รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธแี สดงความอาลัย
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
รายงานสรุป ผลการดําเนิ น โครงการ/กิจกรรมของสํ านักศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
งานพิ ธีบํ าเพ็ ญ กุศลปญ ญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิ ธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปน พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน การแสดงออกถึงความจงรักภักดี การแสดงความเสียใจและน อมสํานึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่พระองคทรงพระราชทานนาม
“ราชภั ฏ ” และตราพระราชลั ญจกรประจําพระองคจากพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
เปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ตลอดจนการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติตาม
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัสที่เคยพระราชทานไวเสมอมา ใหสมกับคําวา “คนของพระราชา ขาของแผนดิน"
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไปปรับ ประยุกตใชในการดําเนิน งานดานตางๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
ธันวาคม ๒๕๕๙

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

ชื่อโครงการ

พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑. ชื่อโครงการ
พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. หลักการและเหตุผล
จากการเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช การสวรรคตของ
พระองคสรางความโศกเศราเสียใจตอพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผนดิน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ส นองงานตามแนวพระราชดํ า ริ
ซึ่ ง ได รั บ พระราชทานนาม “ราชภั ฏ ” และตราพระราชลั ญ จกรประจํ า พระองค จ ากพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เป น ตราประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทุ ก แห ง ปวงข า พระพุ ท ธเจ า
ขอน อ มเกล าน อ มกระหม อ ม สํ านึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ หาที่ สุ ด มิ ได ยั งคงเจริ ญ รอยตามพระยุ ค ลบาท
สืบสานพระราชปณิธาน ตลอดจนการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดํารัสที่เคยพระราชทานไวเสมอมา
ใหสมกับคําวา “คนของพระราชา ขาของแผนดิน"
เพื่ อ เป น การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี และแสดงความอาลั ย ในยามทุ ก ข โศกที่ เกิ ด ความวิ ป โยกอาลั ย
ของพสกนิกรทั้งประเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศล
ปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.เปนตนไป ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่ อ จั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี แ สดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวาย
เปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓.๒ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกพสกนิกรชาวจังหวัดนครสวรรค ในยามทุกขโศก
ของพุทธศาสนิกชน
๔. เปาหมาย
๔.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
คณะผู บ ริห าร คณาจารย เจ าหน าที่ บุ คลากร และนั กศึ กษา จํ านวน ๕๐๐ คน ได เข าร วมพิ ธี
บําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ
๑) แสดงความจงรักภักดี และรวมแสดงความอาลัยตอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๒) สรางขวัญกําลังใจ และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในประเทศชาติเกิดความทุกขโศก

๓) เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร
และนักศึกษา
๔) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.เปนตนไป
๖. สถานที่
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณ/ รายละเอียดโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๖๐oc๕๐๑๐๐๐๐๖ จํานวนทั้งสิ้น ๓๙,๐๐๐ บาท รายละเอียด ดังนี้
โ

หมวดรายจาย
รายการ
คาใชสอย
๑. จัดดอกไมและตกแตงสถานที่
๒. การแสดงดนตรีไทย (ปพาทยนางหงส)
๓. เชาชุดเครื่องแบบปกติขาว
๔. ภัตตาหารถวายเพลพระ
คาวัสดุอุปกรณ วัสดุอุปกรณ เชน ไวนิล ธูป เทียน ฯลฯ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น (สามหมื่นเกาพันบาทถวน)
หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดเขารวมกิจกรรม
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
- จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
๘.๓ ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๘.๔ ปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดําเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินโครงการ

จํานวนเงิน
๑๕,๐๐๐.๖,๕๐๐.๑๐,๐๐๐.๖,๐๐๐.๑,๕๐๐.๓๙,๐๐๐.-

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปไดเขารวมพิธี
บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี แ สดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๙.๒ คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมแสดง
ความจงรักภักดี และประกอบกิจกรรมแสดงความอาลัยรวมกัน
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๑๐.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร)
นักวิชาการศึกษา
๑๓. ความเห็นรองฝายบริหาร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

(นายพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

เนื่องจาก..........................................................................

(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ

พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ผูรวมพิธี พรอมกัน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
– ชมวิดีทัศนพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
– วงดนตรีไทยประโคม (วงปพาทยนางหงสบรรเลง)
– พิธีกรกลาวตอนรับ และชี้แจงกําหนดการ และขั้นตอนของพิธีการ
พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล ลําดับดังนี้
– เจาหนาที่ นิมนตพระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา ขึ้นสูธรรมาสน
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หนาโตะหมูบูชา
(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ)
– ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองนอย (ชุดลาง) และจุดเครื่องบูชาทองนอย
(ชุดบน) หนาพระบรมฉายาลักษณ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ
– ประธานในพิธี จุดเทียนสองธรรม หนาตูพระอภิธรรม
– เจาหนาที่ อาราธนาศีล
– พระสงฆ ใหศีลจบแลว
– เจาหนาที่ อาราธนาธรรม
– พระสงฆ แสดงพระธรรมเทศนา จบแลว
– ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑเทศน
– เจาหนาที่ นิมนตพระสงฆลงจากธรรมาสน กลับมานั่ง ณ อาสนะสงฆ
– เจาหนาที่ อาราธนาศีล
– เจาหนาที่ อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต จบแลว
– เจาหนาที่ ลาดผาขาวรองโยง และลาดผาภูษาโยง
– เจาหนาที่ เทียบผาไตร ๑๐ ชุด
– ประธานในพิธีและผูมีเกียรติ ทอดผาบังสุกุล บนผาภูษาโยง
เบื้องหนาพระสงฆทั้ง ๑๐ รูป
– พระสงฆ ๑๐ รูป สดับปกรณ (พิจารณาผาบังสุกุล)
– เจาหนาที่ เก็บผาขาวรองโยง และผาภูษาโยง
– เจาหนาที่ เทียบจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด
– ประธานในพิธีและผูมีเกียรติ ถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม
– เจาหนาที่ กลาวคําถวายภัตตาหาร
– พระสงฆทั้งนั้น อนุโมทนา
– ประธานในพิธี กรวดน้ํา
– ประธานในพิธี กราบลาพระสงฆ
– กราบลาพระรัตนตรัย หนาโตะหมูบูชา

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

– เจาหนาที่ นิมนตพระสงฆ ๑๐ รูป ฉันภัตตาหารเพล ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว
พิธีแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลําดับดังนี้
– ประธานในพิธี กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ หนาโตะหมูบูชา
– ประธานในพิธี กลาวพระบรมราโชวาท สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัย
– พิธีกร ประกาศยืนไวอาลัยเปนเวลา ๘๙ วินาที
– รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
– เสร็จพิธี
รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณโรงทานหนาหอประชุม

***********************************************************
หมายเหตุ

๑. พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) ฯ ใชพัดยศ
๒. การแตงกาย : ขาราชการ คณาจารย เจาหนาที่ เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข
คณาจารย เจาหนาที่ ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพไวทุกข (เครื่องดําลวน)
นักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษาถูกระเบียบ

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ๑๒๖๔/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ าหนดจัด พิ ธีบํ าเพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น )
และพิธีแสดงความอาลัย เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีฝายวิจัย
กรรมการ
๑.๕ รองอธิการบดีฝายวิชาการและการประกันคุณภาพ
กรรมการ
๑.๖ รองอธิการบดีฝายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๗ ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
๑.๘ คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑.๙ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
๑.๑๐ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑.๑๑ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑.๑๒ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๑๓ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑.๑๕ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๑๖ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๑๗ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๑๘ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ใหคําปรึกษาในการจัดงาน วางกรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
๒) ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตางๆ ใหดําเนินงานไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๓) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
๒. คณะกรรมการฝายเลขานุการ
๒.๑ รศ.ดร.สุชาติ
๒.๒ ผศ.ดร.สุภาวรรณ
๒.๓ อาจารยพงษศักดิ์
๒.๔ อาจารยอนุสรณ

แสงทอง
วงคคําจันทร
ศิริโสม
สินสะอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๕ อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
กรรมการ
๒.๖ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๒.๗ อาจารยพัทธดนย
สนธิรักษ
กรรมการ
๒.๘ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๒.๙ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดทําโครงการ และกําหนดการการจัดพิธีฯ
๒) จัดทําบันทึกขอความเชิญอธิการบดีเปนประธานในพิธีฯ
๓) จัดทําหนังสือเชิญถึงหนวยงานตางๆ
๔) ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ตางๆ ที่ไมไดอยูในหนาที่ของคณะกรรมการฝายอื่นๆ
๓. คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ - พิธีกร
๓.๑ รศ.ดร.ไพศาล
สรรสรวิสุทธิ์
๓.๒ อาจารย ดร.สาธิต
พนารี
๓.๓ อาจารย ดร.สมญา
อินทรเกษตร
๓.๔ อาจารยชนันททิพย
จันทรโสภา
๓.๕ อาจารย ดร.สุวรรณา
คุณดิลกณัฐวสา
๓.๖ อาจารยคุณากร
กรสิงห
๓.๗ อาจารยกิตติพัฒน
คงมะกล่ํา
๓.๘ อาจารยวรรณมาฆะ
เกษรดอกไม
๓.๙ อาจารยสุบัณฑิต
จันทรสวาง
๓.๑๐ อาจารยวรวิทย
นพเกา
๓.๑๑ วาที่ รต.เอกลักษณ
นาคพวง
๓.๑๒ อาจารย ดร.วิชญภา
เมธีวรฉัตร
๓.๑๓ อาจารยอดุลเดช
ถาวรชาติ
๓.๑๔ อาจารยธนันทธร
โสภาดิลก
๓.๑๕ อาจารยพรรณอร
พัฒนการคา
๓.๑๖ อาจารยวรวิทย
กลิ่นสุข
๓.๑๗ อาจารยณัฐชัย
นิ่มนวล
๓.๑๘ อาจารยชยภรณ
บุญเรืองศักดิ์
๓.๑๙ อาจารยเอกวิทย
สิทธิวะ
๓.๒๐ นางสาวจาริณี
นิกรกุล
๓.๒๑ นายภูมิพิพัฒธนรัฐ
ชมพักตร
๓.๒๒ อาจารยรตา
อนุตตรังกูร
๓.๒๓ อาจารยนันทิยา
สัตยวาที
๓.๒๔ อาจารยธีรพงศ
พรหมวิชัย
๓.๒๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
๓.๒๖ นายสุเมธ
เนตรหลับ
๓.๒๗ อาจารย ดร.ไพศาล
เครือแสง
หนาที่ ๑) นิมนตพระสงฆ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒) เปนพิธีกรในการประกอบพิธี และดําเนินงานดานพิธีสงฆ
๓) กํากับและดูแลขั้นตอนการดําเนินงานดานพิธีสงฆ
๔) จัดนักศึกษาชายชวยขนของพระ
๔. คณะกรรมการฝายสนับสนุนศาสนพิธี
๔.๑ รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๔.๒ คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๔.๒ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
๔.๓ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๔.๔ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๔.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๔.๖ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๔.๗ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๔.๘ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๔.๙ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๔.๑๐ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ถวายตนกัณฑเทศน ผาไตร จตุปจจัยเครื่องไทยธรรม แดพระสงฆ
๕. คณะกรรมการฝายปฏิคมสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๑ อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
๕.๒ ผศ.ดร.สุภาวรรณ
วงคคําจันทร
๕.๓ อาจารย ดร.รุงรัตติกาล
มวงไหม
๕.๔ อาจารยพัทธดนย
สนธิรักษ
๕.๕ นางนภัสนันทน
บัวแกว
๕.๖ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๕.๗ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
หนาที่ ๑) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางกิจกรรม
๒) ตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมกิจกรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและประชาสัมพันธ
๖.๑ อาจารยอนุสรณ
สินสะอาด
ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนฤภร
ศรีบรรเทา
กรรมการ
๖.๓ นายอภิชาติ
จุมพล
กรรมการ
๖.๔ นางสาวรัชดาพร
ลครชัยมงคล
กรรมการ
๖.๕ นายกิตติพงษ
ใจงามกุล
กรรมการ
๖.๖ นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ประชาสัมพันธขาวการจัดกิจกรรมไปยังหนวยงานตางๆ
๒) จัดทําปายประชาสัมพันธ
๓) ติดตั้งเครื่องเสียงและตรวจอุปกรณใหพรอมใชงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

๗. คณะกรรมการฝายประสานงานนักศึกษา
๗.๑ รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
ประธานกรรมการ
๗.๒ อาจารย ดร.ประสพ
ยลสิริธัม
รองประธานกรรมการ
๗.๓ นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
กรรมการ
๗.๔ นางสาวพรทิพย
ไพรสิงห
กรรมการ
๗.๕ นางสาวชัชฎา
ถีติปริวัตร
กรรมการ
๗.๖ นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
กรรมการ
๗.๗ นายมานะ
แปนหวย
กรรมการ
๗.๘ นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
กรรมการ
๗.๙ นายศรัณย
เกตกรณ
กรรมการ
๗.๑๐ นายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ
กรรมการ
๗.๑๑ นางวราพรรณ
ประกอบเพียร
กรรมการ
๗.๑๒ อาจารย ดร.ไกรวิทย ดีเอม
กรรมการและเลขานุการ
๗.๑๒ อาจารยทินกร
ชอัมพงษ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนาที่ ๑) ประสานงานและจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๒) ประสานงานและควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางการดําเนินงาน
๘. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และเตรียมรถรับ-สง
๘.๑ นายอนุสรณ
สินสะอาด
ประธานกรรมการ
๘.๒ นายบาง
พิมสวรรค
กรรมการ
๘.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๘.๔ พนักงานฝายอาคารสถานที่
กรรมการ
๘.๕ นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๘.๖ นายนที
ศิลาหมอม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดเตรียมสถานที่สําหรับพิธีบําเพ็ญกุศลฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
๓) จัดเตรียมรถบริการรับ – สงงานที่เกี่ยวของ
๙. คณะกรรมการฝายดนตรี
๙.๑ รศ.ดร.สุชาติ
แสงทอง
ประธานกรรมการ
๙.๒ อาจารย ดร.ภิญโญ
ภูเทศ
กรรมการ
๙.๓ อาจารยมารุต
ปยสุทธิ์
กรรมการ
๙.๔ อาจารยวศิน
ล่ําสัน
กรรมการ
๙.๕ อาจารยสุดาพิมพ
เยี่ยงยงค
กรรมการ
๙.๖ อาจารยชัชชญา
กัญจา
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ จัดดนตรีไทยบรรเลงในพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๐. คณะกรรมการฝายการเงิน
๑๐.๑ อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
๑๐.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๑๐.๓ นางชอลัดดา
คันธชิต
หนาที่ ๑) เตรียมเงินทดรองจาย
๒) ดําเนินการเบิก – จายเงินตามโครงการ
๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๑.๑ ผศ.ดร.สุภาวรรณ
วงคคําจันทร
๑๑.๒ อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
๑๑.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
๑๑.๔ นางสาวศิรินุช
ครุฑธกะ
๑๑.๕ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
หนาที่ ๑) ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
๒) รายงานผลการดําเนินงาน

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดความเรียบรอย สมพระเกียรติฯ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สวนที่ ๓ บทสรุป

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดง
ความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๓๖
หญิง
๖๔
รวม
๑๐๐

รอยละ
๓๖.๐๐
๖๔.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๗๗
๒๑ – ๓๐ ป
๕
๓๑ – ๔๐ ป
๙
๔๑ – ๕๐ ป
๖
๕๑ – ๖๐ ป
๓
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๑๐๐

รอยละ
๗๗.๐๐
๕.๐๐
๙.๐๐
๖.๐๐
๓.๐๐
๐
๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๗๗
เจาหนาที่/บุคลากร
๑๔
ครู/อาจารย
๙
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๑๐๐

รอยละ
๗๗.๐๐
๑๔.๐๐
๙.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธงานพิธีบําเพ็ญ
กุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธี
๖๖
๓๐
๔
๐
๐
๔.๖๒
แสดงความอาลัยเหมาะสม
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
รวมงานพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร
๖๙
๒๘
๓
๐
๐
๔.๖๖
(๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมี
๗๕
๒๕
๐
๐
๐
๔.๗๕
ความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการแสดงความอาลัย
๗๖
๒๔
๐
๐
๐
๔.๗๖
มีเหมาะสม
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๗๐
๒๘
๒
๐
๐
๔.๖๘
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖. ระยะเวลาในการจัดงานพิธีบําเพ็ญ
๗๑
๒๖
๓
๐
๐
๔.๖๘
กุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธี
แสดงความอาลัยเหมาะสม
รวม
๔.๖๙
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ ๖๘
๓๐
๒
๐
๐
๔.๖๖
๘.ความกระตือรือรน และความเอาใจใส
๖๖
๓๑
๓
๐
๐
๔.๖๓
ในการใหบริการ
๙.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอ
๖๗
๓๑
๒
๐
๐
๔.๖๕
ภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๖๕
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธี
๗๔
๒๖
๐
๐
๐
๔.๗๔
เหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน)
๗๓
๒๗
๐
๐
๐
๔.๗๓
และพิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่ง
๗๒
๒๘
๐
๐
๐
๔.๗๒
อํานวยความสะดวกอื่นๆ

รอยละ แปรผล

๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๓.๒๐ มากที่สุด
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๒๐ มากที่สุด
๙๓.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๘๐ มากที่สุด
๙๓.๒๐ มากที่สุด
๙๒.๖๐ มากที่สุด
๙๓.๐๐ มากที่สุด
๙๓.๐๐ มากที่สุด
๙๔.๘๐ มากที่สุด
๙๔.๖๐ มากที่สุด
๙๔.๔๐ มากที่สุด

รายการ
๑๓. ดนตรีไทย และดนตรีที่ใชประกอบ
พิธีเหมาะสม

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
๗๔

๒๖

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. ไดรวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร
(๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อ
๙๑
๙
อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
๑๕. ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และ
๙๒
๘
ประกอบกิจกรรมแสดงความอาลัย
รวมกัน
๑๖. ไดนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
๙๑
๙
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รวม
รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

รอยละ แปรผล

๔.๗๔

๙๔.๘๐ มากที่สุด

๔.๗๓

๙๔.๖๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๙๑

๙๘.๒๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๙๒

๙๘.๔๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๙๑

๙๘.๒๐ มากที่สุด

๔.๙๑
๔.๗๔

๙๘.๒๐ มากที่สุด
๙๔.๗๐ มากทีส่ ุด

สรุประดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย
๑. ดานกระบวนการขั้นตอน
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานกระบวนการขั้นตอนอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๘๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก พิธีสงฆและพิธี
การแสดงความอาลัยมีเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๒๐ รองลงมาคือ ลําดับขั้นตอน
ในการจัดพิ ธีการมีความเหมาะสม ความพึ งพอใจอยูในระดับ มากที่สุด รอยละ ๙๕.๐๐ ความชัด เจนในการ
อธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๖๐ ความ
ชัดเจนในการอธิบ าย ชี้แจง และแนะนําขั้น ตอนในการรวมงาน ความพึ งพอใจอยู ในระดับ มากที่ สุด รอยละ
๙๒.๘๐ ระยะเวลาในการจัด งานพิ ธีบําเพ็ ญกุศลปญ ญาสมวาร (๕๐ วัน ) และพิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๖๐ ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงานพิธีบําเพ็ญกุศล
ปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๒๐ และลําดับ
สุดทาย การประชาสัมพันธงานพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม ความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๒.๔๐

๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๐๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก กิริยามารยาทของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๒๐ รองลงมาคือ เจาหนาที่ใหบริการตอ
ผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๓.๐๐ และ
ลําดับสุดทาย ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ
๙๒.๖๐
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดั บ มากที่ สุ ด ร อยละ ๙๔.๖๐ โดยหั ว ข อ ที่ ผู เข าร ว มโครงการมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด ได แ ก มี อุ ป กรณ
เครื่องมือสนับสนุนในพิธีเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๔.๘๐ ดนตรีไทย และดนตรีที่
ใชประกอบพิ ธีเหมาะสม ความพึ งพอใจอยูในระดั บมากที่ สุด รอยละ ๙๔.๘๐ รองลงมาคือ ความพรอมของ
สถานที่ในการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๔.๖๐ และลําดับสุดทาย ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๔.๔๐
๔. ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจโดยภาพรวมด านความรูความเข าใจ และ
ประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๒๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด
ไดแก ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และประกอบกิจกรรมแสดงความอาลัยรวมกัน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ ๙๘.๔๐ รองลงมาคือ ไดรวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อ
อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ ๙๘.๒๐ และไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๒๐
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
- ในลําดับการขานรายนามผูแตงกายดวยชุดเครื่องแบบปกติขาว ยังไมสมบูรณเนื่องจากขาดการ
เรียงลําดับตามยศและตําแหนง
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๔
คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
พิ ธีบํ าเพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี แ สดงความอาลั ย เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร
และนักศึกษา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค รวมแสดงความจงรักภักดี และรวมแสดงความอาลัยตอ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง จะเปนการสรางขวัญกําลังใจและ
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทยในยามที่ประเทศชาติเกิดความทุกขโศก และยังเปนการเสริมสรางคุณธรรม
จริย ธรรม ใหเกิดขึ้น แกคณะผู บริห าร คณาจารย เจาหนาที่บุ คลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรคไดอีกทางหนึ่ง
จากการจัดพิธบี ําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศล
แด พระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช ไดมีการประเมิน ผลการดําเนิน งานโดยใชเครื่องมื อ
ในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมิน ความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการ
สอบถามความพึ งพอใจ เป นต น โดยสรุป ความพึ งพอใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม สามารถอธิบ ายได
ในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/ กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน ๕๕๐ คน
ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เปนชายรอยละ ๓๖.๐๐ เปนหญิงรอยละ
๖๔.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๐ อยูในระดับมาก
ที่สุด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/ กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย ดานมิติของ
เวลาเนื่องจากเปนการประกอบพิธีสงฆ จึงจําเปนตองมีการประสานผูเกี่ยวของหลายสวนงาน เพื่อใหพิธีการและ
พิธีสงฆมีความสมดุลและสมบูรณมากที่สุด สงผลใหชวงระยะเวลาฉันเพลของพระสงฆลวงเกินออกไปบาง และ
ขอเสนอดานการขานรายนามผูแตงกายชุดเครื่องแบบปกติขาว จําเปนตองจัดเรียงรายชื่อตามยศและตําแหนง
เพื่อความเหมาะสมทางทางวิชาการอีกดวย
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พิ ธี บํ าเพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี แ สดงความอาลั ย เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม 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
 อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธงานพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และ
พิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงานพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสม
วาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมีความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการแสดงความอาลัยมีเหมาะสม

๕

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖. ระยะเวลาในการจัดงานพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และ
พิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘.ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๙.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธีเหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร
(๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัยเหมาะสม
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
๑๓. ดนตรีไทย และดนตรีที่ใชประกอบพิธีเหมาะสม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. ไดรวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความ
อาลัย เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๕. ไดรวมแสดงความจงรักภักดี และประกอบกิจกรรมแสดงความ
อาลัยรวมกัน
๑๖. ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

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

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๓๐
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน)

.
.
.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ด ว ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี
แสดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเรียนเชิญ ทาน สวมชุด เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข ให เกี ยรติ เป นประธานในพิธีบําเพ็ญ กุศลป ญญาสมวาร
(๕๐ วัน) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองนอย ทอดผาบังสุกุล ถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม
และประกอบพิธีแสดงความอาลัย ตามลําดับ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังกําหนดการที่แนบมาดวยพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๓๒
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย

.
.
.

เรียน คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กําหนดจัดพิ ธีบํ าเพ็ ญ กุ ศลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี
แสดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ซึ่ งจะถู ก จั ด ขึ้ น ในวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุ ม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
เพื่อใหการจัดงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงขอความอนุเคราะหทางคณะ/ศูนย/สํานัก ดังนี้
๑. ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น รองคณ บดี และคณ ะผู บ ริ ห ารประจํ า คณ ะ รวมจํ า นวน ๕ ท า น
สวมเครื่ อ งแบบปกติ ข าวไว ทุ ก ข เข า ร ว มประกอบพิ ธี ใ นวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้ งแต เวลา ๐๘.๐๐ น.เป น ต น ไป ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค (สอบถามข อมู ล และ
รายละเอียดการสวมเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข ไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร.๑๑๓๕)
๒. ขอเรียนเชิญรวมเปนเจาภาพถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม คณะ/เจาภาพละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. ขอเรี ย นเชิ ญ ร ว มเป น เจ า ภาพเลี้ ย งอาหารกลางวั น ณ โรงทาน บริ เ วณหน า หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๔. ประชาสัมพันธเชิญชวน และสงรายชื่อคณาจารย เจาหนาที่บุคลากรในสังกัด สวมเครื่องแบบ
ปกติขาวไวทุกข เพื่อเขารวมประกอบพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
๕. ขอความอนุ เคราะห นั ก ศึ ก ษา คณะละ ๑๐๐ คน สวมเครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาถู ก ระเบี ย บ
เพื่อเปนตัวแทนเขารวมประกอบพิธีในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๓๓
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ดวยมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค กําหนดจัด พิ ธีบํ าเพ็ ญ กุศลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วัน ) และพิธี
แสดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงใครขอความอนุเคราะหใช วัส ดุอุป กรณ พรอมเจาหน าที่ ติดตั้ ง เพื่อใชในงานพิ ธีบําเพ็ญ กุศลป ญญาสมวาร
(๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย ดังรายการตอไปนี้
๑. เต็นทขนาดใหญ พรอมผูกผาขาว-ดํา จํานวน ๓ หลัง
๒. โตะวางของ
จํานวน ๓๐ ตัว
๓. ชุดโซฟารับแขก
จํานวน ๑ ชุด
๔. โตะหมู ๙ พรอมแทนกราบ
จํานวน ๒ ชุด
๕. เกาอี้นวมพรอมผาคลุม
จํานวน ๑๐๐ ตัว
๖. เกาอี้พลาสติก
จํานวน ๖๐๐ ตัว
๗. พรม
จํานวน ๓ ผืน
๘. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
จํานวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๗๒ ๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง กราบอาราธนานิมนต
กราบนมัสการ พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ล
ป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี แ สดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐–๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่ อให การจั ด งานดั ง กล า วเป นไป ด ว ยความเรี ย บ ร อ ยและสมพ ระเกี ย รติ ฯ ในการนี้
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี ค วามประสงค ข อกราบอาราธนานิ ม นต
พระเดชพระคุ ณ พระเทพปริ ยั ติ เ มธี ผศ.ดร. เจ า คณ ะจั ง หวั ด นครสวรรค แสดงพระธรรมเทศนา
สวดพระพุ ท ธมนต และฉั น ภั ต ตาหารเพล ในพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) วั น ที่ ๑ ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดเมตตานุเคราะห
ขอกราบนมัสการดวยความเคารพอยางสูง

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
มือถือ ๐๘ ๙๘๓๙ ๔๐๗๐ รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๗๐๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ
เรียน ผูอํานวยการบริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค) จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ าหนดจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลป ญ ญาสมวาร (๕๐ วั น ) และพิ ธี
แสดงความอาลั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ที่จะถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.เปนตนไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ใครขอความอนุเคราะห บริษัท เคซีทีวี (นครสวรรค) จํากัด
ในการประชาสัมพันธและนําเสนอขาวการจัดงาน เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเขารวมงานดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐ – ๒๙ ตอ ๑๑๓๕

รายนามพระสงฆทรงสมณศักดิ์

พิธีบําเพ็ญกุศลปญญาสมวาร (๕๐ วัน) และพิธีแสดงความอาลัย เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

แสดงพระธรรมเทศนา
พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
สวดพระพุทธมนต
พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
พระราชพุฒิเมธี เจาคณะอําเภอเมืองนครสวรรค
พระครูสิริคีรีรักษ ดร. เจาคณะอําเภอแมเปน
พระครูนิวิฐศีลขันธ ดร. เจาคณะอําเภอแมวงก
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองเจาคณะอําเภอเมืองนครสวรรค วัดไทรเหนือ
พระครูปริยัติโพธานุกูล รองเจาอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
พระครูสิริภูรินิทัศน เจาอาวาสวัดไทรใต
พระครูนิรมิตสังฆกิจ ผูชวยเจาอาวาสวัดนครสวรรค
พระมหาประมาณ สิทธิเมธี รองเจาคณะอําเภอตากฟา
พระมหาวิชญกันต ปฏิภาณกวี รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา

เพลง “พลังพออยูในใจไทยนิรันดร”
คํารอง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ทํานอง : สุชาติ แสงทอง
เรียบเรียงดนตรี : พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน
ขับรอง : จันจิรา แสงทอง
บรรเลง : วงดุริยางคเยาวชนนครสวรรค Nakhonsawan Youth Orchestra N.Y.O.

สิบสาม ตุลาคม เมื่อลมหวน
ความหวังดับ วูบไป ในสายลม

เจาพระยา รัญจวน คลื่นครวญขรม
เสียงระงม ร่ําไห ใจราวราน

เมฆลอยควางกลางเปลวแดดที่แผดเผา ระบายเงา ลบสิ้นคํา อธิษฐาน
ศิริราช ราษฏรระทม ตรมดวงมาน
รัตติกาล ดาวหมนหมอง นองน้ําตา
สูอรุณ ยังทวี ทุกขเทวษ
เคลื่อนคลุม มานสลัว ทั่วนครา

หมอกธุมเกตุ หมนมัว ทั่วเวหา
ประหนึ่งกาล เวลา ถูกจองจํา

*แผนดินไทย สะทก อกสะทาน
ร่ําอาลัย พระองค ผูทรงธรรม

คลื่นสะเทือน สายธาร ดั่งครวญคร่ํา
โลกกลายเปน สีดํา ทั่วแผนดิน

แตพลัง ยิ่งใหญ ในพระองค
ภูมิพล คือพลัง แหงแผนดิน

ยังดํารง อยูใน ฤทัยถวิล
ชุบชีวิน ปลอบชีวา ประชาไทย

ดวงตะวัน สองแสง จากแดนสรวง
วิญญาณพอ สถิตยัง สวรรคาลัย

คือพลัง พอหลวง โชติชวงไสว
พลังพออยู ในใจไทยนิรันดร

**คือพลังแหงแผนดินฤดีไทย

ไทยของเรากาวไกลไปดวยกัน

วงปพาทยนางหงส
เกิด จากการนํ า วงป พ าทยไทย (ประกอบดวย ป ใน ระนาดเอก ระนาดทุ ม ฆ องวงใหญ ฆองวงเล็ ก
ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง) ประสมกับ วงบัวลอย (ประกอบดวยเครื่องดนตรี ปชวา ๑ เลา กลองมลายู ๒ ใบ และ
เหม ง ) สาเหตุ ที่ เ รี ย กว า วงป พ าทย น างหงส นั้ น เกิ ด จากการบรรเลงเพลงนางหงส หรื อ เพลงพราหมณ
เก็บหัวแหวน กอนแลวจึงตอดวยเพลงสาวสอดแหวน เพลงแสนสุดสวาท เพลงแมลงปอ และเพลงแมลงวันทอง
โดยบรรเลงตอเนื่องกัน จึงเรียกชื่อวงและชื่อเพลงชุดนี้วา “วงปพาทยนางหงสและเพลงเรื่องนางหงส”
วงป พ าทย น างหงส ถู ก นํ า มาบรรเลงประโคมย่ํ า ยามเป น ครั้ ง แรกในงานพระบรมศพของสมเด็ จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล าฯ ให วงป พาทย น างหงสของกรมศิลปากรมาบรรเลงประโคมย่ํายามเปน วงประโคมในลําดับ ที่ ๓
ตอจากวงแตรสังข และวงปไฉน กลองชนะ
วงปพาทยนางหงส ที่นํามาบรรเลงในวันนี้ เปนวงปพาทยนางหงสเครื่องใหญ ประกอบดวยเครื่องดนตรี
ปชวา ระนาดเอก ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก กลองทัด ฉิ่ง ฉาบเล็ก
และกรับ บรรเลงโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี และดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

