รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมขอมูลและสรางความ
เปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนใน
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหคณะ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรไดนําความรูที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาประยุกตใชในหลักการปฏิบัติงาน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตอไปในอนาคต
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่
บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ เกิดเปนแนวทางและนําไป
ตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓

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

๔
แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน  งบประมาณแผนดิน
 เงินรายได กศ. บป.
 อื่น ๆ
แผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ชื่อโครงการ
การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษา ไดเขามามีบทบาทในสถาบันการศึกษามากขึ้น หนวยงานตาง
ๆ ในสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองปรับตัวและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมความเชื่อมั่นตอผูเรียนและ
สังคม ดังนั้น เพื่ อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงานตอไปในอนาคต สํานักฯ จะตองมีหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค จึงดําเนินโครงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทบทวนแผน ยุทธศาสตร โดยความรวมมือจาก
บุคลากรทุกทานในการรวมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอันมีประโยชนซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานและตอบโจทยการพัฒนาศักยภาพของหนวยงานรวมถึงนําขอมูลจากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธของหนวยงานในรอบปที่ผานมา และผลสะทอนจากการประเมินตามเกณฑคุณภาพการศึกษา
มาใชในการทบทวนแผนกลยุทธ ครั้งนี้ เพื่ อเปน กรอบในการกําหนดตัว บงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๒ เพื่อกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๓ เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้
(เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๔ บุคลากรสํ านั กฯ สามารถนํ าความรูที่ได รับไปประยุกตใช ในการดํ าเนิ น งานของสํานั กฯ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได (ราง) แผนยุทธศาสตร และตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ ผูบริหาร บุคลากรและผูเกี่ยวของของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑๒ คน

๕

รอยละ ๘๐

๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๓ ผูเ ขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไมนอยกวา
๔.๒.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๘๐๑๕๕ จํานวน ๑๐,๘๐๐ บาท
คาตอบแทน
วิทยากรภายใน จํานวน ๒ ทาน จํานวน ๖ ชัว่ โมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท ๒ วัน ๗,๒๐๐ บาท
คาใชสอย
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ ๒ วัน
๒,๔๐๐ บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๑๒ คน ๆ ละ ๒๕ บาท ๒ มื้อ ๒ วัน
๑,๒๐๐ บาท
รวม
๑๐,๘๐๐ บาท
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
๑
๒
๓

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

วางแผนดําเนินโครงการ
ดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบและประเมินผล

พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบ ริห ารและบุ คลากรของสํ านั ก ฯ ไดรวมกัน แสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการดําเนิน การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร และตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ และตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ปการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐. การประเมินโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๖
๑๒. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ

(นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร)
ผูเสนอโครงการ

๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ

(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

ลงชื่อ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๗

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๘
กําหนดการ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

************************

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

ผูเขารวมโครงการลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการ
บรรยาย เรือ่ ง “กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรและทิศทางการจัดทําแผนยุทธ
ศาสตร”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสํานักฯ
โดย รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสํานักฯ (ตอ)
โดย รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
สรุปภาพรวมการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสํานักฯ และรับ
ฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดย รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
*********************************

๙
กําหนดการ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

************************

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

ผูเขารวมโครงการลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการ
บรรยาย เรือ่ ง “แนวทางการกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๖๑”
โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
ประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมกลุมยอย เพื่อจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ตอ)
โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
สรุปภาพรวมการจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดย ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย
*********************************

๑๐

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๕๐/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทบทวน จัดทําแผนที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ
๒๕๖๒ และแผนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
----------------------------------------------เพื่อใหการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวน
จัดทําแผนที่เกี่ยวของกับแผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติราชการ และแผนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร วรอาจ
๑.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๑.๓ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๑.๔ นายธีรพร พรหมมาศ
๑.๕ ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
๑.๖ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
๑.๗ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร
๑.๘ นางจุไรวรรณ โพธิ์แกว
๑.๙ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน
๑.๑๐ นายสันติ คุณาวงศ
๑.๑๑ นายประกอบ สาระวรรณ
๑.๑๒ นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
๑.๑๓ นางชอลัดดา คันธชิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่ ๑. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดทําแผนใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๔. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน

๑๑
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการเงิน แผนกลยุทธปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา และแผนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑.๑ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๑.๒ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
คณะทํางาน
๒.๑.๓ นายธีรพร พรหมมาศ
คณะทํางาน
๒.๑.๔ ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
คณะทํางาน
๒.๑.๕ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
คณะทํางาน
๒.๑.๖ นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
คณะทํางาน
๒.๑.๗ นางชอลัดดา คันธชิต
คณะทํางาน
๒.๑.๘ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
คณะทํางาน
๒.๒ คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําปดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และแผนปฏิบัติงานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๒.๒.๑ นายธีรพร พรหมมาศ
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
คณะทํางาน
๒.๒.๓ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
คณะทํางาน
๒.๒.๔ นายธีรพร พรหมมาศ
คณะทํางาน
๒.๒.๕ ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
คณะทํางาน
๒.๒.๖ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
คณะทํางาน
๒.๒.๗ นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
คณะทํางาน
๒.๒.๘ นายปริญญา จั่นเจริญ
คณะทํางาน
๒.๒.๙ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
คณะทํางาน
๒.๓ คณะทํางานจัดทําแผนบริการงานวิชาการแกสังคม แผนอัตรากําลัง แผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และแผนระบบสารสนเทศ
๒.๓.๑ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
หัวหนาคณะทํางาน
๒.๓.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
คณะทํางาน
๒.๓.๓ นายธีรพร พรหมมาศ
คณะทํางาน
๒.๓.๔ ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
คณะทํางาน
๒.๓.๕ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
คณะทํางาน
๒.๓.๖ นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
คณะทํางาน
๒.๓.๗ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
คณะทํางาน
๒.๓.๘ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
คณะทํางาน

๑๒
ขอใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สํานัก และมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๔

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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน
สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๔
หญิง
๘
รวม
๑๒

รอยละ
๓๓.๓๓
๖๖.๖๗
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๐
๒๑ – ๓๐ ป
๑
๓๑ – ๔๐ ป
๘
๔๑ – ๕๐ ป
๓
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๐
๘.๓๓
๖๖.๖๗
๒๕.๐๐
๐
๐
๑๐๐

๑๕
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
ขาราชการ
๑
พนักงานมหาวิทยาลัย
๑๐
พนักงานราชการ
๑
ลูกจางชั่วคราว
๐
รวม
๑๒

รอยละ
๘.๓๓
๘๓.๓๔
๘.๓๓
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การอบรม
เชิงปฏิบัติการ
๗. ความรูความเขาใจเรื่องการจัดทํา
(ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธ
ของสํานักฯ
๘. ความรูความเขาใจเรื่องการจัดทํา
(ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการ
ประกันคุณภาพ
ดานการนําความรูไปใช
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ

แปรผล

๖
๗
๘
๘
รวม

๖
๕
๔
๔

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๕๐
๔.๕๘
๔.๖๗
๔.๖๗
๔.๖๑

๙๐.๐๐
๙๑.๖๗
๙๓.๓๓
๙๓.๓๓
๙๒.๒๐

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๐

๐

๕

๗

๐

๒.๔๒

๔๘.๓๓

นอย

๙

๓

๐

๐

๐

๔.๗๕

๙๕.๐๐ มากที่สุด

๘

๔

๐

๐

๐

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๔.๖๗

๙๓.๔๐ มากที่สุด

๔.๖๗

๙๓.๓๓ มากที่สุด

รวม
๘

๔

๐

๐

๐

๑๖
ประเด็นความคิดเห็น
๑๐. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนได
๑๑. สามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดได

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ

แปรผล

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๗

๕

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๗ มากที่สุด

๔.๖๑
๔.๖๓

๙๒.๒๐ มากที่สุด
๙๒.๖๐ มากทีส่ ุด

รวม
รวมทั้งหมด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
๑. ไดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสํานักฯ
๒. ไดความรู ความเขาใจเรื่องการจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพ
๓. ไดทราบถึงขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักฯ
๔. ไดพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น
๕. ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งกันและกัน
๖. สามารถนําความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาใชในการปฏิบัติงานจริง
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓
คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๑๗

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหคณะ
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรไดนําความรูที่ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาประยุกตใชในหลักการปฏิบัติงาน
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตอไปในอนาคต
จากการอบรมเชิ งปฏิบัติการโครงการประกันคุ ณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม การอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ทํา
ให ค ณะผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ าหน าที่ บุ ค ลากรของสํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
ไดรวมกันจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสํานักฯ และ (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกัน
คุณภาพ ซึ่งมาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและเหมาะสมกับการนํามาใชงานไดจริง โดยไดมีการ
ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานใช เครื่ อ งมื อ ในแบบต า งๆ อาทิ แบบสอบถามหรื อ แบบประเมิ น ความพึ งพอใจ การ
สังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/
กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น
จํานวน ๑๒ คน ซึ่งไดทําการสอบถามตามความเหมาะสม จากแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้
โดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๐ อยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค นั้นผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๑๒ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๐ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ ๙๕.๐๐ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๔. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช หลังจากไดรับความรู คิดเปนรอยละ ๙๒.๒๐ ซึ่ง
บรรลุเปาหมาย
๕. ไดจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

๑๘

ภาคผนวก

๑๙

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความ
เปนจริง 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
 ขาราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 พนักงานราชการ
 ลูกจางชั่วคราว
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. ความเหมาะสมวันและระยะเวลา
๒. ความเหมาะสมของกําหนดการ
๓. ความเหมาะสมของสถานที่
๔. ความเหมาะสมของเอกสาร
ดานความรู ความเขาใจ
๕. ความรู ความเขาใจ กอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๖. ความรู ความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

๒๐
ประเด็นความคิดเห็น
๗. ความรูความเขาใจเรื่องการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและ
แผนกลยุทธของสํานักฯ
๘. ความรูความเขาใจเรื่องการจัดทํา (ราง) ตัวบงชี้ (เพิ่มเติม)
สําหรับการประกันคุณภาพ
ดานการนําความรูไปใช
๙. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
๑๐. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๑. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

๒๑

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๓๕
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร
เรียน รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอรมการวิเคราะห SWOT จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบฟอรมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร จํานวน ๑ ชุด
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดการอบรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนยุทธ
ศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการนี้ สํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรในงานดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค รายละเอียด
ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหเกียรติเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๓๕
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร
เรียน ผูชว ยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
๒. แบบฟอรมตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) จํานวน ๑ ชุด
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดการอบรมการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนแผนยุทธ
ศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สราง
ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการนี้ สํานั กศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากรในงานดังกลาว ในวันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหเกียรติเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๓๖
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดการอบรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่ มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจให กับ
บุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ เปนผูที่มี
ความรู ความสามารถและประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ฃ ดังนั้น เพื่อใหการจัดโครงการ
กิจกรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๓๖
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร
เรียน คณบดีคณะเทคโนยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดการอบรมการทบทวน
แผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่ มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจให กับ
บุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันศุกรที่ ๓๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม พิจารณาแลวเห็น วา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทั ศนุพันธุ กุศลสถิตย
เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการจัด
โครงการกิจกรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร และกําหนดตัวบงชี้ (เพิ่มเติม) ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชูโรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒๖

๒๗

