รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ
เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานหนาพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมขอมูลและสราง
ความเปน ระบบขั้ นตอนในการดํ าเนิ นงาน การกําหนดภารกิจ ใหบ รรลุเปาหมายตามแผนที่ วางไว ซึ่งจะกอใหเกิ ด
ประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
งานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนการแสดงออกถึงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล อีกทั้ง ยังเปนการสะทอนให
เห็นถึงการสรางคุณธรรมจริยธรรม เกิดความเอื้ออาทรและสายใยรักความสมัครสมานสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอัน
เดี ย วกัน ที่ เกิ ดขึ้น ในรั้วมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ทั้งนี้ เปน บทบาทและหน าที่สําคัญ ของสํ านั กศิล ปะและ
วัฒนธรรม ในการชวยอนุรักษและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูวิถีความ
เปนไทยสืบไป
จากผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมดั งกล าว จะก อ ให เกิ ด ประโยชน แ ก ค ณะผู บ ริ ห าร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ เกิดเปนแนวทาง
และนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
จัดทําโดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
ชื่อโครงการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ตั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ชื่อผูเสนอโครงการ และชื่อผูอนุมัติโครงการ
สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน
กําหนดการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
สวนที่ ๓ บทสรุป
รายงานสรุปความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก
ผนวก ก. แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ผนวก ข. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ค. รูปภาพประกอบ

หนา
ข
ค
๑
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑๑
๑๒
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๒๕

๔

สวนที่ ๑ บทนํา

๕
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

() งบประมาณแผนดิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.บศ. ( ) อื่นๆ
กิจกรรมวันสําคัญ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑. ชื่อโครงการ ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
การเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยมีจุดประสงคสําคัญเพื่ออนุรักษมรดกทางดานวัฒนธรรม อันเปนสิ่งล้ําคา
ซึ่งสืบทอดมาแตบรรพบุรุษ ใหคงอยูถึงอนุชนรุนหลังไดสืบสาน ระลึกถึง และประพฤติปฏิบัติตาม การทําบุญตักบาตรใน
วาระสําคัญที่เปนมงคลตางๆ ก็ถือเปนการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยสําหรับพุทธศาสนิกชนที่ควรอนุรักษและสืบ
สานเชนกัน
ดังนั้นในเทศกาลวันขึ้นปใหม ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นความสําคัญใน
การเผยแพรวัฒ นธรรมดานศาสนาดวยการทําบุญตักบาตร ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความรักความสมัครสมานสามัคคี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ออนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พรอมทั้งเปนการทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาใหสืบไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง แดพระภิกษุสงฆ จํานวน ๓๙ รูป
๓.๒ เพื่อเผยแพรและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนา
๓.๓ เพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกพุทธศาสนิกชนตลอดไป
๔. เปาหมาย
๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
๑) นักศึกษา จํานวน ๑,๐๐๐ คน รวมกันทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
๒) อาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๒๐๐ คน
๓) ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๑) เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา
๒) เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดมีโอกาสทําบุญเพื่อความเปนสิริมงคลในวารดิถีขึ้นปใหมรวมกัน
๓) เพื่อเผยแพร อนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมดานพระพุทธศาสนา
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไป
๖. สถานที่
บริเวณลานหนาพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๖
๗. งบประมาณ/ รายละเอียดโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๑๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้
โ

หมวดรายจาย
คาใชสอย

รายการ

๑. ปจจัยถวายพระ
๒. คาภัตตาหารเชาถวายพระ
๓. คาจัดตกแตงสถานที่ จัดดอกไม
และคาทําความสะอาดผาคลุมโตะ-เกาอี้
รวมคาใชจายทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)

จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.๕,๐๐๐.๕,๐๐๐.๑๕,๐๐๐.-

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานตามโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดเขารวมกิจกรรม
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘.๓ ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๔ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา ไดรวมทําบุญตักบาตร เพื่อความเปนสิริมงคล เพิ่มพูน
คุณธรรม จริยธรรม และใกลชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น
๙.๒ คณาจารย เจาหน าที่ บุ คลากร และนั กศึกษา ไดรวมอนุรักษ ศิล ปะและวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ในดานการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

๗
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม
๑๐.๒ จํานวนผูเขารวมทําบุญตักบาตร
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

..................................................
(นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

๑๓.ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………..
(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ



ไมอนุมัติ เนื่องจาก..............................................................................

(ลงชื่อ)

...............................................................
(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙

กําหนดการ

“งานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒”
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เวลา
๐๗.๐๐ น.

*********************************************************
- พระภิกษุสงฆและสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เดินทางถึงบริเวณปะรําพิธี
เจาหนาที่ถวายภัตตาหารเชา และน้ําปานะ

๐๗.๓๐ น.

- คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาทีบ่ ุคลากร และนักศึกษา
พรอมกัน ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญู
- พิธีกรเรียนเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาทีบ่ ุคลากรและนักศึกษา
กลาวคําอาราธนาศีล รับศีล พระสงฆเจริญพระพุทธมนตถวายพรพระ
- พิธีกรนํากลาวถวายทาน พระสงฆกลาวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนา
คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา บุคลากร กรวดน้ํารับพร

๐๘.๐๙ น.

- คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาทีบ่ ุคลากร และนักศึกษา รวมกันทําบุญ
ตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ และสามเณร
เปนอันเสร็จพิธี



๑๐

เรื่อง

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ๑๓๗๘/๒๕๖๑
แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒”

ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค โดยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดจั ด งาน “ทํ า บุ ญ
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒” ในวันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
ซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝายวิจัยและนโยบาย
กรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
กรรมการ
๑.๗ ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
๑.๘ คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑.๙ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑.๑๐ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๑๓ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๑๖ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๑๗ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ใหคําปรึกษาในการจัดงาน
๒) ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๑๑
๒. คณะกรรมการดําเนินการ
๒.๑ รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
ประธานกรรมการ
๒.๒ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
กรรมการ
๒.๓ รศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน
กรรมการ
๒.๔ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
กรรมการ
๒.๕ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการ
๒.๕ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๒.๖ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ประสานงานและดําเนินการจัดงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๓. คณะกรรมการฝายพิธีการ – พิธีกร
๓.๑ รศ.ดร.ไพศาล
สรรสรวิสุทธิ์
ประธานกรรมการ
๓.๒ อาจารย ดร.สมญา
อินทรเกษตร
กรรมการ
๓.๓ อาจารย ดร.สุวรรณา
คุณดิลกณัฐวสา
กรรมการ
๓.๔ อาจารยชนันททิพย
จันทรโสภา
กรรมการ
๓.๕ อาจารยคุณากร
กรสิงห
กรรมการ
๓.๖ อาจารยกิตติพัฒน
คงมะกล่ํา
กรรมการ
๓.๗ อาจารยวรรณมาฆะ
เกษรดอกไม
กรรมการ
๓.๘ อาจารยวรวิทย
นพแกว
กรรมการ
๓.๙ อาจารยสุบัณฑิต
จันทรสวาง
กรรมการ
๓.๑๐ อาจารย ดร.วิชญาภา
เมธีวรฉัตร
กรรมการ
๓.๑๑ วาที่ ร.ต.เอกลักษณ
นาคพวง
กรรมการ
๓.๑๒ อาจารยอดุลเดช
ถาวรชาติ
กรรมการ
๓.๑๓ อาจารยธนันทธร
โสภณดิลก
กรรมการ
๓.๑๔ อาจารยพรรณอร
วันทอง
กรรมการ
๓.๑๕ อาจารยวรวิทย
กลิ่นสุข
กรรมการ
๓.๑๖ อาจารยณัฐชัย
นิ่มนวล
กรรมการ
๓.๑๗ อาจารยรตา
อนุตตรังกูล
กรรมการ
๓.๑๘ อาจารยนันทิยา
สัตยวาที
กรรมการ
๓.๑๙ อาจารยธีรพงศ
พรหมวิชัย
กรรมการ
๓.๒๐ อาจารย ดร.สาธิต
พนารี
กรรมการ
๓.๒๑ อาจารย ดร.ไพศาล
เครือแสง
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ นิมนตพระ เปนพิธีกร และกํากับพิธีการในพิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม

๑๒
๔. คณะกรรมการฝายจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๔.๑ รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางแวววัน
ชมพูนุท ณ อยุธยา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ
กรรมการ
๔.๔ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
กรรมการ
๔.๕ นางวราพรรรณ
บุญบัวทอง
กรรมการ
๔.๖ นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
กรรมการ
๔.๗ นางสาวชัชดาพร
ถีติปริวัตร
กรรมการ
๔.๘ นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
กรรมการ
๔.๙ นายมานะ
แปนหวย
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
กรรมการ
๔.๑๑ นายกองคการบริหารนักศึกษา และคณะทํางาน กรรมการ
๔.๑๒ ประธานสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ
กรรมการ
๔.๑๓ นายศรัณย
เกตกรณ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดนักศึกษาเขารวมการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม
๒) ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางการจัดงาน
๕. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
๕.๑ นายมงคล
แพทองคํา
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายธนวิทย
ฉุนฉ่ํา
กรรมการ
๕.๓ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการ
๕.๔ นายบาง
พิมสวรรค
กรรมการ
๕.๕ นายสุชาติ
เทศนีย
กรรมการ
๕.๖ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๕.๗ เจาหนาทีฝ่ ายอาคารสถานที่
กรรมการ
๕.๘ นางสุกัญญา
มีวงษ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานทําบุญตักบาตร ณ บริเวณพระพุทธสัพพัญูฯ และพื้นที่ตักบาตร
๒) ตกแตงสถานที่ที่ใชในการจัดงาน และเครื่องขยายเสียง
๖. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ และฝายโสตทัศนูปกรณ
๖.๑ อาจารยประยุทธ
สุระเสนา
๖.๒ อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
๖.๓ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๖.๔ นายอภิชาติ
จุมพล
๖.๕ นางสาวนฤภร
ศรีบรรเทา
๖.๖ นางสาวรัชดาพร
ลครชัยมงคล
๖.๗ นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๓
หนาที่ ๑)
๒)
๓)
๔)

จัดบริการดานโสตทัศนูปกรณในงานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปใหม
บันทึกภาพนิ่ง ถายวีดีทัศน
ประชาสัมพันธงาน ตามสื่อตางๆ
เปดเพลงไทยบรรเลงระหวางงาน

๗. คณะกรรมการฝายประสานนักศึกษาชวยงาน
๗.๑ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๗.๒ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
๗.๓ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๗.๔ นายศรันย
เกตุกรณ
๗.๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
หนาที่ ๑) ประสานและควบคุมนักศึกษาชวยงาน
๒) จัดนักศึกษาชวยรับ-สงของทําบุญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘. คณะกรรมการฝายยานพาหนะ รับ-สง
๘.๑ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
ประธานกรรมการ
๘.๒ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการ
๘.๓ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการ
๘.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการ
๘.๕ เจาหนาที่ฝายยานพาหนะ
กรรมการ
๘.๖ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดรถตูหรือรถบัส และควบคุมรถรับ-สงพระสงฆ จากวัดตางๆ
๒) จัดรถหกลอสําหรับขนของทําบุญ เพื่อมอบใหแกวัดตางๆ
๙. คณะกรรมการฝายการเงิน
๙.๑ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
๙.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๙.๓ นางชอลัดดา
คันธชิต
หนาที่ ๑) ดําเนินการเบิก – จายเงินตามโครงการ
๒) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๐.๑ รศ.พรรษประเวศ
๑๐.๒ นางสาวชัญภร
๑๐.๓ นางสาวศุภรสวรรค

อชิโนบุญวัฒน
สาทประสิทธิ์
รอเพ็ชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
หนาที่ ๑) ประเมินผลการจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม
ประจําป ๒๕๖๒
๒) รายงานผลการดําเนินงาน
ใหกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๕

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๖

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณเอาไว
สําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมินและ
วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการงานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องใน
ศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๑๔
หญิง
๓๖
รวม
๕๐

รอยละ
๒๘.๐๐
๗๒.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๓๑
๒๑ – ๓๐ ป
๕
๓๑ – ๔๐ ป
๘
๔๑ – ๕๐ ป
๔
๕๑ – ๖๐ ป
๒
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๖๒.๐๐
๑๐.๐๐
๑๖.๐๐
๘.๐๐
๔.๐๐
๐
๑๐๐

๑๗
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๓๑
เจาหนาที่/บุคลากร
๑๕
ครู/อาจารย
๔
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๖๒.๐๐
๓๐.๐๐
๘.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธ
๒๕
๒๓
๒
๐
๐
๔.๔๖
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
รวมงานทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นป ๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
ใหม
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมี
๒๙
๒๑
๐
๐
๐
๔.๕๘
ความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการมีเหมาะสม
๓๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๖๐
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๒๖
๒๒
๒
๐
๐
๔.๔๘
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖. ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
เหมาะสม
รวม
๔.๕๓
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
ใหบริการ
๘. ความกระตือรือรน และความเอาใจ
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
ใสในการใหบริการ
๙. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๒๖
๒๒
๒
๐
๐
๔.๔๘
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๕๐
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมี
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
ความเหมาะสม

รอยละ แปรผล
๘๙.๒๐

มาก

๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๑.๖๐ มากที่สุด
๙๒.๐๐ มากที่สุด
๘๙.๖๐

มาก

๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๐.๖๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๐๐

มาก

๘๙.๖๐

มาก

๙๐.๐๐

มาก

๙๐.๐๐

มาก

๑๘
รายการ
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
งาน
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงในการ
จัดงาน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๒๕

๒๔

๑

๐

๐

๔.๔๘

๘๙.๖๐

มาก

๒๖

๒๓

๑

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๔๙

๘๙.๘๐

มาก

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๓. ไดทําบุญตักบาตรเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และไดใกลชิด
๓๔
๑๖
พระพุทธศาสนามากขึ้น
๑๔. ไดรวมอนุรักษ เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
๓๕
๑๕
ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป
๑๕. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๓๓
๑๗
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

๔.๖๘

๙๓.๖๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๐

๙๔.๐๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๖๖

๙๓.๒๐ มากที่สุด

๔.๖๘
๔.๕๕

๙๓.๖๐ มากที่สุด
๙๐.๙๓ มากทีส่ ุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. เปนกิจกรรมที่ดีไดรวมการทําบุญของมหาวิทยาลัย
๒. เปนการสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๕
คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๓ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๑๙

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
งานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๒ ที่จัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ ๙
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดเขารวมกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกถึงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล อีก
ทั้ง ยั งเปน การสะทอนให เห็น ถึงการสรางคุณ ธรรมจริย ธรรม เกิดความเอื้ ออาทรและสายใยรัก ความสมัครสมาน
สามัคคี ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทั้งนี้ เปนบทบาทและหนาที่
สําคัญของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการชวยอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามใหคงอยูคูวิถีความเปนไทยสืบไป
จากการจัดงานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒ ไดมีการประเมินผล
การดํ าเนิ น งานโดยใชเครื่องมื อในแบบต างๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมิ น ความพึงพอใจ คิ ดเป น ร อยละ
การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
สามารถอธิ บ ายได ในลั ก ษณะบรรยายสรุ ป ภาพรวมของโครงการ/กิ จ กรรมดั งนี้ มี ผู เข ารว มโครงการรวมทั้ งสิ้ น
ประมาณจํานวน ๑,๒๐๐ คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชายรอยละ
๒๘.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๗๒.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอย
ละ ๙๐.๙๓ อยูในระดับมากที่สุด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย
๑. นิมนพระภิกษุสงฆจากวัดตากฟา อ.ตากฟา เขารวมพิธี รวมทั้งสิ้น ๙๙ รูป แตดวยเหตุสุดวิสัยระหวางเดิน
ทางเขารวมพิธี รถบรรทุกพระภิกษุสงฆ เครื่องยนตเกิดขัดของระหวางทางไมสามารถวิ่งได จึงทําใหเกิดการลาชาไป
ครึ่งชั่วโมง
๒. ในดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก เนื่องจากงานทําบุญตักบาตรเปนกิจกรรมหนึ่งที่ตอเนื่องกับ
กิจกรรมอื่นๆ ในวันเดียวกันซึ่งเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงทําใหตองใชทรัพยากรรวมกัน อาทิเชน โตะ เกาอี้
ฯลฯ จึงสงผลกระทบดานสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไมเพียงพอเมื่อเทียบกับจํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒ เมื่อ วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตาม
เปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประมาณการจํานวน ๑,๒๐๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๓ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย

๒๐

ภาคผนวก

๒๑

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
งานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุ เคราะห ท านในการตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจในการให บ ริการ เพื่ อประโยชน ในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมินความ
พึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปนจริง
เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 ครู/อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
นอย
ประเด็นความคิดเห็น
๕
๔
กลาง
๒
๓
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธ
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงานทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปใหม
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมีความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการมีเหมาะสม
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน

นอย
ที่สุด
๑

๒๒

ประเด็นความคิดเห็น
๖. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๙. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมีความเหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงาน
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงในการจัดงาน
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๓. ไดทําบุญตักบาตรเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และไดใกลชิด
พระพุทธศาสนามากขึ้น
๑๔. ไดรวมอนุรักษ เผยแพรศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป
๑๕. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
๔
กลาง
๒
๓

นอย
ที่สุด
๑

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
...........................................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

๒๓

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ

๒๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๙๐
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมโตะพับขาว สําหรับจัดงานทําบุญตักบาตรฯ

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ
และสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้น ปใหม ประจําป ๒๕๖๒ ในวันพุ ธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา
๐๗.๐๐ น.เปนตนไป ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เนื่องจาก ในวันดังกลาว มหาวิทยาลัยมีการจัดการสอบของคณะครุศาสตร ซึ่งตองใชโตะพับขาว
เปนจํานวนมาก จึงไมเพียงพอสําหรับใชในงานทําบุญตักบาตรฯ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีความประสงคขอ
ความอนุเคราะหยืมโตะพับขาว จํานวน ๓๐ ตัว (หองสมุด) ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และสงคืนในวันพุธที่
๙ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ เปนผูประสานงานโทร. ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
.
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/
วันที่
ธันวาคม ๒๕๖๑
.
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขารวมทําบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒..........
เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒” ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. เปนตนไป ณ
บริเวณซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหารคณาอาจารย
เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอเชิญนักศึกษา เขารวม
พิธี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/
วันที่
ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชวยงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง

.
.

เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒”

เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
แดพระภิกษุสงฆและสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒” ในวันพุธที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกัน
ประกอบกิจกรรมอันเปนสิรมิ งคล
ในการนี้ เพื่อใหดําเนินการจัดงานทําบุญดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและ
วัฒ นธรรม จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) จํานวน ๒๐ คน ชวยถือของรับ
บิณฑบาตร จากพระภิกษุและสงฆเณร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/...........................................วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑.........................................................
เรื่อง ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม
ประจําป ๒๕๖๒”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงาน “ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒” ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณซุมปรางคองคพระพุทธ
สัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหลงนามในคําสั่งแตงตั้งฯ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว
วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญรวมทําบุญตักบาตร เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปใหม

โทร. ๑๑๓๕

.
.
.

เรียน คณบดี /ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ
และสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นป ใหม ในวันพุ ธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา
๐๗.๓๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณหนาซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย
เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทาน พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาที่บุคลากร เขารวมทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระสงฆ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/
วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุ อุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง

โทร. ๑๑๓๕

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงแด พระสงฆ และสามเณร จํ านวน ๓๙ รูป เนื่ องในวัน ขึ้น ปใหม ประจํ าป ๒๕๖๒ ในวั น พุ ธที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น.เปนตนไป ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึ ง ใคร ข อความอนุ เ คราะห ใช วั ส ดุ อุ ป กรณ พร อ มเจ า หน า ที่ ติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ จั ด เตรี ย มงานในวั น อั ง คารที่
๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญูฯ ดังรายการตอไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

โซฟารับรองผูบริหาร
เกาอี้นวมสําหรับผูบริหาร
เกาอี้พลาสติก
โตะพับขาว
(สําหรับวางของใสบาตร)
๕. เสื่อ (สําหรับใสบาตร)
๖. เต็นท

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๓๐ ตัว
จํานวน ๒๕๐ ตัว
จํานวน ๖ ตัว
จํานวน
จํานวน

๑๐ ผืน
๕ เต็นท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/
เรื่อง ขออนุญาตใชสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
วันที่
ธันวาคม ๒๕๖๑

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
อาหารแหงแด พระสงฆ และสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในวัน ขึ้น ปใหม ประจําป ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๒ ตั้ ง แต เวลา ๐๗.๐๐ น.เป น ต น ไป ณ บริ เ วณหน า ซุ ม ปรางค พ ระพุ ท ธสั พ พั ญ ู ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขออนุญาตปดถนนชั่วคราว ตามเสนทาง บริเวณ
ห น าอาค าร ๔ ถึ ง บ ริ เ วณ ห น าอาคาร ๙ สํ า ห รั บ ตั้ งโต ะ วางของทํ าบุ ญ ตั ก บ าต ร ใน วั น พุ ธที่ ๙
มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบลวงหนาคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๑

บันทึกขอความ

.
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๖๘
วันที่
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
.
เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒...............

เรียน ประธานสภาคณาจารยและขาราชการพลเรือน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง แด
พระสงฆและสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น.เปนตนไป ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึงขอเรีย นเชิญ ทาน เข ารวมทําบุญ ตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๐๔
วันที่
๔ มกราคม
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ

๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย แผนประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ชุด
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ
และสามเณร จํานวน ๓๙ รูป เนื่องในวันขึ้น ปใหม ประจําป ๒๕๖๒ ในวันพุ ธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา
๐๗.๐๐ น.เปนตนไป ณ บริเวณหนาซุมปรางคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โอกาสนี้ สํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ งขอความอนุ เคราะห ป ระชาสั ม พั น ธผานสื่อ ต าง ๆ ของ
หนวยงาน เพื่อแจงรายละเอียดกําหนดการจัดงาน ดังเอกสารที่แนบมาดวยพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๓

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๐๓

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมงานทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในวันขึ้นปใหม ประจําป ๒๕๖๒
เรียน ประธานชมรมชอพะยอม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ าหนดจัด งานทํ าบุ ญ ตัก บาตรข าวสารอาหารแห ง
แดพระสงฆและสามเณร จํ านวน ๓๙ รู ป เนื่องในวั น ขึ้น ป ใหม ประจํ าป ๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๗.๓๐ น. เป นตนไป ณ บริเวณหน าซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปน
สิริมงคล
โอกาสนี้ สํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ขอเรีย นเชิ ญ ท าน
พรอมสมาชิกชมรมชอพะยอม เขารวมประกอบพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร.โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๓๔

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
โครงการทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ
เนื่องในวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานหนาพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓๕

๓๖

