รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมขอมูลและสราง
ความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว ซึ่งจะกอใหเ กิด
ประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
งานทําบุญตักบาตรอาหารแหงแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๙ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนการแสดงออกถึงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมไทย เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล อีกทั้ง ยังเปนการสะทอนให
เห็นถึงการสรางคุณธรรมจริยธรรม เกิดความเอื้ออาทรและสายใยรักความสมัครสมานสามัคคี ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิ ทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค ทั้งนี้ เปนบทบาทและหนาที่สําคัญของสํานั กศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการชวยอนุรักษและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามใหคงอยูคูวิถีความ
เปนไทยสืบไป
จากผลการดํ า เนิ น งานโครงการ/กิจ กรรมดั ง กลา ว จะกอใหเ กิด ประโยชน แ ก ค ณะผูบ ริห าร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของสํานั ก
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  งบประมาณแผนดิน  เงินรายได กศ. บป.
ชื่อโครงการ โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

 อื่น ๆ

๑. ชื่อโครงการ
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
๒. หลักการและเหตุผล
การหลอเทียนพรรษา เปนประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแตครั้งโบราณกาล ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร โดยมีกําหนดจัดพิธีหลอเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกป กอนเขาพรรษา มูลเหตุที่ตองมีการหลอ
เทียนนั้น เนื่องมาจากในฤดูฝนหรือที่เรียกกันวา “ฤดูการเขาพรรษา” คือ ชวงแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวันขึ้น
๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ นั้น กําหนดใหพระภิกษุทั้งหลายตองเขาอยูประจํา ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา ๓
เดือน และมีความจําเปนตองใชเทียนสําหรับจุดบูชาใหตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพรอมใจกันหลอเทียน
สํ า หรั บ ให พระภิ กษุ ส งฆ ได จุ ดบู ช าตลอด ๓ เดือนของกําหนดเวลาเขาพรรษา จึงเรีย กเทีย นที่ห ลอขึ้น นี้
วา “เทียนพรรษา” หรือ “เทียนจํานําพรรษา”
การทําบุญหลอเทียนและการถวายเทียนพรรษาเปนกุศลอยางหนึ่งของการใหทานดวยแสงสวาง ซึ่ง
จะเป น ป จ จั ย ให เ กิ ดป ญ ญาสว า งไสว สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค เปน
หนวยงานที่มีพันธกิจสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เพื่อใหนักศึกษา
คณาจารย และบุคลากร มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนการสืบสานประเพณีที่ดีงาม
สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะไดชวยกันรักษาประเพณีนี้ไว ใหคงอยูสืบไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดพิธีหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
๓.๒ เพื่อใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรวมกันรักษาประเพณีที่ดีงามให
คงอยูตอไป
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ เพื่อรวมกันหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา และรักษาประเพณีที่ดีงามให
คงอยูตอไป
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ จํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน ๔๐๐ คน
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๔ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท ปงบประมาณ ๒๕๖๒

๖
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๗๐๑๕๕ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ รหัส
งบประมาณ ๒๐๓๑๐๑๐๙๐๑๒๑ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ประกอบดวย
คาใชสอย (รหัสงบประมาณ ๑๐๓๑๐๑๐๗๐๑๕๕)
๑) คาจางตกแตงสถานที่ เพื่อประกอบพิธีหลอเทียน
๑๐,๐๐๐ บาท
คาวัสดุ (รหัสงบประมาณ ๒๐๓๑๐๑๐๙๐๑๒๑)
๒) คาวัสดุ อุปกรณ เชน ถังแกส เปนตน
๕,๐๐๐ บาท
* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ๕%
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

การประชุมเตรียมความพรอม
การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
การจัดโครงการ
การติดตามและสรุปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม
กรกฎาคม
๘-๑๒ กรกฎาคม
กรกฎาคม

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ อให นั กศึ กษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขารว มกิจ กรรมในการสืบ สาน
ประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งเปนการสรางภาพลักษณที่ดีตอการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณะ
๑๐. การประเมินโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
ผูเสนอโครงการ

๗
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙

กําหนดการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหานครสวรรค
***************

วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา
พรอมกันบริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดี ประธานในพิธี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหนาโตะหมูบูชา
- นายภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กลาวรายงาน
- ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดี กลาวเปดกิจกรรม
- อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน ประกอบพิธีหลอเทียนเปน
ปฐมฤกษ
- เชิญผูรวมพิธีทําบุญและหลอเทียน ตามลําดับ
- เสร็จพิธี
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เชิญชวนคณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา (ตามนัดหมาย)
พรอมกันบริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รวมทําบุญและหลอเทียน ตามลําดับ
วัน เดือน ป
เวลา
หมายเหตุ
เชา
บาย
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
คณบดี/ผอ.สํานัก/ผอ.สถาบัน
คณาจารย และบุคลากร
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๑

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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๘ –
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวม
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๑๘
หญิง
๓๒
รวม
๕๐

รอยละ
๓๖.๐๐
๖๔.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๓๖
๒๑ – ๓๐ ป
๘
๓๑ – ๔๐ ป
๔
๔๑ – ๕๐ ป
๒
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๗๒.๐๐
๑๖.๐๐
๘.๐๐
๔.๐๐
๐
๐
๑๐๐

๑๒
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๔๒
เจาหนาที่/บุคลากร
๖
ครู/อาจารย
๒
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๘๔.๐๐
๑๒.๐๐
๔.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธ
๒๒
๒๕
๓
๐
๐
๔.๓๘
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๒๔
๒๔
๒
๐
๐
๔.๔๔
รวมงาน
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมี
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
ความเหมาะสม
๔. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๒๓
๒๕
๒
๐
๐
๔.๔๒
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕. ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๒๔
๒๔
๒
๐
๐
๔.๔๔
เหมาะสม
รวม
๔.๔๔
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๖. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๒๔
๒๔
๒
๐
๐
๔.๔๔
ใหบริการ
๗. ความกระตือรือรน และความเอาใจ
๒๓
๒๕
๒
๐
๐
๔.๔๒
ใสในการใหบริการ
๘. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๒๓
๒๕
๒
๐
๐
๔.๔๒
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๔๓
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมี
๒๔
๒๔
๒
๐
๐
๔.๔๔
ความเหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
งาน

รอยละ แปรผล
๘๗.๖๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๙๐.๐๐

มาก

๘๘.๔๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๘๘.๔๐

มาก

๘๘.๔๐

มาก

๘๘.๖๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๙๐.๐๐

มาก

๑๓
รายการ
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงในการ
จัดงาน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
๒๔

๒๔

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดมีสวนรวมในการหลอเทียน
๓๓
๑๗
พรรษาและถวายเทียนพรรษา
๑๓. ไดรวมอนุรักษ สืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามใหคง ๓๒
๑๘
อยูสืบไป
๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๓๓
๑๗
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

๒

๐

๐

รอยละ แปรผล

๔.๔๔

๘๘.๘๐

มาก

๔.๔๖

๘๙.๒๐

มาก

๐

๐

๐

๔.๖๖

๙๓.๒๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๖๔

๙๒.๘๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๖๖

๙๓.๒๐ มากที่สุด

๔.๖๕
๔.๔๙

๙๓.๐๐ มากที่สุด
๘๙.๗๑ มาก

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. เปนกิจกรรมที่ดีไดรวมกันหลอเทียนพรรษา
๒. ควรจัดเปนประจําทุกป
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๙
คิดเปนรอยละ ๘๙.๗๑ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

๑๔

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
ปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนการสืบสานประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได
ชวยกันรักษาประเพณีนี้ไว ใหคงอยูสืบไป
จากการจัดงานพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือใน
แบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละการสังเกตการณ หรือการสอบถามความ
พึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุป
ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น ประมาณจํานวน ๕๐๐ คน ซึ่งไดทําการสุม
สํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชายรอยละ ๓๖.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๖๔.๐๐ ผูตอบแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอยละ ๘๙.๗๑ อยูในระดับมาก
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย
๑. เนื่องจากมีผูเขารวมกิจกรรม/โครงการจํานวนมากทําใหเทียนที่เตรียมไวไมเพียงพอ จึงตองดําเนินการ
จัดซื้อเพิ่มเติม
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ
ปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดย
จําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ประมาณการจํานวน ๕๐๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๘๙.๗๑ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย

๑๕

ภาคผนวก

๑๖

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุ เ คราะห ทา นในการตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจในการใหบ ริการ เพื่อประโยชนในการ
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. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมีความเหมาะสม
๔. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

นอย
ที่สุด
๑

๑๗

ประเด็นความคิดเห็น
๖. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๘. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมีความเหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงาน
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงในการจัดงาน
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดมสี วนรวมในการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
๑๓. ไดรวมอนุรักษ สืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามใหคงอยู
สืบไป
๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
๔
กลาง
๒
๓

นอย
ที่สุด
๑

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

๑๘

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ

๑๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ๐๔๙/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุญาตใชสถานที่จัดโครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
เรียน อธิการบดี
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ วัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียน
พรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการจัดโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสม สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงขออนุญาตใชสถานที่ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งแตวันที่ ๘ –
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๐

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๕๑/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธี โครงการหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
เรียน อธิการบดี
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ของทองถิ่นที่มีมาแตโบราณ
ใหยังคงอยูกับคนไทยตลอดไป และรวมกันสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียน
เชิญทานใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ ดังกลาว ในวันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๑

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๕๑/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธี โครงการหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
เรียน อธิการบดี
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ของทองถิ่นที่มีมาแตโบราณ
ใหยังคงอยูกับคนไทยตลอดไป และรวมกันสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียน
เชิญทานใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ ดังกลาว ในวันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๕๐/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
เรียน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ของทองถิ่นที่มีมาแตโบราณ
ใหยังคงอยูกับคนไทยตลอดไป และรวมกันสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียน
เชิญทานใหเกียรติเขารวมโครงการฯ ดังกลาว ในวันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. (รายละเอียด
ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

รองฯ บริหาร
รองฯ กิจการนักศึกษา
รองฯ วิชาการ
รองฯ ฝายสื่อสารองคกร
รองฯ วิจยั และนโยบาย
ผช.อธิการ (ผอ.รร.สาธิต)
ผช.อธิการ (ผอ.กองพัฒนานศ.)

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๑๐๓/๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
เรื่อง ขอเรียนเชิญรับเทียนพรรษา เพื่อนําไปถวายวัดประจําคณะ
เรียน

๒๕๖๒

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับ วันพุธที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทาน/ผูแทน เขารับเทียนพรรษา เพื่อนําไปถวายวัด
ประจําคณะของทาน ในวันศุกรที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒ
ธรรมจังหวัดนครสวรรค และขอความอนุเคราะหทานสงภาพถายการถวายเทียนพรรษาใหแกวัดดังกลาว ไปยังสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรวบรวมสรุปโครงการ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

๒๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๔๘/๒๕๖๒
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการพิธีหลอเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
เรียน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการพิธีหลอเทียน
พรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเทศกาลวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดยกําหนดจัดพิธีหลอเทียนพรรษา ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณปะรําพิธี สนาม
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อเปนการสงเสริม สืบสาน และอนุรักษ ประเพณีวัฒนธรรม ของทองถิ่นที่มีมาแตโบราณ
ใหยังคงอยูกับคนไทยตลอดไป และรวมกันสงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียน
เชิญทานใหเกียรติเขารวมในพิธีเปด ในวันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเรียนเชิญคณาจารย
เจาหนาที่ และนักศึกษา เขารวมโครงการฯ ดังกลาว ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาศาสตรฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักวิทยบริการฯ

สํานักงานอธิการบดี

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

๒๕

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
โครงการพิธีหลอเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๖๒
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๖

๒๗

๒๘

