รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการโครงการจั บจีบผ า และจัดดอกไม ประดิ ษฐ เมื่อวันพฤหัส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม พระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค จั ด ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูจากการจับจีบผา และการจัดดอกไม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และ เทคนิคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ และเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมนําไปใช
ประโยชนได
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ 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

๔

สวนที่ ๑ บทนํา

๕
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน  งบประมาณแผนดิน  เงินรายได กศ. บป.
 อื่น ๆ
แผนงาน
บริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
๒. หลักการและเหตุผล
การจัดงาน กิจกรรม และโครงการตาง ๆ จะมีความสมบูรณแบบและสวยงามนั้นได จะตองมี
การตกแตงสถานที่ โดยสวนใหญนิยมการผูกผาและการจัดดอกไม เพื่อตกแตงสถานที่ใหเกิด ความ
สวยงาม ซึ่ งการจั บ จี บ ผ า และการจัดดอกไมถื อ เปน งานศิล ปะแขนงหนึ่ ง ที่มีทั้งภาคทฤษฏี แ ละ
ภาคปฏิบัติ ประกอบกับความคิดสรางสรรคและฝมือที่ประณีตสวยงาม รวมทั้งการเลือกสรรวัสดุ
ตาง ๆ และการเลือกสีสันที่นํามาตกแตง สําหรับนําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจับจีบผาและจัดดอกไมประดิษฐขึ้น ใหกับผูที่สนใจเขาอบรม ทั้งนี้ผูเขาอบรมสามารถนํา
ความรูจากการอบรมนําไปใชประโยชนกับหนวยงานของตนเองไดอีกดวย
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูจากการจับจีบผา และการจัดดอกไม
๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมนําไปใชประโยชนได
๔. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๔.๑ ผูเขารวมโครงการจํานวน ๔๐ คน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
สถานศึกษา หนวยงานราชการ และประชาชนผูสนใจทั่วไป
๔.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๓ ผูเขารวมโครงการจํานวน เกิดความรู ความเขาใจ จากการจับจีบผา และการ
จัดดอกไม ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๔.๕ ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตาง ๆ ในการการจับจีบ
ผา และการจัดดอกไมประดิษฐ

๖
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๒๔๐๑๐๔๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
๑) คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๖ ชั่วโมง เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๒) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ มื้อ เปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๓) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๔๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ มื้อ เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๔) คาวัสดุ ใชในการอบรมจับจีบผา และ จัดดอกไม ๔,๔๐๐ บาท คาไวนิล ๔,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๘,๘๐๐ บาท
๕) คาจางพาหนะเดินทางของวิทยากร เปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ๕%)
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

กิจกรรม

เตรียมความพรอม
ประชาสัมพันธ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสังเคราะหขอมูล
การเรียบเรียงขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน ๒๕๖๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ไดรับความรูจากการจับจีบผา และการจัดดอกไม
๙.๒ ไดแลกเปลี่ยนองคความรู และเทคนิคตางที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผูเขาอบรม
๙.๓ ผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมนําไปใชประโยชนใหเกิดกับตนเอง และ
องคกรได
๑๐. การประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอกิจกรรม
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๗
๑๒. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………..................
(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
ผูเสนอโครงการ
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………..

ลงชื่อ…………………………………………..
(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙

กําหนดการ

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................................................
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.
พิธีเปดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
โดย อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการจับจีบผา
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ
กลุมที่ ๒ อาจารยสิริภัทร สิริบรรสพ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการจับจีบผา (ตอ)
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ
กลุมที่ ๒ อาจารยสิริภัทร สิริบรรสพ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการจัดดอกไม
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ
กลุมที่ ๒ อาจารยสิริภัทร สิริบรรสพ
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการจัดดอกไม (ตอ)
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ
กลุมที่ ๒ อาจารยสิริภัทร สิริบรรสพ
ปดกิจกรรม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑๐

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๒๐/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา
และจัดดอกไมประดิษฐ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา
และจัดดอกไมประดิษฐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร
๑.๒ รศ.พรรษประเวศ
๑.๓ นายธีรพร
๑.๔ นางสาวชุณษิตา
๑.๕ ผศ.เพียงพิศ
๑.๖ นางสาวทัศนีพร
๑.๗ นางสาวชัญภร

วรอาจ
อชิโนบุญวัฒน
พรหมมาศ
นาคภพ
ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดอบรมที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๓. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมวางแผนดําเนินงานและโครงการ
๒.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๑
๒.๕ นายปริญญา
๒.๖ นางสาวชัญภร

จั่นเจริญ
สาทประสิทธิ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. วางแผนการดําเนินงานการจัดโครงการและ เตรียมการจัดทําโครงการ
๒. บริหารจัดการและประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๓. วางแผน กําหนดกิจกรรม ขั้นตอน และกําหนดการดําเนินโครงการ
๓. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร เตรียมวัสดุและอุปกรณสํานักงาน
๓.๑ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๓.๓ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
กรรมการ
๓.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประชาสัมพันธการจัดโครงการตามสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
๒. จัดทําและเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม
๓. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารในการรับลงทะเบียนของผูเขารวมอบรม
๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
๔.๑ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
๔.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๔.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
๔.๔ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ติดตอสถานที่จัดอบรม
๒. ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม
๓. บันทึกภาพในระหวางการจัดอบรม
๔. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใชในการอบรม
๕. คณะกรรมการฝายปฏิคมสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๑ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๕.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
กรรมการ
๕.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการจัดอบรม
๒. ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกผูเขารวมอบรม

๑๒

๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผศ.เพียงพิศ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร
๖.๓ นางสาวชัญภร
๖.๔ นายปริญญา

ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์
จั่นเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๒. พิธีกรในการดําเนินการจัดอบรม
๓. จัดเตรียมคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดใหกับประธานโครงการ
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน
๗.๑ นางสาวชุณษิตา
๗.๒ นางสาวชัญภร
๗.๓ นางชอลัดดา

นาคภพ
สาทประสิทธิ์
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. รวบรวมเอกสารการเบิก-จาย และดําเนินการจัดซื้อวัสดุในโครงการ
๒. ดําเนินการทําเบิก-จายตามโครงการ
๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล สรุปผล และจัดทํารายงานการอบรม
๘.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๘.๒ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการ
๘.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. สรุปผลและจัดทํารายงานการอบรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๔

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการ
ประเมินและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัด
ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม พระบาง อาคาร ๑๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวนทั้งสิ้น ๓๕ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
หญิง
๒๗
ชาย
๘
รวม
๓๕

รอยละ
๗๗.๑๔
๒๒.๘๖
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๒๐ ป
๐
๒๐ – ๓๐ ป
๗
๓๑ – ๔๐ ป
๑๙
๔๑ – ๕๐ ป
๘
๕๑ – ๖๐ ป
๑

รอยละ
๐
๒๐.๐๐
๕๔.๒๘
๒๒.๘๖
๒.๘๖

๑๕
๖๑ ปขึ้นไป
รวม

๐
๓๕

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๐
มัธยมศึกษา
๑๒
ปวช. / ปวส.
๕
ปริญญาตรี
๑๒
ปริญญาโท
๖
ปริญญาเอก
๐
รวม
๓๕
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๑๐
๒๐
๕
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๑๔
๑๙
๒
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๑๔
๑๘
๓
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๑๒
๑๗
๖
๐
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๑๘
๑๖
๑
๐
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๘
๒๔
๓
๐
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. วัสดุประกอบโครงการ
๗
๒๒
๖
๐
๐

๐
๑๐๐
รอยละ
๐
๓๔.๒๙
๑๔.๒๙
๓๔.๒๙
๑๗.๑๔
๐
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๑๔

๘๒.๘๖

มาก

๔.๓๔

๘๖.๘๖

มาก

๔.๓๑

๘๖.๒๙

มาก

๔.๑๗

๘๓.๔๓

มาก

๔.๒๔

๘๔.๘๐

มาก

๔.๔๙

๘๙.๗๑

มาก

๔.๑๔

๘๒.๘๖

มาก

๔.๐๓

๘๐.๕๗

มาก

๑๖
รายการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
๑๙

๓

๐

๐

๔.๒๙

๘๕.๗๑

มาก

๑๖

๑๘

๑

๐

๐

๔.๔๓
๔.๒๘

๘๘.๕๗
๘๕.๖๐

มาก
มาก

๐

๐

๓๐

๔

๑

๒.๘๓

๕๖.๕๗ ปานกลาง

๑๙

๑๖

๐

๐

๐

๔.๕๔

๙๐.๘๖ มากที่สุด

๑๕

๒๐

๐

๐

๐

๔.๔๓

๘๘.๕๗

มาก

๑๔

๒๑

๐

๐

๐

๔.๔๐

๘๘.๐๐

มาก

๑๖

๑๙

๐

๐

๐

๔.๔๖

๘๙.๑๔

มาก

๔.๔๖

๘๙.๒๐

มาก

รวม
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไป
เผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๑๓
รวม

ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรม
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรม
๑๒. ความรูที่ไดจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการจับจีบผา
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดดอกไม
๑๔. เนื้อหาที่ไดตรงกับ
วัตถุประสงคของการจัดอบรม/
สัมมนาและความคาดหวังของ
ผูเขารวมอบรม/สัมมนา

เฉลี่ย

๒๐

๑๕

๐

๐

๐

๔.๕๗

๙๑.๔๓ มากที่สุด

๒๒

๑๓

๐

๐

๐

๔.๖๓

๙๒.๕๗ มากที่สุด

๑๙

๑๕

๑

๐

๐

๔.๕๑

๙๐.๒๙ มากที่สุด

๔.๕๗

๙๑.๔๐ มากที่สุด

๔.๖๖

๙๓.๑๔ มากที่สุด

๔.๓๘

๘๗.๖๐

๒๓

๑๒

รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

มาก

๑๗

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
- ควรมีการจัดอบรมพัฒนาความรูตอไปทุกป
- เปนโครงการที่ใหความรูเปนอยางดี
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๘
คิดเปนรอยละ ๘๗.๖๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๑๘

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด การโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับ
ความรูจากการจับจีบผา และการจัดดอกไม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
และเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมนําไปใชประโยชนได
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการบริ การวิชาการเชิงปฏิบัติ การ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
ดังกลาว ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตาง ๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมิน
ความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้
มีผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งไดทําการสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๓๕ คน เปนชาย
รอยละ ๒๒.๘๖ เปนหญิงรอยละ ๗๗.๑๔ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน โดยภาพรวม
คิดเปนรอยละ ๘๗.๖๐ อยูในระดับมาก
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการโครงการจั บจี บผ า และจัดดอกไม ประดิ ษฐ เมื่อวันพฤหัส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๘๗.๖๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง จากการอบรม คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๖ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๔. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช หลังจากไดรับความรู คิดเปนรอยละ
๙๑.๔๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.........................................................................................................
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน ตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๐ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวช. / ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
๕

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัดโครงการ
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๑
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. วัสดุประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรม
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรม
๑๒. ความรูที่ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการจับจีบผา
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดดอกไม
๑๔. เนื้อหาที่ไดตรงกับวัตถุประสงคของการจัดอบรม/สัมมนาและ
ความคาดหวังของผูเขารวมอบรม/สัมมนา
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดโครงการ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม

นอยที่สุด
๑

๒๒
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๑ ...................................วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒..............................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชหองประชุมพระบาง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ.........................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการ“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีผูเขารวมการอบรมประมาณ ๕๐ คน
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหใชหองประชุมพระบาง ตั้งแตวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ ทั้งนี้ ไดมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง หมายเลขโทรศัพท ๐๘๖-๗๓๕-๖๐๕๕
เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕................................
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๒ ...................................วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒..............................................
เรื่อง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผาฯ......................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ แผน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา เพื่อใชในการตกแตงสถานที่ใน
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญทานพิจารณาสงบุคลากรในหนวยงานของ
ทานเขารับการฝกอบรม จํานวน ๑๐ คน โดยขอความอนุเคราะหแจงรายชื่อตามแบบฟอรม ดังแนบ และสง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันจันทรที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๔

รายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

หนวยงาน

ตําแหนง

หมายเหตุ

๒๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕................................
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๓ ...................................วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒..............................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมผามวน ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผาฯ......................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ แผน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา เพื่อใชในการตกแตงสถานที่ใน
กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ เพื่อใหการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหยื มผามวน จํานวน ๒๐ มวน เพื่อใชในการฝกปฏิบัติการในแตล ะกลุ ม
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หมายเลข
โทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๖.....……..............................วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.......................................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร ......................................................................................................
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั บ จี บ ผ า และจั ด ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ ” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ ใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา สําหรับใชในการตกแตงสถานที่ในกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า อาจารย สิ ริ ภั ท ร สิ ริ บ รรสพ และ
อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ เปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอ
อนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๗.....……...............................วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒......................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร .......................................................................................................................
เรียน อาจารยสิริภัทร สิริบรรสพ
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั บ จี บ ผ า และจั ด ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ ” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา สําหรับใชในการตกแตงสถานที่ในกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เห็ น ว า ท า นเป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถ และ
มีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปน
วิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๑๓.....…….........................วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒............................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิธกี ร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผาฯ..........................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั บ จี บ ผ า และจั ด ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ ” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา สําหรับใชในการตกแตงสถานที่ในกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในหนวยงานของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
พิธีกร จึงใครขอความอนุเคราะห นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา งานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เปน
พิธีกร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕…………………….
ที่ อว ๐๖๑๖.๐๔/๐๑๔....……........................วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒............................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนพิธีกร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผาฯ............................................
เรียน นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
“โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการจั บ จี บ ผ า และจั ด ดอกไม ป ระดิ ษ ฐ ” ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดมีศิลปะในการจับจีบผา สําหรับใชในการตกแตงสถานที่ในกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ใหมคี วามสมบูรณแบบและสวยงามมากยิ่งขึ้น
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาทาน เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานพิธีกร จึงใครขอความ
อนุเคราะหเปนพิธีกร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐

คํากลาวรายงาน
โดย รองผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************************

เรียน ผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
กระผมในนาม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากร และผูเขารวม
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาใหเกียรติมา
เปนประธานในพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผ า
และจัดดอกไมประดิษฐ ในวันนี้
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี
บทบาท สํ า คั ญ ในการบริ ก ารวิ ช าการ และถ า ยทอดองค ค วามรู ที่
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนและบุคลากรในทองถิ่น ซึ่ง
เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรูจากการจับ

๓๑

จีบผา และการจัดดอกไมประดิษฐ และแลกเปลี่ยนความรูเทคนิคตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ นอกจากนี้ ผูเขารวมโครงการยังสามารถนําความรู
จากการอบรมไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกสถานที่ทํางานของตนเอง
ทั้งนี้ ผูเขารวมอบรมในครั้งนี้ประกอบดวยบุคลากรจากองคการบริหาร
สวนทองถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยูในเขตความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โอกาสนี้ ก ระผมขอเรี ย นเชิ ญ ผู อํ า นวยการ สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กลาวเปดงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ ขอเรียนเชิญครับ

๓๒

คํากลาวเปดงาน
โดย ผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมพระบาง ชั้น ๔ อาคาร ๑๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************************

คณะผูบริหาร คณาจารย ทานวิทยากร และผูเขารวมการอบรม
ทุกทาน
กระผมรู สึ ก ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด รั บ เกี ย รติ ใ ห ม าเป น
ประธานในพิธีเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจับจีบ
ผา และจัดดอกไมประดิษฐในวันนี้
การบริ ก ารวิ ช าการนั้ น ถื อ เป น พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม ในการถา ยทอดองคความรูสูทองถิ่น รวมทั้ง เปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูเขาอบรม
จากเครือขา ยของทองถิ่น ซึ่ง อยูในเขตความรับ ผิดชอบของ
มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษาและทองถิ่น

๓๓

การบริ ก ารวิ ช าการด า นการจั บ จี บ ผ า และจั ด ดอกไม
ประดิษฐ ถือวาเปนศาสตรและศิลปที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ
ผสมผสานกัน ซึ่งตองอาศัยฝมือที่ประณีต รวมทั้งการเลือกสรร
วัสดุตาง ๆ ที่มีคุณภาพและมีสีสันสวยงาม เพื่อนํามาสรางสรรค
เปนรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะแกการจัดสถานที่และพิธีการ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการ
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานวิ ช าการ โดยเฉพาะงานบริ ก าร
วิชาการซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการถายทอดองคความรูทางดาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การสื บ สานโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริของรัชกาลที่ ๑๐ อีกดวย
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “โครงการจับจีบผา และจัดดอกไมประดิษฐ” และ
ขออวยพรใหการเสวนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมทุกประการ

๓๔

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

