
 
ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
…………….……………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ

การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
 2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง  
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) กำหนดการงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

4.2 (ร่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 
 

 
 
  



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.1 รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2562/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วนร่วมในการสมัครสมานสามัคคี ทำจิตใจให้เบิก
บานอิ่มบุญในวันปีใหม่ แล้วนั้น  

กองกลางได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 142 คน พบว่า ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 และพิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

 ด้านการจัดงานและขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 
คิดเป็นร้อยละ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ 
ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที ่จ ัดงาน มีค่าเฉลี ่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ  
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.68 คิดเป็น  
ร้อยละ 93.60 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 
91.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดอันดับแรกคือ การให้คำแนะนำ
และตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.60 
รองลงมาคือ การให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 
91.60  และอันดับสุดท้ายคือ การให้ข้อมูลและบริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง  
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที่สุ ด 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 
มติที่ประชุม .  ...........................................................................................................................  

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



รายงานผลโครงการจัดงานงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง 
 สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
ผู้ประสานงานโครงการ กองกลาง 
วันเวลาที่จัดโครงการ วันที่ 3 มกราคม 2563 
สถานที ่ ลานจอดรถชั้น L และลานชั้น G สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
แหล่งงบประมาณ  - งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจ

ประจำ แผนงานรองบริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ของกองกลาง จำนวน 50,000 บาท   

 - งบประมาณจากเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ว ังท่าพระ  
 (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 168,700 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,700.00 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน 
 มหาวิทยาลัย (ประจำ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) ลูกจ้างประจำ  
 ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประจำ) และลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 
งบประมาณดำเนินการ - งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจ 
 ประจำ แผนงานรองบริหารทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 ของกองกลาง จำนวน 37,275.70 บาท 
 - งบประมาณจากเงินสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี ว ังท่าพระ  
 (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 140,266.00 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 177,541.70 บาท 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ได้มีส่วนร่วมในการ
สมัครสมานสามัคคี ทำจิตใจให้เบิกบานอิ่มบุญในวันปีใหม่ ซึ่งเป็นฤกษ์ดีที่จะทำให้บุคลากรกระทำแต่สิ่งดีๆ 
และให้ประสบแต่โชคดีตลอดทั้งปี และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา 
ให้สืบทอดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร 
2. เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ทำความรู้จักซึ่งกันและกันอย่าง 

ไม่เป็นทางการ เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



แผนการดำเนนิงาน 

งาน/โครงการและข้ันตอนการเตรียมงาน 
ปี 2562 ปี 2563 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  เขียนโครงการ    
2.  ประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง

สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 
   

3.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  
จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

4.  เชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ 
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

5.  ขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

6.  ดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

   

7.  สรุปผลการดำเนินงาน    
 

บทสรุป 
การประเมินครั้งนี้เป็นการสำรวจผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความพึงพอใจของ

ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ต ้อนรับปีใหม่  
พ.ศ. 2562/2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ลานจอดรถชั้น L และลานชั้น G สำนักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 

  



ตารางแสดงผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

จำแนกตามตัวช้ีวัด (ผลผลิต-ผลลัพธ์) 

ผลสำเร็จของโครงการ หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

(แผน) 

ผลการ

ดำเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลผลิต     

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     

- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 150 262 ✓ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     

- ร้อยละความสำเร็จผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม 

- ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

80 
 

80 

93.05 
 

92.40 

✓ 
 
✓ 

ผลลัพธ์     

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ     

- จำนวนกิจกรรม กิจกรรม 3 3 ✓ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ     

- ร้อยละความสำเร็จผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม 

- ร้อยละความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวม 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 

80 
 

80 

93.05 
 

92.40 

✓ 
 
✓ 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา     

- โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 100 100 ✓ 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน     

ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
- งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 งบภารกิจประจำ แผนงานรองบริหาร
ทั่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของ
กองกลาง 

- งบประมาณจากเง ินสว ัสด ิการสำน ักงาน
อธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงาน
อธิการบดี) 

บาท 
 

บาท 
 
 
 

บาท 
 
 

218,700.00 
 

50,000.00 
 
 
 

168,700.00 
 
 

177,541.70 
 

37,275.70 
 
 
 

140,266.00 
 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 
 

  



เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ให้มีความสอดคล้อง 
ครอบคลุมทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ประเมินได้กรอกแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และหน่วยงาน 
 ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ 
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ด้วยคะแนนตามลำดับ (Rating scale) ดังนี้ 

1.00 – 1.50 คะแนน = ระดับความสำเร็จระดับ “น้อยที่สุด” 
1.51 – 2.50 คะแนน = ระดับความสำเร็จระดับ “น้อย” 
2.51 – 3.50  คะแนน = ระดับความสำเร็จระดับ “ปานกลาง” 
3.51 – 4.50  คะแนน = ระดับความสำเร็จระดับ “มาก” 
4.51 – 5.00  คะแนน = ระดับความสำเร็จระดับ “มากท่ีสุด” 

 ตอนที ่ 3 ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 ได้แก่ ด้านการจัดงานและขั้นตอน
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ  
ด้วยคะแนนตามลำดับ (Rating scale) ดังนี้ 

1.00 – 1.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจระดับ “น้อยที่สุด” 
1.51 – 2.50 คะแนน = ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจระดับ “น้อย” 
2.51 – 3.50  คะแนน = ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจระดับ “ปานกลาง” 
3.51 – 4.50  คะแนน = ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจระดับ “มาก” 
4.51 – 5.00  คะแนน = ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจระดับ “มากท่ีสุด” 

ประเมินโดยใช้โปรแกรม SPSS ประกอบไปด้วย Descriptive และ Frequency พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและ
นำมาเทียบเกณฑ์ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการเป็น 5 ระดับ (Rating scale) 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 

ตารางที ่1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป  จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 
รวม 

30 
112 
142 

21.1 
78.9 
100.0 

  



ตารางที ่1 แสดงจำนวนและร้อยละของข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป  จำนวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 20 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 - 50 ปี 
50 ปีขึ้นไป 
รวม 

27 
64 
43 
8 

142 

19.0 
45.1 
30.3 
5.60 
100.0 

สถานภาพ 
 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจำ) 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 
ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ประจำ) 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 
รวม 

0 
109 
7 
6 
3 
17 
142 

0.0 
76.8 
4.9 
4.2 
2.1 
12.0 
100.0 

หน่วยงาน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี  
คณะวิชา 
รวม 

124 
18 
142 

87.3 
12.7 
100.0 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม โดยการแจกแจงเป็นจำนวน
และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลโดยจำแนกเป็นรายข้อได้ ดังนี้  

 เพศ  จำนวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 112 คน  
คิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 ตามลำดับ 

 อายุ  จำนวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน ส่วนใหญ่อายุ 31 - 40 ปี จำนวน 64 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ อายุ 41 - 50 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 และอายุ 20 - 30 ปี 
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามลำดับ 

 สถานภาพ  จำนวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ประจำ) จำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) จำนวน 17 คน  
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และพนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามลำดับ 

 หน่วยงาน  จำนวนผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 142 คน ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในสำนักงาน
อธิการบดี จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 รองลงมาเป็นคณะวิชา จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 
ตามลำดับ 
  



ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์

 จากตารางที ่ 2 แสดงค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ ์ความสำเร ็จตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 
คิดเป็นร้อยละ 93.05 เมื่อพิจารณาในรายด้านมีความสำเร็จ ดังนี้ 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จตามวัตุประสงค์ โดยรวมความสำเร็จในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.05 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสำเร็จในระดับมากที่สุด 
อันดับแรกคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่าง
หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ  
มีจิตใจเบิกบานอิ่มบุญ รู ้จักการเสียสละแบ่งปัน และเห็นความสำคัญของการทำบุญตักบาตรถวายทาน  
มีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 และอันดับสุดท้ายคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ  
ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน โดยผ่านกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การออกร้าน  
รวมทั้งการเล่นเกมส์และกิจกรรมนันทนาการ มีความสำเร็จในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 
90.60 ตามลำดับ 
 
 
  

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แปล
ความ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จตามวัตุประสงค์     
1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ  

มีจิตใจเบิกบานอิ่มบุญ รู้จักการเสียสละแบ่งปัน และเห็น
ความสำคัญของการทำบุญตักบาตรถวายทาน 

4.67 0.49 93.40 มากที่สุด 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ 
ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรม และรักษาความเป็นเอกลักษณ์
ของไทย 

4.63 0.54 92.60 มากที่สุด 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกัน โดยผ่านกิจกรรมการทำบุญตักบาตร การออก
ร้าน รวมทั้งการเล่นเกมส์และกิจกรรมนันทนาการ 

4.53 0.60 90.60 มากที่สุด 

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน - วังท่าพระ 
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ระหว่างหน่วยงาน 

4.78 0.45 95.60 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.41 93.05 มากที่สุด 



ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 

ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แปล
ความ 

ด้านการจัดงานและข้ันตอนการให้บริการ     

1. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม 4.68 0.50 93.60 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัดงาน 4.78 0.43 95.60 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.43 94.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1. การให้ข ้อม ูลและบริการด้วยความส ุภาพเป็นม ิตร 

อัธยาศัยดี เป็นกันเอง 
4.53 0.54 90.60 มากที่สุด 

2. ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตาม 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.63 0.55 92.60 มากที่สุด 

3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้นและเต็มใจ
ให้บริการ 

4.58 0.59 91.60 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.49 91.60 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 4.60 0.53 92.00 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการจัดสถานที่ของกิจกรรมในด้านต่างๆ 4.55 0.59 91.00 มากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างท่ัวถึง 4.63 0.51 92.60 มากที่สุด 
 รวม 4.59 0.40 91.80 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     

1. 
ท่านได ้ร ับบร ิการท ี ่ประท ับใจ ตรงความต ้องการ  
เป็นไปตามท่ีคาดหวัง 

4.54 0.62 91.80 มากที่สุด 

2. 
ท ่านม ีความต ้องการเข ้ าร ่ วมโครงการ/ก ิจกรรม 
ในครั้งต่อไป 

4.58 0.60 91.60 มากที่สุด 

 รวม 4.56 0.54 91.20 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.62 0.33 92.40 มากที่สุด 



 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อย
ละ 92.40 เมื่อพิจารณาในรายด้านมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

 ด้านการจัดงานและขั ้นตอนการให้บร ิการ  โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากที ่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.60 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดอันดับแรกคือ ความเหมาะสมของระยะเวลา/ช่วงเวลาที่จัดงาน มีค่าเฉลี่ย 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดงาน/กิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.68 คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ  
91.60 เม ื ่อพิจารณารายข้อ พบว ่า ผ ู ้ เข ้าร ่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมากที ่ส ุดอันดับแรกคือ  
การให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู ้รับบริการ มีค่าเฉลี ่ย 4.63   
คิดเป็นร้อยละ 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 ความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 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 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
ตารางที่ 4  แสดงข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

ลำดับ รายละเอียด ความถี่ 
1. ประทับใจทุกกิจกรรม ควรให้มีการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี  12 
2. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดีควรจัดทุกปี  8 
3. กีฬาสัมพันธ์ช่วงบ่ายบุคลากรให้ความร่วมมือน้อย  4 
4. อาหารโต๊ะจีนรสชาติไม่ค่อยอร่อย 2 
5. การประกวดการแต่งกายมีความสร้างสรรค์ดี 1 



ระเบียบวาระที่ 2 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

2.2 สรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563 เมื ่อวันที ่ 3 มกราคม 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ ่งชัน โดยได้รับ
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจำ แผนงานรองบริหาร
ทั ่วไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื ่นบาทถ้วน) และ
งบประมาณจากเงินสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี วังท่าพระ (ทุนสวัสดิการสำนักงานอธิการบดี) จำนวน 
168,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,700 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 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 (สามหมื่นเจ็ดพันสอง
ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) 

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

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

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



* งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจ า แผนงานรองบริหารท่ัวไป 

   กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง เป็นเงิน 50,000.00    บาท

* งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ 

    (ทุนสวัสดิการส านักงานอธิการบดี) เป็นเงิน 168,700.00  บาท

                                                              รวมเป็นเงิน 218,700.00  บาท

* เบิกในส่วนของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจ า แผนงาน
   รองบริหารท่ัวไป กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง เป็นเงิน 37,275.70  บาท

1.  โครงการท าบุญตักบาตร และกีฬาสัมพันธ์

    1. ค่าใช้สอย รวมเป็นเงิน 17,760.70 บาท

  1.1  ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ (เพล) เป็นเงิน 3,950.70      บาท

  1.2  จตุปัจจัยถวายพระสงฆ์ 10 รูป เป็นเงิน 11,000.00 บาท

  1.3  ค่าปัจจัยถวายวัด เป็นเงิน 1,000.00 บาท

  1.4  ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีและพิธีสงฆ์ เป็นเงิน 1,810.00 บาท

    2. ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน 19,515.00 บาท

  2.1  ค่าอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 7,151.00      บาท

  2.2  ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี

 -  อุปกรณ์ในการตกแต่งและท าเวที เป็นเงิน 10,200.00     บาท

  2.3  ค่าของถวายพระ เป็นเงิน 2,164.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน เป็นเงิน 37,275.70 บาท

เหลือคืนคลัง เป็นเงิน 12,724.30 บาท

ใบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์

 และการจัดงานเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563

 วันท่ี 3 มกราคม 2563



* งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบภารกิจประจ า แผนงานรองบริหารท่ัวไป 

   กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของกองกลาง เป็นเงิน 50,000.00    บาท

* งบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ 

    (ทุนสวัสดิการส านักงานอธิการบดี) เป็นเงิน 168,700.00  บาท

                                                              รวมเป็นเงิน 218,700.00  บาท

* เบิกในส่วนของงบประมาณจากเงินสวัสดิการส านักงานอธิการบดี วังท่าพระ

    (ทุนสวัสดิการส านักงานอธิการบดี) เป็นเงิน 140,266.00  บาท

2.  การจัดงานเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563

    1. ค่าใช้สอย รวมเป็นเงิน 140,266.00 บาท

   1.1  ค่าเคร่ืองด่ืม เป็นเงิน 2,236.00 บาท

   1.2  ค่าของรางวัลและของขวัญ

 -  ค่าของรางวัลและของขวัญส าหรับกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน 7,606.00 บาท

 -  ค่าของรางวัลและของขวัญส าหรับจับฉลาก เป็นเงิน 49,574.00 บาท

 -  ค่าของรางวัลและของขวัญส าหรับสอยดาว เป็นเงิน 14,650.00 บาท

   1.3  ค่าน  าแข็ง เป็นเงิน 600.00 บาท

   1.4  ค่าอาหารจัดเลี ยง

 -  ค่าอาหารโต๊ะจีน 36 โต๊ะๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 54,000.00 บาท

 -  ค่าอาหารว่าง จ านวน 40 ชุด เป็นเงิน 5,000.00 บาท

   1.5  ค่าดนตรี เป็นเงิน 3,000.00 บาท

   1.6  ค่าเช่าชุดการแสดง เป็นเงิน 1,000.00 บาท

   1.7  ค่าเงินรางวัลการแต่งกาย "งามอย่างไทย สไตล์ศิลปากร"

(รางวัลชนะเลิศ 1000 บาท x 1 รางวัล, 

รางวัลรองชนะเลิศ 500 บาท x 2 รางวัล) เป็นเงิน 2,000.00 บาท

   1.8  ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด

(แม่บ้าน 300 บาท x 2 คน) เป็นเงิน 600.00 บาท

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน เป็นเงิน 140,266.00 บาท

เหลือคืนคลัง เป็นเงิน 28,434.00 บาท

ใบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานท าบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์

 และการจัดงานเล้ียงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562/2563

 วันท่ี 3 มกราคม 2563



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีอธิการบดีได้เห็นชอบให้สำนักงานอธิการบดีจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 นั้น 

ในการนี้ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และ
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ทั้งนี้ ได้แนบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา (ร่าง) กำหนดการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 พร้อมภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 

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

 
 
 



การจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
ณ ลานจอดรถชั้น G 

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัน…ที่ ... มกราคม 2564 

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

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

เวลา 09.30 น. - พระสงฆ์สวดให้พร พรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานจอดรถชั้น G 

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - อธิการบดีเปิดงาน ณ บริเวณชั้น G 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป - กิจกรรมนันทนาการ  
   การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่างๆ ของ สนอ. 
เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป - รับประทานอาหารกลางวัน สลับกับการจับรางวัล 
เวลา 13.30 น. - ปิดงาน 
 

 
 

(ร่าง) 



เรื่องเดิม 

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

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 

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

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  
   กิจกรรมสอยดาวลุ้นของรางวัล 
   เกมส์ จากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
   การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากคณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  
   เก้าอ้ีดนตรี 
    ปิงปองลงท่อ 
   เหยียบลูกโป่ง 
   เกมส์กินขนม (โดยไม่ใช้มือ) 
   เกมส์โยนลูกปิงปองลงแก้ว 
   เกมส์ส่งไข่ในช้อน 
เวลา 17.00 น. - คณาจารย ์ ข ้าราชการ พน ักงานมหาว ิทยาล ัย และล ูกจ ้าง พร ้อมกัน  

ณ บริเวณงาน (อาหารโต๊ะจีน – ดนตรี) 
เวลา 17.30 น. - อธิการบดีกล่าวเปิดงาน 
เวลา 17.30 - 20.00 น. - การแสดงบนเวที โดย นางสาวกานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์ นิติกรปฏิบัติการ 
  สังกัดกองกฎหมาย 
 - การเดินโชว์และแนะนำตัวพร้อมหมายเลข ของผู้เข้าประกวดการแต่งกาย 
  “งามอย่างไทย สไตล์ศิลปากร” 
 - จับรางวัลสลับกับการแสดงดนตรี 
 - มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดการแต่งกาย “งามอย่างไทย สไตล์ศิลปากร” 
 - มอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น. - ปิดงาน 
 

 



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

วัน...ที่ ... มกราคม 2564 

ที ่ ภาระงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ปี 2562/2563 (ปีท่ีผ่านมา) ปี 2563/2564 

1. จัดสถานที่/เครื่องเสียง/ตกแต่งเวที 
งานบริการกลาง กองกลาง 

งานสื่อสารองค์กร 
 

2. จัดหารถยนต์ รับ – ส่ง พระสงฆ์ งานบริการกลาง กองกลาง  
3. ทำหนังสือเชิญประธาน (อธิการบดี) งานบริหารทั่วไป กองกลาง  

4. 
ทำหนังสือเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เข้าร่วมงานพร้อมของขวัญ 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง  

5. 
ทำหนังสือเชิญบุคลากรจากหน่วยงาน
ต่างๆ มาร่วมงาน 

งานบริหารทั่วไป กองกลาง  

6. จัดอาหาร (โต๊ะจีน) พร้อมเครื่องดื่ม  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
7. จัดหาดนตรีแสดงในงาน งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
8. กิจกรรมนันทนาการ คณะวิชา/หน่วยงานต่างๆ  
9. กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์  กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  
10. จัดซื้อของขวัญจับฉลาก  งานพัสดุ กองคลัง  

11. 
ดำเนินการในการจัดทำบัตรฉลาก/
ควบคุมกล่องฉลาก 

กองทรัพยากรมนุษย์  
กองกฎหมาย 

 

12. พิธีกรในการดำเนินงาน งานสื่อสารองค์กร กองกลาง   

13. 
การประกวดการแต่งกาย  
“งามอย่างไทย” 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
บัณฑิตวิยาลัย 

 

14. 
จัดลำดับของรางวัล และการแจก
รางวัลต่างๆ 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 
กองกลาง กองคลัง 

 

15. 
การประชาสัมพันธ์งาน  
(โปสเตอร์เชิญชวน) 

งานสื่อสารองค์กร  

16. 
จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับ 
ผู้มาร่วมงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากร กองแผนงาน 

 

17. 
อำนวยความสะดวก 
โต๊ะผู้บริหาร 

กองกลาง  

 



ระเบียบวาระที่ 4 
การประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์  

และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

ณ  ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
-------------------------- 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 (ร่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้จัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม ่เพ่ือส่งเสริมให้มีความสมัครสมานสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน นั้น 

ในการนี ้ กองกลางจึงเสนอที ่ประชุมพิจารณา (ร ่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร  
กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 พร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานที่เข้า
ร่วมงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 
ประเด็นพิจารณา 

เสนอพิจารณา  
1. (ร่าง) โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ 

ปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
2. หน่วยงานที่เข้าร่วมงาน 
มติที่ประชุม .  ...........................................................................................................................  

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



โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ. 2563/2564 

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

ชื่อโครงการ โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  
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 
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มิติการพัฒนาบุคลากร 

1. ด้านกายภาพ 
 - ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดี  
 - ทำให้ร่างกายสมส่วน คล่องตัว 

2. ด้านจิตใจ 
 - ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และทำให้ได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน 
 - ทำจิตใจให้เบิกบานอ่ิมบุญในวันปีใหม่ 

3. ด้านทักษะ 
 - เพ่ือเพ่ิมสัมพันธ์อันดีในการตดิต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

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  
และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 ไม่น้อยกว่า 80 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ต้อนรับปีใหม่ 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. กองทรัพยากรมนุษย์ 
2. กองคลัง 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองบริหารงานวิชาการ (วังท่าพระ) 
6. กองแผนงาน 
7. กองประกันคุณภาพการศึกษา 
8. กองกิจการนักศึกษา (วังท่าพระ) 
9. สำนักงานตรวจสอบภายใน 
10. สำนักงานบริการวิชาการ (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 
11.  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี 
12. งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 

การประเมินผล แบบประเมินงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ. 2563/2564 
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แผนดำเนินงาน 

งาน/โครงการและข้ันตอนการเตรียมงาน 
ปี 2563 

ปี 
2564 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.  เขียนโครงการ    
2.  ประชุมการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 
   

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

   

4.  เชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

   

5.  ขอยืมเงินทดรองราชการในการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

   

6.  ดำเนินการจัดงานทำบุญตักบาตร กีฬาสัมพันธ์ และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563/2564 

   

7.  สรุปผลการดำเนินงาน    

ระยะเวลาและสถานที่ ณ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำบุญตักบาตร 
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้พบปะสังสรรค์ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเพ่ิมความสัมพันธ์อันดี 

ในการติดต่อประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการประเมินโครงการที่ผ่านมา 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานทำบุญตักบาตร 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 
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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 168,700 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 218,700 บาท (สอง
แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

1. งบบุคลากร            -     บาท 

2. งบดำเนินงาน       218,700    บาท 

 กิจกรรมทำบุญใส่บาตร และกีฬาสัมพันธ์   
2.1  ค่าตอบแทน เป็นเงิน 2,000 บาท 

 - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 2,000 บาท 

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน 36,500 บาท 
 - ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ (เพล) เป็นเงิน 5,000 บาท 
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 - ค่าดอกไม้ ธูปเทียน (สำหรับพิธีสงฆ์)  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 
 - ค่าจัดทำซุ้มดอกไม้ (พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ฯ) เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าของรางวัล เป็นเงิน 15,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  เป็นเงิน 500 บาท 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 35,000 บาท 
 - วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นเงิน 23,000 บาท 
 - ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่  เป็นเงิน 8,000 บาท 
 - ค่าของถวายพระ (อธิการบดี 10 ชุด)  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าวัสดุอ่ืนๆ  เป็นเงิน 1,000 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

* ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

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

2.2  ค่าใช้สอย เป็นเงิน 140,200 บาท 
 - ค่าอาหารโต๊ะจีน 50 โต๊ะๆ ละ 1,500 บาท  เป็นเงิน 75,000 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง  เป็นเงิน 5,000 บาท 
 - ค่าจ้างเหมาแสดงดนตรี  เป็นเงิน 3,000 บาท 
 - ค่าเช่าชุดการแสดง  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 - ค่าของขวัญ เป็นเงิน 50,000 บาท 
 - ค่าเงินรางวัลกิจกรรมประกวดการแต่งกาย เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ เป็นเงิน 1,200 บาท 
  (เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดและอ่ืนๆ) 

2.3  ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท 

2.4  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน - บาท 

 * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
  




