รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมของสํานักศิล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอ ๆ ไป
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑ เปนกิจกรรมที่ทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เปนผูดําเนินงานจัด ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณปะรําพิธี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เพื่ อ น อ มรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และสื บ สานพระราชปณิ ธ าน ซึ่ ง พระองค ท รงเป น
พระมหากษัตริยที่พรั่งพรอมดวยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรํา ทุมเทพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจ
บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข เพื่ อ ปวงชนชาวไทยทุ ก หมู เ หล า ด ว ยพระอั จ ฉริ ย ภาพเป ย มด ว ยพระปรี ช าญาณด า น
วิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ยากที่จ ะมีผูใดเสมอเหมือน ทรงคน ควา วิจัย และพัฒ นาโครงการ
พระราชดําริ เพื่อใชในการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนจนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝน
หลวง โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา เปนตน
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
ธันวาคม ๒๕๖๑

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

สวนที่ ๑ บทนํา

แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ
๑. ชื่อโครงการ

( / ) งบประมาณแผนดิน () กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) กศ.บศ. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ
ประจําป ๒๕๖๑

๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจงวา รัฐบาลกําหนดจัดงานและกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ๑ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งพระองคทรงเปนพระมหากษัตริยที่พรั่งพรอมดวยทศพิศ
ราชธรรม ทรงตรากตรํา ทุมเทพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจ บําบัดทุกขบํารุงสุข เพื่อปวงชนชาวไทย
ทุกหมูเหลา ดวยพระอัจฉริยภาพเปยมดวยพระปรีชาญาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยากที่จะมี
ผูใดเสมอเหมือน ทรงคนควา วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดําริ เพื่อใชในการแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนจนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา เปนตน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณปะรําพิธี สนาม
ฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตอประเทศไทยและชาวไทยเสมอมา
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหคณะอาจารย และนักศึกษา รวมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๓.๒ เพื่อเปนการแสดงความจงรั กภักดี และนอมรําลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตอประเทศไทย และชาวไทยเสมอมา
๔. เปาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
คณะผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ า หน า ที่ บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
จํานวน ๒๐๐ คน ไดเขารวมกิจกรรมเทิ ด พระเกี ยรติ เพื่อแสดงความจงรักภั กดีและนอมรํ าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการและสถานที่
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณปะรําพิธี สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
๖. งบประมาณ/ รายละเอียดโครงการ
โดยใชเงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๑๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท จําแนกรายละเอียดดังนี้
หมวดรายจาย
คาใชสอย
คาจางจัดนิทรรศการ

จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

๗. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๗.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานตามโครงการ
๗.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๗.๓ ตรวจสอบ/ ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๗.๔ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
คณะอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาได แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี และสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๙. การประเมินผลโครงการ
๙.๑ รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
๙.๒ จากแบบสอบถาม
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๑. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ ..............................................................
(นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ลงชื่อ ..............................................................
(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ

พิธีถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และพิธีสดุดีพระคุณพอ เนื่องในวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
**********************************************************************
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

คณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการพลเรือน เจาหนาทีบ่ ุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
พรอมกัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
- พิธีกรเชิญประธานถวายเครื่องสักการะ (พานพุมเงิน พุมทอง) และเปดกรวยดอกไม
- พิธีกรเชิญตัวแทนผูมารวมพิธี ถวายเครื่องสักการะ (พานพุมเงิน -พุมทอง) ตามลําดับดังนี้
๑. คณบดีคณะครุศาสตร
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๗. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๑. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการพลเรือน
๑๓. นายกสโมสรอาจารยและขาราชการพลเรือน
๑๔. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๕. นายกสโมสรเจาหนาที่บุคลากร
๑๖. นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
๑๗. นายกองคการบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.
- พิธีกรเชิญประธานกลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (เมื่อประธานกลาวจบ ทุกคนถวายความเคารพ)
- ประธานนํากลาวคําถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการทีด่ ีและพลังของแผนดิน
(เมื่อประธานกลาวจบ ทุกคนถวายความเคารพ)
- ผูเขารวมพิธีทุกคน รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงพอแหงแผนดิน
(เมื่อรองเพลงจบ ทุกคนถวายความเคารพ)
- รําถวายพระพร
- พิธีกรอานประวัติพอผูเปนแบบอยางของมหาวิทยาลัย และพอผูเปนแบบอยางของคณะ
- พิธีกรเชิญประธานมอบเกียรติบัตรใหพอผูเปนแบบอยางของมหาวิทยาลัย และพอผูเปนแบบอยางของคณะ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

- พิธีกรเชิญลูกของพอผูเปนแบบอยางของมหาวิทยาลัย และพอผูเปนแบบอยางของคณะ
มอบพวงมาลัยใหพอ (ผูเขารวมพิธีทุกคน รวมรองเพลงใครหนอ)
- เสร็จพิธี
- ถายภาพหมูรวมกัน
เชิญเยี่ยมชมซุมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด “ราชภัฏ กับ การตามแนวพระราชดําริฯ”
และรวมลงนามถวายชัยมงคล ณ บริเวณซุมนิทรรศการฯ

การแตงกาย
คณะผูบริหาร คณะอาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป : ชุดผาไทย ชุดสุภาพ
นักศึกษา : แตงเครื่องแบบนักศึกษา

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๕๔/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๑
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แห ง ชาติ ประจํ า ป ๒๕๖๑ ในวั น อั ง คารที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ บริ เ วณปะรํ า พิ ธี สนามกี ฬ าฟุ ต บอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร
วรอาจ
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน กรรมการ
๑.๓ นายธีรพร
พรหมมาศ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
กรรมการ
๑.๕ ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๑.๗ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๓. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมวางแผนดําเนินงานและโครงการ
๒.๑ นายธีรพร
พรหมมาศ
๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
๒.๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
๒.๖ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. วางแผนการดําเนินงานการจัดโครงการ เตรียมการจัดทําโครงการ
๒. บริหารจัดการและประสานงานหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
๓. วางแผน กําหนดกิจกรรม ขั้นตอน และกําหนดการดําเนินโครงการ
๓. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
๓.๑ ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ กรรมการ
๓.๓ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
กรรมการ
๓.๔ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ติดตอสถานที่จัดกิจกรรม
๒. ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
๓. บันทึกภาพในระหวางการจัดกิจกรรม
๔. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใชในการจัดกิจกรรม
๕. ประสานกับคณะทุกคณะ ในการจัดบอรดนิทรรศการ
๔. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๔.๑ นายธีรพร
พรหมมาศ
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ
๔.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๕. คณะกรรมการฝายการเงิน
๕.๑ นางสาวชุณษิตา
๕.๒ นางสาวชัญภร
๕.๓ นางชอลัดดา

นาคภพ
สาทประสิทธิ์
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จาย และดําเนินการจัดซื้อวัสดุในโครงการ
๒. ดําเนินการทําเบิก-จายตามโครงการ
๖. คณะกรรมการฝายประเมินผล สรุปผล และจัดทํารายงานการอบรม
๖.๑ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๖.๒ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง กรรมการ
๖.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. สรุปผลและจัดทํารายงานการจัดกิจกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สวนที่ ๓ บทสรุป

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมิน
และวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
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
จากการสอบถามความพึ ง พอใจของผู ร ว มโครงการกิจ กรรม เนื่องในโอกาสวัน คล ายวัน เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ
ประจําป ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณปะรําพิธี สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๑๑
หญิง
๓๙
รวม
๕๐

รอยละ
๒๒.๐๐
๗๘.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๓๘
๒๑ – ๓๐ ป
๒
๓๑ – ๔๐ ป
๗
๔๑ – ๕๐ ป
๓
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๗๖.๐๐
๔.๐๐
๑๔.๐๐
๖.๐๐
๐
๐
๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๓๘
เจาหนาที่/บุคลากร
๙
ครู/อาจารย
๓
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๗๖.๐๐
๑๘.๐๐
๖.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒๖
๒๑
๓
๐
๐
๔.๔๖
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
รวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนมีความเหมาะสม
๓๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๖๐
๔.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ มี
๓๓
๑๗
๐
๐
๐
๔.๖๖
เหมาะสม
๕.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖.ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
เหมาะสม
รวม
๔.๕๕
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๒๗
๒๑
๒
๐
๐
๔.๕๐
ใหบริการ
๘. ความกระตือรือรน และความเอาใจ
๒๖
๒๒
๒
๐
๐
๔.๔๘
ใสในการใหบริการ
๙. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๒๖
๒๒
๒
๐
๐
๔.๔๘
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๔๙
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการ
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
มีความเหมาะสม

รอยละ แปรผล
๘๙.๒๐

มาก

๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๒.๐๐ มากที่สุด
๙๓.๒๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๑.๐๗ มากที่สุด
๙๐.๐๐

มาก

๘๙.๖๐

มาก

๘๙.๖๐

มาก

๘๙.๗๓

มาก

๙๐.๔๐ มากที่สุด

รายการ
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
งาน
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงในการ
จัดงาน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๒๖

๒๓

๑

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

๒๗

๒๒

๑

๐

๐

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๔.๕๑

๙๐.๑๓ มากที่สุด

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๓. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของ
๓๙
๑๑
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๔. ไดนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
๓๙
๑๑
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร
๑๕. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๓๘
๑๒
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

มาก

๐

๐

๐

๔.๗๘

๙๕.๖๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๘

๙๕.๖๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๖

๙๕.๒๐ มากที่สุด

๔.๗๗
๔.๕๘

๙๕.๔๗ มากที่สุด
๙๑.๕๒ มากทีส่ ุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘
คิดเปนรอยละ ๙๑.๕๒ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
บริ เ วณปะรํ า พิ ธี สนามกี ฬ าฟุ ต บอล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การน อ มรํ า ลึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตอประเทศไทย
และชาวไทยเสมอมา มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะอาจารย และนักศึกษา รวมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานตอประเทศไทย
และชาวไทยเสมอมา
จากการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑ ไดมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การ
สังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม
สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น
จํานวน ๒๕๐ คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชายรอยละ ๒๒.๐๐ เปน
หญิงรอยละ ๗๘.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอยละ
๙๑.๕๒ อยูในระดับมากที่สุด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องจากเปนกิจกรรม
ที่อยูนอกแผนการปฏิบัติงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมทําใหไมมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
จึงทําไดเพียงใชทรัพยากรที่มีอยูตามอัตภาพกับการประสานงานผูที่เกี่ยวของชวยดําเนินงานใหผานพนไปไดดวย
ความเรียบรอย ทั้งในสวนพิธีการและพิธีสงฆใหมีความเหมาะสมและสมบูรณมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
บริเวณปะรําพิธี สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๒๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๑.๕๒
ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงขาติ ประจําป ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณปะรําพิธี สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปน
จริง 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.ลําดับขั้นตอนมีความเหมาะสม
๔.นิทรรศการเทิดพระเกียรติ มีเหมาะสม

นอย
ที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น
๕.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖.ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๙. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมีความเหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงาน
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงในการจัดงาน
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๓. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๔. ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
๔
กลาง
๒
๓

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

นอย
ที่สุด
๑

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๔๗..........................................วันที่.......๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมบอรดจัดนิทรรศการฯ .....................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ
ประจําป ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ปะรําพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดย กองพัฒนานักศึกษา รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับมอบหมายใน
ส ว นของการจั ด บอร ด นิ ท รรศการ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร
ในการนี้ เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยอยางเหมาะสม สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม จึงใครขอความอนุเคราะหยืมบอรดนําเสนองานวิจัย สีขาว จํานวน ๑๐ บอรด เพื่อจัด
แสดงนิทรรศการดังกลาว ในวันจันทรที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสงคืนในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยมอบหมายให นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ โทร. ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕…………………....
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๔๘..........................................วันที่.......๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหรวมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ .....................................................................
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอ
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ปะรําพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค โดย กองพัฒนานักศึกษา รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับ
มอบหมายในสวนของการจัดบอรดนิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร
ในการนี้ เพื่อใหการจัดนิทรรศการดังกลาว เปนไปดวยความเรีย บร อยและสมพระเกีย รติ
สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ งใคร ขอความอนุ เคราะหทา นรว มจัด นิทรรศการเทิด พระเกี ย รติฯ ในหัว ข อ
“พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” โดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดเตรียมบอรดสีขาว จํานวน ๑
บอรด ทั้งนี้ ไดมอบหมายให นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ โทร. ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงานใน
ครั้ งนี้ (พร อมนี้ ได แนบ หนั งสื อสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา และภาพตัว อยางบอรดสําหรับ จั ด
นิทรรศการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

แบบตอบรับ

เขารวมกิจกรรมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
ชื่อ – สกุล....................................................................................ตําแหนง......................................................
หนวยงาน........................................................................................................................................................
หัวขอ...............................................................................................................................................................
ยินดีเขารวมกิจกรรม โดย
(
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
(
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให
จํานวน ๒ บอรด
ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
ลงชื่อ................................................................
(.........................................................)
ตําแหนง..............................................................
โทร......................................................

ผูประสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
โทร.......................................................

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หัวขอ “พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย”
ขอความอนุเคราะห : ระบุความประสงคการใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ บอรด
(
(

) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให

ผูป ระสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.......................................................
โทร.......................................................

กรุณา สงแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอบคุณคะ

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
คณะวิทยาการจัดการ
หัวขอ “พระบิดาแหงฝนหลวง”
ขอความอนุเคราะห : ระบุความประสงคการใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ บอรด
(
(

) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให

ผูป ระสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.......................................................
โทร.......................................................

กรุณา สงแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอบคุณคะ

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
คณะครุศาสตร
หัวขอ “พระบิดาแหงการวิจัยไทย”
ขอความอนุเคราะห : ระบุความประสงคการใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ บอรด
(
(

) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให

ผูป ระสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.......................................................
โทร.......................................................

กรุณา สงแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอบคุณคะ

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หัวขอ “พระบิดาแหงการอนุรักษมรดกไทย”
ขอความอนุเคราะห : ระบุความประสงคการใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ บอรด
(
(

) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให

ผูป ระสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.......................................................
โทร.......................................................

กรุณา สงแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอบคุณคะ

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพอแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑
****************
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวขอ “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย”
ขอความอนุเคราะห : ระบุความประสงคการใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ จํานวน ๒ บอรด
(
(

) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการของหนวยงาน
) ใชบอรดสําหรับจัดนิทรรศการ ที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมให

ผูป ระสานงาน ..................................................................
(..........................................................)
ตําแหนง.......................................................
โทร.......................................................

กรุณา สงแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขอบคุณคะ

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

