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1 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; 

กิจกรรมวันสงกรานต; "สงกรานต;วิถีใหมB หBางกายแตBใจใกลักัน" 

หลักการและเหตุผล 

วันสงกรานต; เปmนประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน วันสงกรานต; คือ วันขึ้นปnใหมB ตามประเพณี

ไทย วันสงกรานต; ตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2564 นางสงกรานต;ปn 2564 นามวBา นางรากษสเทวี ทรงพาหุรัด 

ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ;แกMวโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ;ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ;ซMายทรงธนูศร เสด็จนอน

หลับตา มาเหนือหลังวรวาหะ (สุกร) เปmนพาหนะ วันสงกรานต;ตามประเพณีไทย เริ่มตMนแตBเชMาตรูB ดMวยการ

ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ; และรดน้ำผูMอาวุโสที่เคารพนับถือ เปmนการแสดงความระลึกถึง

พระคุณผูMอาวุโส เปmนกิจกรรมงานบุญ การรดน้ำขอพรผูMใหญB งานรื่นเริง เปmนการแสดงออกถึงการอนุรักษ;

สBงเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม การละเลBน และการกีฬาพื้นบMาน การจัดกิจกรรมสรMางความ

ศรัทธา สามัคคี และสนุกสนาน เปmนแบบอยBางที่ดี ควรไดMรับการอนุรักษ;และสBงเสริมใหMเปmนมรดกอันดีงามดMาน

ประเพณีสืบไป  

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร; จึงเห็นควรจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; 

กิจกรรมวันสงกรานต;  “สงกรานต; วิถีใหมB หBางกายแตBใจใกลMกัน” ในวันศุกร;ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อใหM

ผูMบริหารและบุคลากร ไดMรBวมกิจกรรมเพ่ือสรMางความสัมพันธ;และรBวมสืบสานประเพณีอันดีงามตBอไป โดยในปnน้ี

จัดใหMมีกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผูMใหญB เพ่ือรำลึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย

ในอดีต ซึ่งการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะถือเปmนพันธกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ภายใตMแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร; 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปnงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565   

(SSAP3-07 โครงการอนุรักษ;สืบสานและสรMางสรรค;วัฒนธรรมและศิลปะ) 

วัตถุประสงค4 

1. เพ่ืออนุรักษ; สืบสาน พัฒนา สBงเสริมและเผยแพรB เอกลักษณ;ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม 

2. เพ่ือสBงเสริมใหMผูMบริหารและบุคลากรไดMรBวมกันสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

3. เพ่ือรำลึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต 

  



 

2 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

สถานที่ดำเนินการ 

ณ บริเวณโถงสำนักงานผูMอำนวยการ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย; ดร.สาโรช  บัวศรี 

สำนักคอมพิวเตอร; ประสานมิตร 

วิธีดำเนินการ 

สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผูMใหญB กิจกรรมสรMางความสุข และรับประทานอาหารรBวมกัน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

วันศุกร;ท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564   

ผู?เข?ารAวมโครงการ 

ผูMบริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร; จำนวน 45 คน  

คณะกรรมการบริหารโครงการ 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร;  ประกอบดMวย 

1.  นายอุดร  วงษ;ไทย ท่ีปรึกษา 

2.  นางสาวสุธิสา  แจBมสุข ประธานกรรมการ 

3.  นายจักรพันธ; อินสุด รองประธานกรรมการ 

4.  นางสาวมณฑลี ล้ิมกิจเจริญภรณ; กรรมการ 

5.  นายปวริศร เมธานันท; กรรมการ 

6.  นายเอนกวิทย; พลรบ กรรมการ 

7.  นายสุกิจ วินัยธรรม กรรมการ 

8.  นางชูศรี เชาวนารมย; กรรมการและเลขานุการ 

แผนดำเนินการ 

วัน เดือน ป* กิจกรรม หมายเหตุ 

10 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการโครงการ  

15 มีนาคม 2564 จัดทำโครงการ  

22 มีนาคม 2564 จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  และเสนอตBอ

ผูMอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร; 

 



 

3 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

วัน เดือน ป* กิจกรรม หมายเหตุ 

23 – 26 มีนาคม 2564 จัดทำหนังสือตBาง ๆ 

• จัดบันทึกเชิญเขMารBวมงาน 

• จัดทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินรองจBาย 

• จัดทำใบลงทะเบียน และเขMาแฟUมเอกสาร/ปากกา 

 

1 เมษายน 2564 แจMงรายละเอียดใหMผูMบริหารและบุคลากรทราบ ผBานเมล 

หรือท่ีประชุมคณะกรรมการผูMบริหารและบุคลากร สำนัก

คอมพิวเตอร; 

 

8 เมษายน 2564 จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพร

ผูMใหญB บริเวณโถงสำนักงานผูMอำนวยการ ช้ัน 14  อาคาร

นวัตกรรม ศาสตราจารย; ดร.สาโรช  บัวศรี 

 

9 เมษายน 2564 ดำเนินโครงการ กิจกรรมวันสงกรานต; “สงกรานต; วิถีใหมB 

หBางกายแตBใจใกลMกัน” 

 

16 เมษายน 2564 จัดทำประมวลภาพกิจกรรมผBานเว็บไซต;สำนักคอมพิวเตอร;  

16 เมษายน 2564 จัดทำและสBงหนังสือขอบคุณหนBวยงานและบุคคลท่ี

เก่ียวขMอง (ถMามี) 

 

16 – 20 เมษายน 2564 • รวบรวมเอกสารการเบิกจBายสBงการเงิน  

• เบิกจBายเงิน พรMอมหลักฐานการเบิกจBาย 

 

21 – 26 เมษายน 2564 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ  

27 – 29 เมษายน 2564 • เก็บเอกสารเขMาแฟUมเอกสาร (ถMามี) 

• นำรายงานผลดำเนินการเขMาระบบ e-document 

• ปรับปรุงเว็บเพจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

29 เมษายน 2564 ป�ดโครงการ  

งบประมาณ 

งบประมาณเงินรายไดM ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน พื้นฐานดMานการพัฒนาและ

เสริมสรMางศักยภาพทรัพยากรมนุษย; ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจBายอื่น โครงการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; จำนวนเงิน 1,000 บาท (หน่ึงพันบาทถMวน) 
 



 

4 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

รายการ 
จำนวนเงิน

)บาท(  
ค<าวัสดุ 

คBาดอกไมM พวงมาลัย น้ำอบ ดินสอพอง 1,000.- 

รวมท้ังส้ิน (หน่ึงพันบาทถCวน) 1,000.- 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจBายทุกรายการ โดยจะเบิกจBายตามหลักเกณฑ;และอัตราตามระเบียบ ของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท้ังน้ีไมBเกินวงเงินท่ีไดMรับ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/เปKาหมาย 

1. ผูMเขMารBวมกิจกรรมมีความเขMาใจเร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะไมBนMอยกวBารMอยละ 80 

2. ผูMเขMารBวมกิจกรรมไมBนMอยรMอยละ 80 

ผลที่คาดวAาจะได?รับ 

1. ผูMบริหารและบุคลากรไดMรำลึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย และสรMางความรัก

ความผูกพันกับองค;กร 

2.  ผูMบริหารและบุคลากรไดMรBวมกันสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 



 

5 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

กำหนดการ 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร4 

กิจกรรมวันสงกรานต4 "สงกรานต4วิถีใหมA หAางกายแตAใจใกล?กัน" 

วันศุกร(ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

  



 

6 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

รายงานผลดำเนินการโครงการ 
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร4 

กิจกรรมวันสงกรานต4 "สงกรานต4วิถีใหมA หAางกายแตAใจใกล?กัน" 

ดMวยสำนักคอมพิวเตอร;ไดMจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรมวัน

สงกรานต;  “สงกรานต; วิถีใหมB หBางกายแตBใจใกลMกัน” ในวันศุกร;ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโถง

สำนักงานผูMอำนวยการ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย; ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร; มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค;เพื่ออนุรักษ; สืบสาน พัฒนา สBงเสริมและเผยแพรB เอกลักษณ;ศิลปะและ

วัฒนธรรมอันดีงาม สBงเสริมใหMผูMบริหารและบุคลากร มีสBวนรBวมในการอนุรักษ;ศิลปะและวัฒนธรรม ดำรงและ

สืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย รำลึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต โดยมี

กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู?ใหญA 

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผูMบริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร;ไดMรBวมกันสรงน้ำพระพุทธรูป   

รดน้ำขอพรผูMใหญBเนื ่องในวันขึ ้นปnใหมBไทย ณ บริเวณโถงสำนักงานผูMอำนวยการ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม 

ศาสตราจารย; ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใหMมีการเวMนระยะหBางทาง

กายภาพ (physical distancing) และการใสBหนMากากอนามัย ในการรBวมกิจกรรมคร้ังน้ี 

    



 

7 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

    

   

   

   



 

8 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

    

  

กิจกรรม “Chef at Home” 

เปmนกิจกรรมที่สBงเสริมใหMผูMบริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร;มีความรูMและมีเทคนิคในการ

ทำกิจกรรมนันทนาการใชMเวลาใหMเปmนประโยชน;และสรMางสรรค; โดยการปรุงอาหารที่มีประโยชน;ตBอสุขภาพ

รBางกาย สะอาดถูกสุขอนามัยและประหยัดคุMมคBา 

รายนามผูMไดMรับรางวัลดังน้ี   

¦ รางวัลชนะเลิศ 1  รางวัล ไดMแกB  นายสุกิจ วินัยธรรม 

¦ รางวัลชมเชย 9  รางวัล ไดMแกB  

1. นางสาวนิชกานต; กาญจนกุล 

2. นางสาวจันทนา หม่ืนพันธ; 

3. นางสาววันทนา ผBองภักต; 

4. นางสาวจิตติมา ชBางไมM 

5. นายธนรรณพ อินตาสาย 



 

9 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

6. นางสาวนฤดี สุขล้ำ 

7. นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา 

8. นางสาวฐิตาภา จิโสะ 

9. นางสาวสุพัชชา สีเสวก       

    

        

ผลดำเนินงานตามเปKาหมายตัวชี้วัดของโครงการ 

เนื่องจากสถานการณ;ของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีรายงานผูMติดเช้ือ

เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของโรคระบาด และเพื่อความปลอดภัยของผูMบริหารและบุคลากร 

สำนักคอมพิวเตอร;จึงไดBใหMมีการเวMนระยะหBางทางกายภาพ (physical distancing) และใสBหนMากากอนามัย  

ในการรBวมกิจกรรมครั้งน้ี ผูMบริหารและบุคลากรทุกทBานไดMเขMารBวมกิจกรรมและมีความรูMความเขMาใจเรื่อง

วัฒนธรรมและศิลปะ  

1. ผูMเขMารBวมกิจกรรมมีความเขMาใจเร่ืองวัฒนธรรมและศิลปะรMอยละ 90.66 บรรลุเปUาหมายตัวช้ีวัด 

(ไมBนMอยกวBารMอยละ 80) 

2. ผูMเขMารBวมกิจกรรมรMอยละ 95.74 บรรลุเปUาหมายตัวช้ีวัด (ไมBนMอยกวBารMอยละ 80) 

  



 

10 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

คAาใช?จAาย 

คBาใชMจBายในการดำเนินงานจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรมวัน

สงกรานต; "สงกรานต;วิถีใหมB หBางกายแตBใจใกลMกัน" เปmนจำนวนเงินทั้งสิ้น 830.- บาท (แปดรMอยสามสิบบาทถMวน) 

จากงบประมาณเงินรายไดM ประจำปnงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน พื้นฐานดMานการพัฒนาและเสริมสรMาง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย; ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจBายอื ่น โครงการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; 

ป_ญหา อุปสรรคและข?อเสนอแนะ 

หลังจากการดำเนินงานจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; กิจกรรมวัน

สงกรานต; "สงกรานต;วิถีใหมB หBางกายแตBใจใกลMกัน" เมื ่อวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เสร็จสิ ้นเรียบรMอยแลMว 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร; สรุปประเด็นปiญหา อุปสรรคและ

ขMอเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในคร้ังตBอไป 

ปIญหาและอุปสรรค ขCอเสนอแนะ 

สถานการณ;ของโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

จัดกิจกรรมใหMกระชับและเวMนระยะหBางในระหวBาง

รBวมกิจกรรม 

  



 

11 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

ภาคผนวก 1 

หนังสือขออนุมัติโครงการ 

  



 

12 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

ภาคผนวก 2 

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร;   

  



 

13 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

ภาคผนวก 3 

รายชื่อผูRเขRารBวมโครงการ 

 



 

14 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

 

  



 

15 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

ภาคผนวก 4 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

สรุปจำนวนผูCตอบแบบประเมินความพึงพอใจต<อการจัดงาน 

การจัดกิจกรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอรV  

กิจกรรม "สงกรานตV วิถีใหม< ห<างกายแต<ใจใกลCกัน" 

ขCอ ดCาน 

จำนวนผูCตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นCอย 
นCอย
ท่ีสุด 

รวม 

1. ความพึงพอใจต<อการจัดงาน 

1. ความพึงพอใจตBอการ
ประชาสัมพันธ;กิจกรรมโครงการ 

26 16 3 0 0 45 

2. ความพึงพอใจตBอสถานท่ีในการ 

จัดกิจกรรม 

27 16 2 0 0 45 

3. ความพึงพอใจตBอระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมโครงการ 

27 16 1 1 0 45 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดโครงการ 

29 14 2 0 0 45 

2. ความเขCาใจดCานวัฒนธรรม 

5. ทBานมีความพึงพอใจตBอกิจกรรม
สงฆ;น้ำพระ และรดน้ำดำหัวผูMใหญB 

27 15 2 1 0 45 

6. ทBานมีความพึงพอใจตBอกิจกรรม
การสBงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

28 15 1 1 0 45 

  



 

16 
ผลดำเนินงาน 

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร= 
กิจกรรมวันสงกรานต= "สงกรานต=วิถีใหมD หDางกายแตDใจใกลGกัน" 

 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต<อการจัดงาน 

การจัดกิจกรรม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอรV 

กิจกรรม "สงกรานตV วิถีใหม< ห<างกายแต<ใจใกลCกัน" 

ขCอ ดCาน 

จำนวนผูCตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นCอย 
นCอย
ท่ีสุด 

รวม 
คะแนน
เฉล่ีย 

คะแนน
รCอยละแต<
ละดCาน 

1. ความพึงพอใจต<อการจัดงาน 

1. ความพึงพอใจตBอการ 

ประชาสัมพันธ;กิจกรรมโครงการ 

130 64 9 0 0 203 4.51 

91.0 

2. ความพึงพอใจตBอสถานท่ีในการ 

จัดกิจกรรม 

135 64 6 0 0 205 4.55 

3. ความพึงพอใจตBอระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมโครงการ 

135 64 3 2 0 204 4.53 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดโครงการ 

145 56 6 0 0 207 4.6 

2. ความเขCาใจดCานวัฒนธรรม 

5. ทBานมีความพึงพอใจตBอกิจกรรม
สงฆ;น้ำพระ และรดน้ำดำหัว
ผูMใหญB 

135 60 6 2 0 203 4.51 

90.66 
6. ทBานมีความพึงพอใจตBอกิจกรรม

การสBงเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

140 60 3 2 0 205 4.55 

คะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 2 ดCาน 4.54 

สรุปคะแนนเฉล่ีย :  4.54 

อยู<ในเกณฑV :  ดี 


