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 
พ.ศ. 2563/2564 

   

7.  สรุปผลการดำเนินงาน    

ระยะเวลาและสถานที่ เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 จัดกิจกรรมในวันที่ 8 มกราคม 2564 
ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำบุญตักบาตร 
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเพ่ิมความสัมพันธ์อันดี 

ในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินโครงการที่ผ่านมา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่  

พ.ศ. 2562/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ลานจอดรถชั้น L และชั้น G สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  
ซึ่งกองกลางได้รับแบบประเมิน จำนวน 142 ชุด  

ผู้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 พบว่า มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

 - ด้านการจัดงานและขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับ
แรกคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น
ร้อยละ 93.60



 - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็น 
ร้อยละ 91.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ  
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็น
ร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.60  และอันดับสุดท้ายคือ การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี  
เป็นกันเอง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 

 - ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ  
การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 รองลงมาคือ ความสะดวก  
ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน มีค่าเฉลี ่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และอันดับสุดท้ายคือ  
ความเหมาะสมในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 
คิดเป็นร้อยละ 91.00 

 - ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็น 
ร้อยละ 91.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ  
มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 รองลงมาคือ 
ได้รับบริการที่ประทับใจ ตรงความต้องการ เป็นไปตามท่ีคาดหวัง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.54 คิดเป็นร้อยละ 91.80 

ประมาณการรายจ่ายแต่ละกิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ : งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบภารกิจประจำ แผนงานรอง
บริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
และงบประมาณจากเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี) 
จำนวน 113,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,500 บาท (หนึ่ง
แสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

1. งบบุคลากร            -     บาท 

2. งบดำเนินงาน       163,500 บาท 

 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร และกีฬาสัมพันธ์   
2.1  ค่าตอบแทน เป็นเงิน 2,000 บาท 

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท 

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน 35,500 บาท 
 - ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ (เพล) เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - ค่าดอกไม้ ธูปเทียน (สำหรับพิธีสงฆ์)  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป   เป็นเงิน 11,000 บาท 
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(2,000 บาท x 1 รูป, 1,000 บาท x 9 รูป) 
 - ค่าปัจจัยถวายวัด  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าจัดทำซุ้มดอกไม้ (พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ฯ) เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าของขวัญที่ระลึก เป็นเงิน 15,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  เป็นเงิน 500 บาท 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 36,000 บาท 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 23,000 บาท 
 - ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  เป็นเงิน 8,000 บาท 
 - ค่าของถวายพระ (อธิการบดี 10 ชุด)  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอ่ืนๆ  เป็นเงิน 2,000 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564   
2.1  ค่าตอบแทน เป็นเงิน - บาท 

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน  85,000 บาท 
 - ค่าไอศกรีม เป็นเงิน 8,000 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่ม (น้ำสมุนไพร) เป็นเงิน 3,500 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่ม (น้ำเปล่า) เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง (ข้าวเกรียบ) เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง (ลูกชิ้น) เป็นเงิน 7,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง (ของทอด) เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าของขวัญจับฉลาก เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - ค่าของรางวัลกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน  8,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เป็นเงิน 1,500 บาท 
  (เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและอ่ืนๆ) 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

 * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 คร้ังที่ 2/2563 
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 

พ.ศ. 2563/2563 และหน่วยงาน รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน 
 
สรุปเรื่อง 
เวลา 09.00 น.  - ทำบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถชั ้น L (นิมนต์พระสงฆ์จาก 

วัดตลิ่งชัน จำนวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม ่ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมนันทนาการ ลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ 
   การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ 
 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
   ปิงปองลงท่อ 
   โยนลูกปิงปองลงแก้ว 
เวลา 14.00 น.  - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ  
 บริเวณชั้น G (อาหารว่าง) 
เวลา 14.30 น.  - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
 - จับรางวัล 
 - มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
เวลา 17.00 น. - ปิดงาน 

ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  



ประเด็นพิจารณา 
เสนอพิจารณา 
1. (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  

พ.ศ. 2563/2564  
2. หน่วยงาน รายงานความคืบหน้า ในการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
1. กองกฎหมาย (การจัดซื้อของขวัญที่ระลึก) 
2. กองกลาง (การจัดสถานที่และการตกแต่งเวที, การจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) 
3. กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ (กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์) 
4. กองคลัง (การจัดซื้อของขวัญจับฉลาก) 
5. กองทรัพยากรมนุษย์ (การจัดทำบัตรฉลาก) 
6. งานสื่อสารองค์กร (การจัดสถานที่และการตกแต่งเวที, การประชาสัมพันธ์งาน) 

3. รายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกร้านขายของ/แจกฟรี ของคณะวิชา/
หน่วยงาน 

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

 
 



การจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 
------------------------------------------------------ 

เวลา 09.00 น. - ทำบุญตักบาตรร่วมกัน ณ บริเวณลานจอดรถชั ้น L (นิมนต์พระสงฆ์จาก 
วัดตลิ่งชัน จำนวน 10 รูป) 

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น L 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - อธิการบดีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้อนรับปีใหม่ ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมนันทนาการ ลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ 
   การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ 
 - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
   ปิงปองลงท่อ 
   โยนลูกปิงปองลงแก้ว 
เวลา 14.00 น.  - คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง พร้อมกัน ณ  
 บริเวณชั้น G (อาหารว่าง) 
เวลา 14.30 น.  - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
 - จับรางวัล 
 - มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
เวลา 17.00 น. - ปิดงาน 
 

 
 

(ร่าง) 



โต๊ะ เก้าอ้ี

1 บัณฑิตวิทยาลัย ไม่จัด

2 คณะดุริยางคศาสตร์ เกมส์: เขย่าไข่ 1 4

3 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

4 ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี

5 หอศิลป์ ไม่จัด

6 กองกฎหมาย ไม่จัด

7 กองกลาง ไม่จัด

กีฬาสัมพันธ์

เกมส์: บิงโก 2 4 ปล๊ักไฟ 1 ตัว

ออกร้าน: เส้ือผ้า/สินค้า มือ 2 1 4 เช้า-บ่าย

9 กองคลัง ออกร้าน: ข้าวไข่เจียว 2 6 เช้า-บ่าย

10 กองทรัพยากรมนุษย์ ออกร้าน: เส้ือยืด มือ 1/น้ า 2 5 เช้า-บ่าย

11 กองบริหารงานวิชาการ (วังท่าพระ) ไม่จัด

12 กองแผนงาน เกมส์: Category 2 10

13 กองประกันคุณภาพการศึกษา แจกฟรี: แกงบวดรวมมิตร 2 4 เช้า-บ่าย

14  ส านักงานตรวจสอบภายใน ออกร้าน: น้ าสมุนไพร/ขนมไทย 2 4 เช้า

15  ส านักงานบริการวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

16 งานส่ือสารองค์กร

17 งานวิเทศสัมพันธ์ ไม่จัด

18 สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

รวม 14 41

การจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564

วันศุกร์ท่ี 8 มกราคม 2564

ท่ี หน่วยงาน
เกมส์/กิจกรรมนันทนาการ

ออกร้านขายของ/แจกฟรี

อุปกรณ์ท่ีใช้งาน
หมายเหตุ

8 กองกิจการนักศึกษา (วังท่าพระ)


