รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
งานบรรพชาอุปสมบทหมู
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง

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
งานบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่
๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
โดยถือวาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธเปนวันราชภัฏ วันที่พระองคทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองคจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนตราประจํามหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทุ กแห งทั่ วประเทศ เพื่ อเป น การแสดงออกถึ งความจงรักภั กดี ขอน อมถวายบั งคมแสดงความเสีย ใจ
และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไปปรับ ประยุกตใชในการดําเนิน งานดานตางๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
กุมภาพันธ ๒๕๖๐

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
หนวยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรครวมจัดบรรพชาอุปสมบทหมู
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรครวมจัดบรรพชาอุปสมบทหมู
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒. หลักการและเหตุผล
นับ ตั ้ง แตพ ระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดชเสด็จ ขึ ้น ครองสิร ิร าชสมบัติ
พระองคทรงอุทิศเวลา กําลังพระวรกาย กําลังพระปญญาและกําลังพระราชทรัพยป ฏิบัติพระราชกรณียกิจ
นานัปการเพื่อความผาสุกรมเย็น ของอาณาประชาราษฎร โดยเฉพาะพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริเ พื ่อ การพัฒ นาที ่ยั ่ง ยืน ใหแ กพ สกนิก รที ่อ ยู ใ นพื ้น ที ่ต า งๆ ทั ่ว ทุก ภาคของประเทศไทย
ดังปฐมบรมราชโองการวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม" พระองค
ไดท รงประพฤติป ฏิบ ัต ิอ งคเ ปน ผูท รงคุณ ธรรมอัน ประเสริฐ ทรงเปน "ธรรมิก ราชา" และทรงยึด มั ่น ใน
"ทศพิธราชธรรม" ตลอดมา
ดว ยสํ า นึก ในพระมหากรุณ าธิค ุณ ที ่พ ระบาทสมเด็จ พ ระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช
ทรงมีตอปวงชนชาวไทยตลอดมา เพื่อเปนการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ทั ่ว ประเทศจึง พรอ มใจรว มกัน จัด โครงการอุป สมบทหมู  ๙๙๙ รูป ถวายเปน พระราชกุศ ลแด
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม ิพ ลอดุล ยเดช จัด กิจ กรรมพรอ มกัน ทั ่ว ประเทศ ในวัน อัง คารที่
๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือวาวันนี้เปนวันสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา โปรดกระหมอ มพระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตราพระราชลัญ จกร
ประจํ าพระองค ใหแ กม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ ทั่ว ประเทศ นับ เปน สิริม งคลและเปน เกีย รติสูง สุด แกส ถาบัน
นํามาซึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ในฐานะเจ า ภาพหลั ก ในการจั ด
บรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ อ งในกิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุ ป สมบทหมู ๙๙๙ รู ป เพื่ อ อุ ทิ ศ
ถวายเป น พระราชกุ ศลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช โดยประสานงานหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในการรวมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค และวัด นครสวรรค พระอารามหลวง เพื ่อ ปลูก จิต สํ า นึก คณาจารย
นัก ศึก ษา บุค ลากรภายในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรคแ ละประชาชนทั ่ว ไป ใหม ีค วามยึด มั ่น และ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และประชาชนทั่วไป
ได มี โ อกาสเข า ร ว มโครงการบรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ อ งในกิ จ กรรมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
๓.๒ เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

๓.๓ เพื่อรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒ นธรรมประเพณีของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป
๓.๔ เพื่อสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของคณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค และประชาชนทั่วไป
๔. เปาหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)
๑. คณะผู บ ริ ห าร คณาอาจารย นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรภายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และ
ประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน ๕๐๐ คน และผู บ รรพชาอุ ป สมบท จํ า นวน ๓๐ คน ได เ ข า ร ว มโครงการ
บรรพชาอุ ป สมบทหมู เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลและร ว มแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ส ถาบัน ช าติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
๒. ได ร ว มกั น ทํ า นุ บํ า รุ งพระพุ ท ธศาสนา และสื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี ข องไทยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
พระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป
๓. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. สถานที่
๖.๑ พิธีขอขมา พิธีปลงผม และพิธีเทศนสอนนาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๖.๒ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู และอบรมพระธรรมวินัย ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
๗. งบประมาณ/ รายละเอียดโครงการ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และเงินบริจาคที่ไดรับตามกําลังศรัทธา
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๓๔๓,๘๔๙ บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันสามแปดรอยสี่สิบเกาบาทถวน)
โดยจําแนกรายการคาใชจาย ดังนี้ โ
หมวดรายจาย
รายการ
จํานวนหนวย
คาตอบแทน ๑. ถวายตอบแทน พระเทศนสอนนาค
๑ งาน
๒. ถวายตอบแทน พระพี่เลี้ยง และพระสอนขานนาค
๕ รูป
๓. ถวายพระอุปชฌาย ๑ รูป พระคูสวด ๒ รูป และ
พระอันดับ ๒๐ รูป
๑ งาน
๔. เหรียญสําหรับโปรยทาน
๑ งาน
๕. คาบํารุงพระพุทธศาสนา คาน้ํา คาไฟ ถวายวัด
๑ งาน
หมวดรายจาย
รายการ
จํานวนหนวย
คาใชสอย ๑. คาจัดลําดับงานพิธปี ลงผมนาค เชน ใบบัว,ถังน้าํ ฯลฯ
๑ งาน
๒. ชุดนาค เสื้อโปรงขลิบทอง ผาสบงนาค เข็มขัด
๓๐ ชุด
๓. ผาไตร จีวร
๓๐ ชุด
๔. เครื่องไทยธรรม และของใชจําเปนในการอุปสมบท
๓๐ ชุด
๕. คาอาหารเย็น,เครื่องดื่ม วันที่ ๑๓ จํานวน ๒๐๐ คน
๑ งาน
๖. คาอาหารเชา,เครื่องดื่ม วันที่ ๑๔ จํานวน ๔๐๐ คน
๑ งาน
๗. คาอาหารกลางวัน,เครื่องดื่ม วันที่ ๑๔ จํานวน ๕๐๐ คน
๑ งาน
๘. คาอาหารวาง,เครื่องดื่ม วันที่ ๑๔ จํานวน ๓๐๐ คน
๑ งาน

ราคาตอหนวย
๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.-

จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.๕,๐๐๐.-

๑๕,๐๐๐.๙๙๙.๕,๐๐๐.ราคาตอหนวย
๘,๐๐๐.๗๐๐.๑,๓๐๐.๓๕๐.๑๕,๐๐๐.๑๘,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.-

๑๕,๐๐๐.๙๙๙.๕,๐๐๐.จํานวนเงิน
๘,๐๐๐.๒๑,๐๐๐.๓๙,๐๐๐.๑๐,๕๐๐.๑๕,๐๐๐.๑๘,๐๐๐.๒๕,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.-

คาวัสดุ

๙. คาภัตตาหารถวายพระ เชา-เพล และน้าํ ปานะ
ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๒ กพ.
๑๐. คาจัดเตรียมงานปฐมนิเทศ และงานเทศนสอนนาค
๑๑. คาจัดตกแตงสถานที่ จัดดอกไม ตลอดทั้งโครงการ
๑๒. คาตกแตงขบวนรถแหอัญเชิญผาไตร รถแหนาค
๑๓. คาตกแตงสถานที่ พระอุโบสถ วัดนครสวรรค
๑๔. คาเชาบริการเครื่องเสียง ที่มหาวิทยาลัยและ
ที่วัดนครสวรรค
๑๕. คาเชาชุดเครื่องแบบปกติขาว
๑๖. คาน้ํามันเชื้อเพลิง ตลอดทัง้ โครงการ
๑๗. คาจางทําสปอรตบันทึกเสียงประชาสัมพันธ
๑๘. คาเชารถแหประชาสัมพันธ
๑. ปายไวนิลประชาสัมพันธขนาดตางๆ
ตลอดทั้งโครงการ
๒. คาหนังสือคูมือทําวัตร เชา-เย็น แจกใหผูอุปสมบท
๓. คาจัดพิมพคูมือสูจิบัตร
๔. คาชุดปฐมพยาบาล

๘ วัน

๕,๕๐๐.-

๔๔,๐๐๐.-

๒ งาน
๑ งาน
๑ งาน
๑ งาน
๒ งาน

๑๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๓,๐๐๐.-

๒๐,๐๐๐.๒๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๑๐,๐๐๐.๖,๐๐๐.-

๒๐ ชุด
๑ งาน
๑ งาน
๓ วัน
๑ งาน

๕๐๐.๑๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๖๐๐.๑๕,๐๐๐.-

๑๐,๐๐๐.๑๕,๐๐๐.๑,๐๐๐.๑,๘๐๐.๑๕,๐๐๐.-

๓๐ เลม
๓๐๐ เลม
๑ ชุด

๘๕.๓๕.๕๐๐.-

๒,๕๕๐.๑๐,๕๐๐.๕๐๐.-

รวมคาใชจายทั้งสิ้น (สามแสนสีห่ มื่นสามพันแปดรอยสี่สิบเกาบาทถวน) ๓๔๓,๘๔๙.-

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ

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

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ คณาจารย นั กศึ กษา บุ คลากรภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และประชาชนทั่ ว ไป
มีโอกาสไดเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อรวมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๘.๒ คณาจารย นั กศึ กษา บุ คลากรภายในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และประชาชนทั่ ว ไป
ไดรวมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของตน โดยนําความรูความเขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันได
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๑๐.๒ จํานวนผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓. ความเห็นรองฝายบริหาร
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

(รองศาสตราจารย ดร.ธานี เกสทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

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

(ลงชื่อ)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ

งานบรรพชาอุปสมบทหมู
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
******************************************************************

วันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น.
ปฐมนิเทศ และพิธีขอขมา
ผูบรรพชาอุปสมบท คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และญาติ
พรอมกัน ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
- พิธีกร กลาวตอนรับ แนะนําขั้นตอน กําหนดการ และนัดหมายตางๆ
- ประธานในพิธี โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองนอย และกราบหนาพระบรมฉายาลักษณ
(ผูเขารวมพิธียืนขึ้น และนั่งลงเมื่อประธานนั่งที่เกาอี้รับรอง)
เวลา ๑๓.๓๐ น.
พิธีขอขมา
- ผูขอขมา นั่งพับเพียบพรอมกัน
- หัวหนาผูเขาขอขมานํากราบ (ตั้งมือ) ๑ ครั้ง
- หัวหนาผูขอขมา นํานั่งคุกเขา เปดกรวยครอบกระทงดอกไมสดออกแลว
ยกพานธูปเทียนแพสองมือเสมออก กลาวนําคําขอขมา
- เมื่อกลาวคําขอขมา จบแลว
- หัวหนาผูขอขมา เดินเขาถือพานธูปเทียนแพ เขาไปตรงหนาประธาน
มอบพานธูปเทียนแพใหประธานฯ แลวถอยกลับมาที่เดิม นั่งพับเพียบฟงโอวาท
- ประธานฯ รับพานธูปเทียนแพ
- ประธานฯ ใหโอวาท และมอบของที่ระลึก
เวลา ๑๔.๐๐ น.
พิธปี ลงผม
ผูบรรพชาอุปสมบท คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และญาติ
พรอมกัน ณ เต็นทปรําพิธีปลงผมนาค
- พิธีกร เชิญประธานและแขกผูมีเกียรติ ทําพิธีขลิบผม ตามลําดับดังนี้
ลําดับที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ลําดับที่ ๒ บิดามารดาของผูบรรพชา อุปสมบท
ลําดับที่ ๓ คณะผูบริหาร/ผูรวมอุปถัมภการบรรพชา อุปสมบท/ญาติ
- โกนผมนาค ชําระรางกาย และแตงชุดนาค
เวลา ๑๖.๓๐ น.
รับประทานอาหารเย็น ณ เต็นทบริเวณลานหนาหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
เวลา ๑๗.๓๐ น.
พิธีมอบผาไตร และพิธเี ทศนสอนนาค
ณ ลานพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- พิธีกร กลาวตอนรับ แนะนําขั้นตอน กําหนดการ และนัดหมายตางๆ
พิธีมอบผาไตร โดยพิธีกรเชิญบิดา มารดา และผูอุปถัมภ มอบผาไตรแกนาค

- พิธีกรกลาวเชิญ ญาติเขาพื้นที่ เตรียมประกอบพิธีมอบผาไตร
- ขบวนนาค เคลื่อนแปรแถวเขาพิธี
- สัญญาณฆองครั้งที่ ๑
- นาคหันหนาเขาหาคณะญาติ นั่งคุกเขาประนมมือ เมื่อพรอมกราบ ๓ ครั้ง
- สัญญาณฆองครั้งที่ ๒
- นาคนอมรับผาไตรจากคณะญาติ
- สัญญาณฆองครั้งที่ ๓
- นาคลุกขึ้นยืน แปรแถวกลับพื้นที่ฟงธรรมเทศนา วางบาตรและผาไตร
พิธีเทศนสอนนาค
- เจาหนาที่ นิมนต พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
แสดงพระธรรมเทศนา ขึ้นสูธรรมาสน
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หนาโตะหมูบูชา
- ประธานในพิธี จุดเครื่องบูชาทองนอย (ชุดลาง) และจุดเครื่องบูชาทองนอย
(ชุดบน) หนาพระบรมฉายาลักษณ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ
- ประธานในพิธี จุดเทียนสองธรรม หนาแทนธรรมาสน
- เจาหนาที่ อาราธนาศีล
- พระสงฆ ใหศีล จบแลว
- เจาหนาที่ อาราธนาธรรม
- พระสงฆ แสดงพระธรรมเทศนา จบแลว
- ประธานในพิธี และคณะผูบริหาร ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑเทศน
- ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย หนาโตะหมูบูชา
และกราบลาพระสงฆ หนาแทนธรรมมาสน
- เสร็จพิธี
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๓๐ น.
- ผูเขารวมบรรพชา อุปสมบท พรอมกัน
ณ ซุมปรางคองคพระพุทธสัพพัญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเชา ณ บริเวณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- ขบวนอัญเชิญผาไตรและเครื่องอัฐบริขาร ผูบรรพชาอุปสมบท
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ผูเขารวมบรรพชาอุปสมบท และผูรวมงานพรอมกัน ณ พระอุโบสถ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และคณะผูบริหาร อัญเชิญผาไตร
เวียนรอบพระอุโบสถวัดนครสวรรค ๓ รอบ นาคเวียนรอบพระอุโบสถ
วัดนครสวรรค ๓ รอบแลวนําขึ้นประดิษฐาน หนาพระบรมฉายาลักษณ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองนอย
และกลาวอาเศียรวาทถวายอาลัย
- ผูเขารวมบรรพชาอุปสมบท วันทาเสมา โปรยทาน และเขาพระอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐ น.
- พระเทพปริยัติเมธี ประกอบพิธีบรรพชาสามเณร
- นาคทั้งหมดกลาวคําขอบรรพชา ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
- พระเทพปริยัติเมธี พระอุปชฌาย ประกอบพิธีอุปสมบท

เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.

- พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
- ถวายภัตตาหารเพล ฉลองพระใหม
- เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

วันพุธที่ ๑๕ – วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๕.๓๐ น.
- ศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
วันอาทิตยที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- นําพระภิกษุสงฆ เดินทางเขารวมกิจกรรมพระภิกษุนวกะราชภัฏ ๙๙๙ รูป
รวมพลังความดีถวายเปนพระราชกุศล ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๙ น.
- ลาสิกขาบท ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
หมายเหตุ

*****************************************************************
ไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
การแตงกาย
คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ : ชุดเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
คณาจารย เจาหนาที่ และประชาชนทั่วไป : ชุดผาไทย ชุดพระราชทาน ชุดสุภาพ

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ๐๗๒/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ อ งในกิ จ กรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
โดยกําหนดจัดใหมีขึ้นระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และ
วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญั ติแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงตั้งบุคคลเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานดังนี้
ก. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย
๑) กรรมการที่ปรึกษาฝายบรรพชิต ไดแก
๑. พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร.
เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
๒. พระราชรัตนเวที
รองเจาคณะจังหวัดนครสวรรค
๓. พระราชพุฒิเมธี
เจาคณะอําเภอเมืองนครสวรรค
๔. พระครูนิรมิตสังฆกิจ
ผูชวยเจาอาวาสวัดนครสวรรค
๕. พระครูปริยัติ โพธานุกูล
รองเจาอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
๖. พระมหาภาราดร อมรเวที
เลขานุการเจาคณะจังหวัดนครสวรรค
๗. พระครูนิรันดร สุตกิจ
ผูชวยเจาอาวาสวัดนครสวรรค
๘. พระครูใบฎีกาพลกฤต วิสุทฺธสีโล เจาหนาที่สํานักงานวัดนครสวรรค
๙. พระมหาไฮ ธมฺมเมธี
วัดนครสวรรค
๑๐. พระโกวิทย จนฺทโก
วัดเกรียงไกรเหนือ
๑๑. พระมหาปฤษฎี สุปภาโส
วัดนครสวรรค
๑๒. พระมหาชัยทัต อธิจิตฺโต
วัดนครสวรรค
๑๓. พระมหาบุญแล พุทธวโร
วัดนครสวรรค
๑๔. พระมหาอรรถพล อตฺถพโล
วัดนครสวรรค
๑๕. พระวุทธ สุเมโธ
วัดนครสวรรค
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาการดําเนินงาน บรรพชาอุปสมบท พระธรรมวิทยากร และพระพี่เลี้ยง
๒) กรรมการที่ปรึกษาฝายคฤหัสถ
๑. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
๒. ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ
๓. ศาสตราจารย ดร.สมยศ พลับเที่ยง
๔. รองศาสตราจารยจรินทร เทศวานิช
๕. รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ
๖. รองศาสตราจารย ดร.สมพร ไชยะ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ

๗. ผูชวยศาสตราจารยเกษม ศรีเดิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๘. ดร.สวาง ภูพัฒนวิบูลย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางจินตนา เสรีภาพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสมเชาว เกษประทุม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเสรี ชิโนดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงาน บรรพชาและอุปสมบท
ข. คณะกรรมการอํานวยการ ไดแก
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝายวิจยั และพัฒนา
รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
๕. รองอธิการบดีฝายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๖. รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
กรรมการ
๗. คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๘. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๑๒. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑๓. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑๔. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๕. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑๖. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการจัดงานบรรพชาอุปสมบท ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ค. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑) คณะกรรมการฝายประสานงาน
๑. รศ.ดร.ธานี
เกสทอง
๒. รศ.ดร.สุชาติ
แสงทอง
๓. ผศ.ดร.สุภาวรรณ
วงคคําจันทร
๔. อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
๕. อาจารยอนุสรณ
สินสะอาด
๖. อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๗. อาจารย ดร.รุงรัตติกาล
มวงไหม
๘. อาจารยพัทธดนย
สนธิรักษ
๙. นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
๑๐. นายปริญญา
จั่นเจริญ
๑๑. นางชอลัดดา
คันธชิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๒.
๑๓.
๑๔.
หนาที่

นางสาวศิรินุช
ครุฑธกะ
กรรมการ
นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ
กรรมการ
นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
ประสานงานดําเนินการจัดบรรพชาและอุปสมบท กับคณะกรรมการชุดตางๆ

๒) คณะกรรมการฝายศาสนกิจ ศาสนพิธี และพิธีการ ไดแก
๑. รศ.ดร.ไพศาล
สรรสรวิสุทธิ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ไพศาล
เครือแสง
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย ดร.สมญา
อินทรเกษตร
กรรมการ
๔. อาจารยชนันททิพย
จันทรโสภา
กรรมการ
๕. อาจารย ดร.สุวรรณา
คุณดิลกณัฐวสา
กรรมการ
๖. อาจารยคุณากร
กรสิงห
กรรมการ
๗. อาจารยกิตติพัฒน
คงมะกล่ํา
กรรมการ
๘. อาจารยวรรณมาฆะ
เกษรดอกไม
กรรมการ
๙. อาจารยสุบัณฑิต
จันทรสวาง
กรรมการ
๑๐. อาจารยวรวิทย
นพเกา
กรรมการ
๑๑. วาที่ รต.เอกลักษณ
นาคพวง
กรรมการ
๑๒. อาจารย ดร.วิชญภา
เมธีวรฉัตร
กรรมการ
๑๓. อาจารยอดุลเดช
ถาวรชาติ
กรรมการ
๑๔. อาจารยธนันทธร
โสภาดิลก
กรรมการ
๑๕. อาจารยพรรณอร
พัฒนการคา
กรรมการ
๑๖. อาจารยวรวิทย
กลิ่นสุข
กรรมการ
๑๗. อาจารยณัฐชัย
นิ่มนวล
กรรมการ
๑๘. อาจารยชยภรณ
บุญเรืองศักดิ์
กรรมการ
๑๙. อาจารยเอกวิทย
สิทธิวะ
กรรมการ
๒๐. นางสาวจาริณี
นิกรกุล
กรรมการ
๒๑. นายภูมิพิพัฒธนรัฐ
ชมพักตร
กรรมการ
๒๒. อาจารยรตา
อนุตตรังกูร
กรรมการ
๒๓. อาจารยนันทิยา
สัตยวาที
กรรมการ
๒๔. อาจารยธีรพงศ
พรหมวิชัย
กรรมการ
๒๕. นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๒๖. นายสุเมธ
เนตรหลับ
กรรมการ
๒๗. อาจารย ดร.สาธิต
พนารี
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการประสาน และจัดงานที่เกี่ยวของกับพระสงฆ ศาสนกิจ ศาสนพิธี และพิธีการ
ในการจัดบรรพชาและอุปสมบท ตลอดทั้งโครงการ
๓) คณะกรรมการฝายปฏิคม
๑. ผศ.ดร.วไลพร
๒. อาจารยทัศนีพร
๓. นางพรทิพย

เมฆไตรรัตน
วิศาลสุวรรณกร
บัวประทุม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางสาวจิตติมา
นางสาวศิรินุช
นางสาวศุภรสวรรค
นางชอลัดดา
นางสาวกัญญณัฐ
นางสาวชัญภร

จิตตสุวรรณ
ครุฑธกะ
รอเพ็ชร
คันธชิต
ประเสริฐศิริภัทร
สาทประสิทธิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) ประสานงานดําเนินการจัดบรรพชาและอุปสมบท กับคณะกรรมการชุดตางๆ
๒) รับลงทะเบียนผูเขารวมงาน และลงทะเบียนผูรวมเปนเจาภาพ
๓) ตอนรับ ดูแล อํานวยความสะดวกแกผูรวมงาน
๔) ประสานฝายอาหารและสวัสดิการ จัดเตรียมภัตตาหาร น้ําปานะสําหรับพระสงฆ
และอาหารวาง อาหารเชา อาหารกลางวัน อาหารเย็น และเครื่องดื่ม
สําหรับแขกผูมีเกียรติ นักศึกษา และผูเขารวมงาน
๔) กรรมการฝายอาหารและสวัสดิการ
๑. นางนภัสนันท
๒. อาจารยสิรภัทร
๓. อาจารย ดร.รุงรัตติกาล
๔. อาจารยอัฐพงศ
๕. อาจารยพิมกัลยา
๖. อาจารยภิรมย
๗. นางสาวศุภรสวรรค
๘. นางชอลัดดา
๙. นางสาวชัญภร

บัวแกว
สิริบรรสพ
มวงไหม
แสงงาม
ฤทธิ์เพ็ญ
แกวมณี
รอเพ็ชร
คันธชิต
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดทั้งโครงการ
๒) บริการอาหารและเครื่องดื่มแกแขกผูรวมงาน
๕) กรรมการฝายบอกบุญ และสนับสนุนศาสนพิธี
๑. ผศ.ดร.บัญญัติ
ชํานาญกิจ
๒. ผศ.ดร.ธานี
เกสทอง
๓. รองอธิการบดี
๔. ผูชวยอธิการบดี
๕. คณบดีคณะครุศาสตร
๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๘. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๙. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๐. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑๑. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๒. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑๔. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑) ประสานงานและบอกบุญผูรวมเปนเจาภาพ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก
๒) ประสานงานและจัดสงคณาจารย เจาหนาที่บุคลากร เขารวมบรรพชาอุปสมบทหมู
๓) ดําเนินการออกใบอนุโมทนาบัตรแกผูบริจาค
๔) ลงทะเบียน รวบรวม และสรุปยอดเงินทําบุญ
๖) คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ และตกแตงสถานที่
๑. นางสุกัญญา
มีวงษ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยอนุสรณ
สินสะอาด
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารย ดร.รุงรัตติกาล
มวงไหม
กรรมการ
๔. นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการ
๕. นายบาง
พิมสวรรค
กรรมการ
๖. นายกฤษณะ
อินทสิทธิ์
กรรมการ
๗. นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๘. เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
กรรมการ
๙. เจาหนาที่งานอนามัยสุขาภิบาล
กรรมการ
๑๐. เจาหนาที่งานไฟฟา
กรรมการ
๑๑. นายนที
ศิลาหมอม
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑) กํากับ ดูแล ความเรียบรอยดานอาคารสถานที่
๒) จัดตกแตงอาคารสถานที่และภูมิทัศนสําหรับการบรรพชาและอุปสมบท
๓) ดูแลระบบไฟ อุปกรณตางๆ ที่ตองใชในงานบรรพชาและอุปสมบท
๔) ประสานการตกแตงกับฝายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๗) กรรมการฝายจัดเตรียมนักศึกษา
๑. รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
๒. อาจารย ดร.ประสพ
ยลสิริธัม
๓. รองคณบดีฝายกิจกรรมนักศึกษา ทั้ง ๕ คณะ
๔. อาจารยอนุสรณ
สินสะอาด
๕. นางวราพรรณ
บุญบัวทอง
๖. นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
๗. นางสาวพรทิพย
ไพรสิงห
๘. นางสาวชัชฎา
ถีติปริวัตร
๙. นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
๑๐. นายมานะ
แปนหวย
๑๑. นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
๑๒. นายศรัณย
เกตกรณ
๑๓. นายกฤษณะ
อินทสิทธิ์
๑๔. นายกองคการบริหารนักศึกษาภาคปกติ
๑๕. อาจารย ดร.ไกรวิทย
ดีเอม

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

๑๖. อาจารยทองแดง
สุกเหลือง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ๑) จัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ทั้งภาคเชา ภาคบาย และภาคค่ํา
๒) จัดนักศึกษาเขารวมขบวนแห และพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
๘) กรรมการฝายการแสดงดนตรี
๑. รศ.ดร.สุชาติ
แสงทอง
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ภิญโญ
ภูเทศ
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารยสุดาพิมพ
เยี่ยงยงค
กรรมการ
๔. อาจารยวศิน
ล่ําสัน
กรรมการ
๕. อาจารยมารุต
ปยสุทธิ์
กรรมการ
๖. อาจารยชัชชญา
กัญจา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดการแสดงดนตรีสากล และดนตรีไทย เพื่อประกอบพิธีตางๆ ที่เกี่ยวของ
๙) กรรมการฝายประชาสัมพันธและโสตทัศนูปกรณ
๑. อาจารยประยุทธ
สุระเสนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
รองประธานกรรมการ
๓. อาจารยพัทธดนย
สนธิรักษ
กรรมการ
๔. นางสาวนฤภร
ศรีบรรเทา
กรรมการ
๕. นายอภิชาติ
จุมพล
กรรมการ
๖. นางสาวรัชดาพร
ลครชัยมงคล
กรรมการ
๗. นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๘. นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ๑) ประชาสัมพันธการจัดบรรพชาและอุปสมบท ทั้งทางเว็ปไซต สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ
และปายประชาสัมพันธ
๒) บันทึกภาพ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
๑๐) คณะกรรมการฝายพยาบาล
๑. อาจารย ดร.ประสพ
ยลสิริธัม
ประธานกรรมการ
๒. ผศ.ดร.ธิติมา
บุญเจริญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววันดี
ฉวีจันทร
กรรมการ
๔. นางสาวสุภารัตน
โพธิจําปา
กรรมการ
๕. นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๖. นางสาวชิดชนก
ธเนศตรีรัตน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูเขารวมงาน
หรือผูปฏิบัติงาน นักศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
๑๑) คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑. ผศ.ดร.สุภาวรรณ
วงคคําจันทร
๒. อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม
๓. อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๔. อาจารยพัทธดนย
สนธิรักษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕. นางสาวศิรินุช
ครุฑธกะ
กรรมการ
๖. นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดทําแบบประเมินเก็บรวบรวมขอมูล/วิเคราะหขอมูล และประเมินผลการดําเนิน
๒) จัดทํารูปเลมรายงานผลการประเมิน
๑๒) คณะกรรมการฝายยานพาหนะและจราจร
๑. นายมงคล
แพทองคํา
ประธานกรรมการ
๒. นายนที
ศิลาหมอม
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุชาติ
เทศนีย
กรรมการ
๔. เจาหนาที่งานยานพาหนะ
กรรมการ
๕. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการ
๖. นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดยานพาหนะสําหรับรับ–สง พระสงฆ
๒) จัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
๓) จัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกสําหรับการใชของฝายตางๆ ในระหวางการดําเนินงาน
๔) วางแผนรูปแบบ และดูแลความเรียบรอยของขบวนแห
๕) ประสานเจาหนาที่ตํารวจในขั้นตอนการเดินขบวนแห
๑๓) คณะกรรมการฝายการเงิน
๑. อาจารยพงษศักดิ์
ศิริโสม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการ
๔. นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) เตรียมเงินทดรองจาย
๒) ดําเนินการเบิก–จาย เพื่อใชในการจัดงานบรรพชาและอุปสมบท
๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปน
๔) สรุปรายงานงบประมาณ
ขอใหกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง และผูปฏิบัติหนาที่ดําเนินการบรรพชาและอุปสมบททุกทาน ปฏิบัติหนาที่
โดยเครงครัด เพื่อใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยในภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สวนที่ ๓ บทสรุป

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
จากการสอบถามความพึ ง พอใจของผู ร ว มโครงการงานบรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ อ งในกิ จ กรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓–๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๔๒
หญิง
๕๘
รวม
๑๐๐

รอยละ
๔๒.๐๐
๕๘.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๑๕
๒๑ – ๓๐ ป
๑๖
๓๑ – ๔๐ ป
๒๗
๔๑ – ๕๐ ป
๓๑
๕๑ – ๖๐ ป
๘
๖๑ ปขึ้นไป
๓
รวม
๑๐๐

รอยละ
๑๕.๐๐
๑๖.๐๐
๒๗.๐๐
๓๑.๐๐
๘.๐๐
๓.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๑๖
เจาหนาที่/บุคลากร
๒๑
ครู/อาจารย
๑๒
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๕๑
รวม
๑๐๐

รอยละ
๑๖.๐๐
๒๑.๐๐
๑๒.๐๐
๕๑.๐๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑. การประชาสัมพันธงานเหมาะสม
๗๕
๒๕
๐
๐
๐
๔.๗๕
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
รวมงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวาย
๗๗
๒๓
๐
๐
๐
๔.๗๗
เปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมี
๘๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๘๐
ความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการมีเหมาะสม
๘๒
๑๘
๐
๐
๐
๔.๘๒
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๗๗
๒๓
๐
๐
๐
๔.๗๗
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖. ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสม
๗๙
๒๑
๐
๐
๐
๔.๗๙
รวม
๔.๗๘
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ ๗๖
๒๔
๐
๐
๐
๔.๗๖
๘.ความกระตือรือรน และความเอาใจใส
๗๕
๒๕
๐
๐
๐
๔.๗๕
ในการใหบริการ
๙.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอ
๗๕
๒๕
๐
๐
๐
๔.๗๕
ภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๗๕
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธี
๘๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๗๕
เหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
๗๙
๒๑
๐
๐
๐
๔.๘๐
งานบรรพชาอุปสมบท
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่ง
๗๙
๒๑
๐
๐
๐
๔.๗๙
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
๑๓. ดนตรีไทย และดนตรีที่ใชประกอบ
๘๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๗๙
งานบรรพชาอุปสมบทเหมาะสม
รวม
๔.๗๘
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. ไดมีโอกาสเขารวมโครงการบรรพชา ๙๓
๗
๐
๐
๐
๔.๙๓

รอยละ แปรผล
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๔๐ มากที่สุด
๙๖.๐๐ มากที่สุด
๙๖.๔๐ มากที่สุด
๙๕.๔๐ มากที่สุด
๙๕.๘๐ มากที่สุด
๙๕.๖๐ มากทีส่ ุด
๙๕.๒๐ มากที่สุด
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๐๐ มากที่สุด
๙๖.๐๐ มากที่สุด
๙๕.๘๐ มากที่สุด
๙๕.๘๐ มากที่สุด
๙๕.๖๐ มากที่สุด
๙๘.๖๐ มากที่สุด

รายการ
อุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
๑๕. ไดนอมสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
๑๖. ไดรวมกันทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป
๑๗. ไดรวมสงเสริมการพัฒนาจริยธรรม
คุณธรรมของคณาจารย นักศึกษา
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และประชาชนทั่วไป

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๙๔

๖

๐

๐

๐

๔.๙๔

๙๘.๘๐ มากที่สุด

๙๔

๖

๐

๐

๐

๔.๙๔

๙๘.๘๐ มากที่สุด

๙๓

๗

๐

๐

๐

๔.๙๓

๙๘.๖๐ มากที่สุด

๔.๙๓
๔.๘๒

๙๘.๖๐ มากที่สุด
๙๖.๓๓ มากทีส่ ุด

รวม
รวมทั้งหมด

สรุประดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย
๑. ดานกระบวนการขั้นตอน
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานกระบวนการขั้นตอนอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๖๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก พิธีสงฆและพิธี
การมีเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๖.๔๐ รองลงมาคือ ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการ
มีความเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๖.๐๐ ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสม ความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๘๐ ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
รอยละ ๙๕.๔๐ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงานความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด รอยละ ๙๕.๔๐ และลําดับสุดทาย การประชาสัมพันธงานเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ ๙๕.๐๐
๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๐๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก กิริยามารยาทของ
เจาหนาที่ผูใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๒๐ รองลงมาคือ ความกระตือรือรน และ

ความเอาใจใสในการใหบริการ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๐๐ และเจาหนาที่ใหบริการตอ
ผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๐๐
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูใน
ระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๖๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด ไดแก ความพรอมของ
สถานที่ในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๖.๐๐ รองลงมาคือ ความ
พรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๕.๘๐ ดนตรี
ไทย และดนตรี ที่ใช ป ระกอบงานบรรพชาอุ ป สมบทเหมาะสม ความพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุ ด รอ ยละ
๙๕.๘๐ และลําดับ สุดทาย มี อุปกรณ เครื่องมือสนับ สนุนในพิธีเหมาะสม ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
รอยละ ๙๕.๐๐
๔. ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
จากตารางที่ ๔ พบวา ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจโดยภาพรวมด านความรูความเข าใจ และ
ประโยชนที่ไดรับ อยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๖๐ โดยหัวขอที่ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด
ไดแก ไดนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๘๐ ไดรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
รอยละ ๙๘.๘๐ รองลงมาคือ ไดมีโอกาสเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป ความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่ สุด รอยละ ๙๘.๖๐ และไดรวม
สงเสริมการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของคณาจารย นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และประชาชนทั่วไปความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ ๙๘.๖๐
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
- เนื่องจากระยะเวลามีนอย จึงทําใหขาดการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ สงผลใหมีผูสมัครเขา
รวมบรรพชาอุปสมบทไมครบจํานวนตามที่ตั้งเปาหมายไว
- ยังขาดผูประสานหลักที่มีความชํานาญในงานดานพิธีสงฆ และการลําดับพิธีการสงฆ
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๒
คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๓ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
งานบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จัดขึ้นในระหวางวันที่
๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
มีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงประชาชนชาวจังหวัด
นครสวรรค รวมแสดงความจงรักภักดีและรวมแสดงความอาลัยตอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง เปนการสงเสริมและพัฒ นาจิตใจเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ใหเกิดขึ้นแก
คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดอีกทางหนึ่ง
และเมื่อมี การบรรพชาอุ ปสมบทหมูของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรคแลว จะทําการนิมนต พระภิ กษุสงฆ
เดินทางเพื่อเขารวมกิจกรรมพระภิกษุนวกะราชภัฏ ๙๙๙ รูป รวมพลังความดีของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ถวายเปนพระราชกุศลในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม
จากการจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู
๙๙๙ รู ป เพื่ อ อุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช ไดมี การ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิด
เป น รอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึ งพอใจ เป น ตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวม
โครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน ๘๕๐ คน และผูบรรพชาอุปสมบทหมู จํานวน ๒๐ คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตาม
ความเหมาะสม จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๐๐ คน เป น ชายรอ ยละ ๔๒.๐๐ เป น หญิ งร อ ยละ ๕๘.๐๐ ผู ต อบแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๓ อยูในระดับมากที่สุด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะสําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบดวย
๑. เนื่ องจากระยะเวลามี น อย จึงทํ าให ขาดการประชาสัม พั น ธอยางสม่ําเสมอ ส งผลให มี
ผูสมัครเขารวมบรรพชาอุปสมบทไมครบจํานวนตามที่ตั้งเปาหมายไว
๒. ยังขาดผูประสานหลักที่มีความชํานาญในงานดานพิธีสงฆ และการลําดับพิธีการสงฆ
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
งานบรรพชาอุ ปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ วประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่
๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวงนั้น
ผลการดําเนินงานที่ไดในภาพรวม “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม โดยจําแนกออกเปน
- คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจเขารวมโครงการ
จํานวน ๘๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
- ผูสมัครบรรพชาอุปสมบทหมู ซึ่งเปนคณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา
จํานวน ๒๐ คน ซึ่งไมบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ๓๐ คน
๒. ระดับความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๖.๓๓ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
งานบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหวางวันที่ ๑๓–๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. การประชาสัมพันธงานเหมาะสม
๒. ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงานบรรพชาอุปสมบท เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
๓. ลําดับขั้นตอนในการจัดพิธีการมีความเหมาะสม
๔. พิธีสงฆและพิธีการมีเหมาะสม
๕. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๖. ระยะเวลาในการจัดงานเหมาะสม

๕

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗.กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘.ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๙.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๐. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธีเหมาะสม
๑๑. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท
๑๒. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
๑๓. ดนตรีไทย และดนตรีที่ใชประกอบงานบรรพชาอุปสมบทเหมาะสม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. ไดมีโอกาสเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู เนื่องในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
๑๕. ไดนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๖. ไดรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป
๑๗. ไดรวมสงเสริมการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของคณาจารย
นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และ
ประชาชนทั่วไป

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
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๖
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู

โทร. ๑๑๓๕

.
.
.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพกํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปน พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง ดังกําหนดการสิ่งที่สงมาดวยพรอมกันนี้
เพื่ อให การดํ าเนิ นงานดังกลาวเป น ไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิ ลปะ
และวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทาน ใหเกียรติเปนประธานรวมประกอบพิธีตางๆ ดังนี้
๑. ขอเรียนเชิญท าน เปนประธานในงานปฐมนิ เทศผูอุปสมบท พิ ธีขอขมา และพิธีปลงผมนาค
ในวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองประชุมบุญชู
โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๒. ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น เป น ประธานในพิ ธีเทศน ส อนนาค จุดเทีย นส องธรรม รว มฟ งพระธรรม
เทศนาสอนนาค ในวั น จั น ทร ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.
ณ เวทีกลางแจง ลานหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๓. ขอเรี ย นเชิ ญ ท าน สวมเครื่ อ งแบบปกติ ข าวไว ทุ กข เป น ประธานมอบผ าไตรพระราชทาน
ใน พิ ธี อั ญ เชิ ญ ผ า ไตรพ ระราชท าน เวี ย น รอบ พ ระอุ โ บ ส ถ ๓ รอบ จุ ด เครื่ อ งบู ช า
เครื่องทองนอย กลาวอาเศียรวาท และเปนประธานฝายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ น.เปนตนไป ณ วัดนครสวรรค
พระอารามหลวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๑
เรื่อง ขอเชิญอุปสมบทหมู

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

.
.
.

เรียน นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ

จํานวน ๑ ชุด

ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพกํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ
โอกาสนี้ สํ านั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม จึงขอความอนุ เคราะห ป ระชาสั มพั น ธ เชิ ญ ชวนคณาจารย
นักศึกษาหรือผูสนใจ ผูมีจิตศรัทธาการอุปสมบทในครั้งนี้ สมัครไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันจันทรที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหสํารวจรถกระบะเพื่อใชในการแหนาค

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคณะครุศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพกํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง โดยในวัน อังคารที่ ๑๔ กุมภาพัน ธ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดให มีพิธีแห น าคจากมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค ไปยั งวัด นครสวรรค พระอารามหลวง
เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ
โอกาสนี้ สํ านั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึงใครขอความอนุ เคราะห สํ ารวจรถกระบะของคณาจารย
เจ า หน า ที่ บุ ค ลากร หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป ผู มี จิ ต ศรั ท ธาเมตตาให ก ารสนั บ สนุ น รถกระบะสํ า หรั บ แห น าค
ไปยังวัดนครสวรรค พระอารามหลวง ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๕.๓๐–๐๘.๐๐ น.
ทั้ งนี้ สามารถส งแบบตอบรับ ได ตั้ งแต บั ด นี้ จนถึ งวั น พุ ธ ที่ ๑ กุ มภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ ติด ตอ สอบถาม
รายละเอียดไดที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๓
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณการจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู

โทร. ๑๑๓๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ต าม ที่ ม ห าวิ ท ย าลั ย ราช ภั ฏ ทั่ ว ป ระ เท ศ มี ม ติ ที่ ป ระ ชุ ม ร ว ม กั น จั ด โค รงก าร
บรรพชาอุ ป สมบทหมู ๙๙๙ รู ป เพื่ อ อุ ทิ ศ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยกํ า หนดให จั ด พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมู พ ร อ มกั น ทั่ ว ประเทศในระหว า งวั น ที่
๑๔ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส ว นของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด พิ ธี ป ลงผม
และเทศน ส อนนาค ในวั น จั น ทร ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ ง แต เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ ลานหอวั ฒ นธรรม จั งหวั ด นครสวรรค และพิ ธีบ รรพชาอุ ป สมบทหมู ในวั น อั งคารที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. เปนตนไป ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ ฯ ในการนี้
จึ งขออนุ มั ติ งบประมาณจากทางมหาวิ ท ยาลั ย ฯ สํ าหรั บ ดํ าเนิ น การในส ว นต างๆ ที่ เกี่ ย วขอ ง รวมทั้ งสิ้ น
เป น เงิน จํ านวน ๓๔๓,๘๔๙ บาท (สามแสนสี่ ห มื่ น สามพั น แปดรอยสี่สิบ เกาบาทถว น) ตามบั ญ ชีร ายการ
คาใชจาย และไดโปรดลงนามโครงการจัดงานบรรพชาอุปสมบทหมู ที่แนบมาพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๗
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู

โทร. ๑๑๓๕

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพกํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปน พระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง ดังกําหนดการสิ่งที่สงมาดวยพรอมกันนี้
เพื่ อให การดํ าเนิ นงานดังกลาวเป น ไปด วยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิ ลปะ
และวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเขารวมประกอบพิธีตางๆ ดังนี้
๑. ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น พร อ มนํ า คณาจารย เจ าหน าที่ บุ ค ลากร เขาร ว มงานปฐมนิ เทศผู อุ ป สมบท
พิธีขอขมาและพิธีปลงผมนาค ในวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค
๒. ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น พร อ มนํ า คณาจารย เจ า หน า ที่ บุ ค ลากร เข า ร ว มในพิ ธี เ ทศน ส อนนาค
รวมฟงพระธรรมเทศนาสอนนาค และถวายจตุป จจัยเครื่องไทยธรรมกัณฑเทศน ในวันจันทรที่
๑๓ กุมภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจง ลานหอวัฒ นธรรม
จังหวัดนครสวรรค
๓. ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น พร อ มนํ า คณาจารย เจ า หน า ที่ บุ ค ลากร สวมเครื่ อ งแบบปกติ ข าวไว ทุ ก ข
เข า ร ว มในพิ ธี อั ญ เชิ ญ ผ า ไตรพระราชทานเวี ย นรอบพระอุ โ บสถ ๓ รอบ และเข า ร ว ม
ประกอบพิ ธีบ รรพชาอุ ป สมบทหมูในฝ ายฆราวาส ในวั นอังคารที่ ๑๔ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั้งแตเวลา ๐๖.๓๐ น.เปนตนไป ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
๔. ขอเรียนเชิญทาน พรอมนําคณาจารย เจาหนาที่บุคลากร รวมเป นเจาภาพถวายภัตตาหารเพล
แด พ ระสงฆ (ทางมหาวิท ยาลัย ได จัด เตรีย มอาหารที่ จ ะถวายไวให แล ว ) ในวัน และเวลาที่ ระบุ
จากตารางหนวยงานถวายภัตตาหาร ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๔
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง

โทร.๑๑๓๕

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภาพกํ า หนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
เพื่ อให การดํ าเนิ นงานดังกลาวเป น ไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ สํานักศิ ลปะ
และวั ฒ นธรรม จึ งใครขอความอนุ เคราะห ใชวัส ดุอุป กรณ พรอมเจาหนาที่ ติดตั้ง เพื่อใชในงานพิ ธีบ รรพชา
อุปสมบทหมู ดังรายการตอไปนี้
๑. เต็นทขนาดใหญ พรอมผูกผาขาว-เหลือง จํานวน ๑๐ หลัง
๒. โตะวางของ
จํานวน ๓๐ ตัว
๓. ชุดโซฟารับแขก
จํานวน ๒ ชุด
๔. โตะหมู ๙ พรอมแทนกราบ
จํานวน ๒ ชุด
๕. เกาอี้นวมพรอมผาคลุม
จํานวน ๕๐ ตัว
๖. เกาอี้พลาสติก
จํานวน ๕๐๐ ตัว
๗. เสื่อ
จํานวน ๒๐ ผืน
๘. พรม
จํานวน ๘ ผืน
๙. พัดลมใหญอุตสาหกรรม
จํานวน ๖ ตัว
๑๐. แทนเหล็ก สําหรับดนตรีไทย
จํานวน ๖ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๑

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออาราธนานิมนตเปนพระอุปชฌาย และแสดงพระธรรมเทศนา
กราบนมัสการ พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ าหนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ อ งในกิ จ กรรม
มห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ ทั่ วป ระเท ศ อุ ป ส มบ ท ห มู ๙ ๙ ๙ รู ป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พ ระราช กุ ศ ล แด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารจั ด งานพิ ธี ดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ ฯ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงใครขอความอนุเคราะห ดังนี้
๑. ขอกราบอาราธนานิ ม นต พระเทพปริ ยั ติ เ มธี ผศ.ดร. เจ า คณะจั ง หวั ด นครสวรรค
เจ าอาวาสวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง แสดงพระธรรมเทศนาให แก น าคผู บ รรพชาอุป สมบท ในวั น ที่
๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมกลางแจง หนาอาคารหอวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒. ขอกราบอาราธนานิ ม นต พระเทพปริ ยั ติ เ มธี ผศ.ดร. เจ า คณะจั ง หวั ด นครสวรรค
เจ า อาวาสวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง เป น พระอุ ป ช ฌ าย ใ ห แ ก ผู บ รรพชาอุ ป สมบท ในวั น ที่
๑๔ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหไดโปรดจัดพระคูสวด พระอัน ดับ พระวิทยากร และพระพี่เลี้ยง ตลอดทั้งโครงการ
ระหวางวันที่ ๑๓ - ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดเมตตานุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐ – ๒๙ ตอ ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๖

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะหพระวิทยากร
กราบนมัสการ พระเทพปริยัติเมธี ผศ.ดร. เจาคณะจังหวัดนครสวรรค
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ าหนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู เนื่ องในกิ จ กรรม
มห าวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ ทั่ วป ระเท ศ อุ ป ส มบ ท ห มู ๙ ๙ ๙ รู ป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พ ระราช กุ ศ ล แด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารบรรพชาอุ ป สมบทมี ค วามสมบู ร ณ ทั้ ง ในด า นศาสนพิ ธี พิ ธี ก รรม และ
พระธรรมวินัย โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงใครขอความอนุเคราะห
พระวิทยากร เพื่ อถายทอดองคความรูในธรรมและจริย วัตรของบรรพชิต ทั้งนี้ ตลอดทั้ งโครงการตั้งแตวัน ที่
๑๕ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐
จึงกราบนมัสการมาเพื่อโปรดเมตตานุเคราะห
ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐ – ๒๙ ตอ ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๓

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะหรถตํารวจนําขบวน
เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการและเสนทางเดินรถ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ า ภ าพจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง เพื่ อ ให ก ารจั ด งานดั ง กล า ว
เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ
ในการนี้ สํ านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ในฐานะผู ป ระสานงาน
ใคร ข อความอนุ เ คราะห ร ถตํ า รวจนํ า ขบวนแห อั ญ เชิ ญ ผ า ไตรพระราชทานและเครื่ อ งอั ฐ บริ ข าร
พร อ มแห น าคจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ไปยั งวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง ในวั น อั งคารที่
๑๔ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้ ง แต เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. ตามเส น ทางในเอกสารสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ย
พร อ มกั น นี้ โดยหวั งเป น อย า งยิ่ ง ว า จะได รั บ ความอนุ เคราะห จ ากท า นด ว ยดี และขอขอบคุ ณ ล วงหน ามา
ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
หรือ ๐๘ ๙๐๒๙ ๖๑๒๕ คุณชัญภร สาทประสิทธิ์

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๔

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุญาตใชสถานที่
เรียน ประธานมูลนิธิปากน้ําโพประชานุเคราะห นครสวรรค
ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ร ว มเป น เจ าภาพกํ าหนดจั ด งานบรรพชาอุ ป สมบทหมู
เนื่ องในโอกาสมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ ออุ ทิ ศถวายเป น พระราชกุ ศลแด
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ระหว า งวั น ที่ ๑๓ – ๒๒ กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค และวั ด นครสวรรค พระอารามหลวง เพื่ อ ให ก ารจั ด งานดั ง กล า ว
เปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ
โอกาสนี้ สํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค ในฐานะผูป ระสานงาน
ใคร ข ออนุ ญ าตใช ส ถานที่ บ ริ เ วณลานด า นหน า มู ล นิ ธิ ป ากน้ํ า โพประชานุ เ คราะห จั ง หวั ด นครสวรรค
สําหรับเปนที่จอดรถของคณะผูบริหาร คณาจารย และผูรวมงานในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร., โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
หรือ ๐๘ ๙๐๒๙ ๖๑๒๕ คุณชัญภร สาทประสิทธิ์

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๒

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู
เรียน บิดา มารดา และญาติผูบรรพชาอุปสมบท ทุกทาน
ด ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ าหนดจั ด งานบรรพชาอุป สมบทหมู เนื่ อ งในโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏทั่ วประเทศ อุป สมบทหมู ๙๙๙ รูป เพื่ออุทิศถวายเปน พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุลยเดช ระหวางวันที่ ๑๓–๒๒ กุ มภาพั นธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
นครสวรรค และวัดนครสวรรค พระอารามหลวง
เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสมพระเกียรติฯ ในการนี้ จึงใครขอเรียนเชิญทาน
พรอมญาติผูบรรพชาอุปสมบท เขารวมพิธีตางๆ ดังนี้
๑. ขอเรียนเชิญทาน พรอมญาติทุกทาน รวมเปนเกียรติในงานปฐมนิเทศผูบรรพชาอุปสมบท
พิ ธีขอขมา พิ ธีป ลงผมนาค และพิ ธีเทศน ส อนนาค ในวัน จัน ทรที่ ๑๓ กุมภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา
๑๓.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
๒. ขอเรียนเชิญทาน พรอมญาติทุกทาน ถือผาไตรและเครื่องอัฐบริขาร เขารวมขบวนอัญเชิญ
ผาไตรพระราชทานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปยังวัดนครสวรรค พระอารามหลวง ในวันอังคารที่
๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๕.๓๐ น.เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร.โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

รายชื่อผูบรรพชาอุปสมบทหมูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล
อาจารย ดร.ไพศาล เครือแสง

๒.

อาจารยสุบัณฑิต จันทรสวาง

๓.

อาจารยธนัช ยอดดําเนิน

๔.

นายปราโมทย ดีวันนะ

๕.

นายฐานันดร หลวนพานิช

๖.

นายไพโรจน แซหยง

๗.

นายธีรภพ ศิลาหมอม

๘.

นายดรัณภพ อุดไชย

๙.

นายชัยพร เที่ยงธรรม

๑๐.

นายตะวัน หลวงภูมิ

๑๑.

นายสมบัติ กรวดขุนทด

๑๒.

นายปฏิภาณ หัวดง

๑๓.

นายกัญจน เกิดแยม

๑๔.

นายศุภกิตต ดีวันนะ

๑๕.

นาย พายัพ ทาพุฒ

๑๖.

นายวัชระ ทาพุฒ

๑๗.

พรพจน วงษไพบูลย

๑๘.

นายนิรวิทย สิบแกว

๑๙.

นายสุเทพ สุขยิ้ม

๒๐.

ผศ.ธิติศักดิ์ โดรณ

รายชื่อผูอุปถัมภ รวมเปนเจาภาพงานบรรพชาอุปสมบทหมู
เนื่องในกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อุปสมบทหมู ๙๙๙ รูป
เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
ที่
๑.

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ

๒.

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

๓.

ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ

๔.

ผศ.ดร.สุธาทิพย งามนิล

๕.

อาจารย ดร.พิสิษฐ จอมบุญเรือง

๖.

รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง

๗.

ผศ.ดร.ไชยรัตน ปราณี

๘.

นายมงคล แพทองคํา

๙.

นางสุกัญญา มีวงษ

๑๐.

อาจารย ดร.สยาม ทองใบ

๑๑.

อาจารยกาญจนา-ร.ต.เสนห สดับธรรม

๑๒.

รศ.เฉลี่ย พิมพันธุ

๑๓.

อาจารยภาสกร วรอาจ

๑๔.

นางปรารถนา เจียมจตุรงค

๑๕.

นายพอง วรรณชาติ

๑๖.

นายจิน อังสุ

๑๗.

น.ส.รัตนาภรณ ปนใจ

๑๘.

ผศ.ฐิตินันท และครอบครัวดวงสุวรรณ

๑๙.

นางสุขสันต ใจกล่ํา

๒๐.

นางเยาวพา เหลาชัย

ที่

ชื่อ-สกุล

๒๑.

นางสมพร-นางอนัญลักษณ ประมูลมาก

๒๒.

นายนที ศิลาหมอม น.ส.ชัญภร สาทประสิทธิ์

๒๓.

อาจารยนพรัตน และดรุณี จิตตะวณิช

๒๔.

นายประวัติ นางบูรณี บุญนิรันดร

๒๕.

นางสาวภัครฐา โคกดอกไม

๒๖.

คณะครุศาสตร

๒๗.

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๘.

นางพรทิพย กะมุทา

๒๙.

นางธีรภรณ กฤตยธนวัต

เสนทางการเดินขบวนรถแหอัญเชิญผาไตร แหนาคหมู และเครื่องอัฐบริขาร
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางเจาภาพถวายภัตตาหาร เชา–เพล ระหวางวันที่ ๑๕–๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง
วัน

เวลา

เจาภาพ

๑๕ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมายเหตุ

๑๐.๐๐ น.
๑๖ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

คณะวิทยาการจัดการ

๑๐.๐๐ น.
๑๗ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุสาหกรรม

๑๐.๐๐ น.
๑๘ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

๑๐.๐๐ น.
๑๙ ก.พ. ๖๐
๒๐ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

๑๐.๐๐ น.

/ สํานักงานอธิการบดี

๐๖.๓๐ น.

คณะครุศาสตร

๑๐.๐๐ น.
๒๑ ก.พ. ๖๐
๒๒ ก.พ. ๖๐

๐๖.๓๐ น.

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐.๐๐ น.

/ สถาบันวิจัยและพัฒนา

๐๖.๓๐ น.

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐.๐๐ น.

เดินทางไป ณ พุทธมนฑล
จ.นครปฐม

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ
พิธีขอขมา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พิธีปลงผม วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณปรําพิธี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พิธีเทศนสอนนาค วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญูฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

พิธีอัญเชิญผาไตร และแหนาค วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ไปยัง วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

เลี้ยงฉลองเพลพระใหม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธพ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

การอบรมพระธรรมวินัย ระหวางวันที่ ๑๕ – ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

เดินทางเขารวมกิจกรรมพระภิกษุนวกะราชภัฏ ๙๙๙ รูป รวมพลังความดีถวายเปนพระราชกุศล
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีลาสิกขาบท วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง

