รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมของสํานักศิล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอ ๆ ไป
กิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นเพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ตอชาวราช
ภั ฏ ทั่ ว ประเทศ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได เ ข า ร ว มงานวั น พระราชทานนาม
“ราชภัฏ” และเพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

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

แผนปฏิบัติงานโครงการ
ประเภทเงิน  งบประมาณแผนดิน  เงินรายได กศ. บป.
ชื่อโครงการ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ชื่อโครงการ
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

 อื่น ๆ

๒. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ องจากวั น ที่ ๑๔ กุ มภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดมีมติใหวิทยาลัย ครูทั่ว ประเทศไดขยาย
ขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแตเดิมมีลักษณะเปนวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางใหสามารถจัดการศึกษาให
กวางขวางขึ้น กรมการฝกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ (ปจจุบันเปลี่ยนเปนสํานักงานสภาสถาบันราช
ภัฏ (สรภ.)) จึงนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม เพื่อเปนสิริ
มงคลและเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามใหมแกวิทยาลัยครูทุกแหงวา “สถาบันราชภัฏ” จึง
มีผลทําใหวิทยาลัยครู เปลี่ยนชื่อใหมเปน สถาบันราชภัฏตั้งแตบัดนั้น นับเปนสิริมงคลและเปนเกียรติ
สูงสุดแกสถาบันราชภัฏ และตอมาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรด
กระหมอม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตรา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและอันควรที่ชาวราชภัฏทั้งมวลจักไดภาคภูมิใจ
และพรอมใจกันปฏิบัติหนาที่สนองพระมหากรุณาธิคุณใหเต็มความสามารถในอันที่จะพัฒนาสถาบันราช
ภัฏใหเปน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใหสมนามราชภัฏ “คนของพระราชา และขาของ
แผนดิน”
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษามีโอกาสไดเขารวมงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
๓.๒ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
๔.๒ เชิงปริมาณ

๔.๒.๑ ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา จํานวน ๕๐๐ คน ไดเขารวมงานวัน
พระราชทานนาม “ราชภัฏ”
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๗.๑ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๑๕๕ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท
คาใชสอย
คาจัดตกแตงสถานที่ฝายพิธีสงฆ
๕,๐๐๐ บาท
๗.๒ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๒๕๕ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
คาใชสอย
๑. ปจจัยถวายพระสงฆ
๕,๐๐๐
๒. คาภัตตาหารถวายพระ
๒,๕๐๐
๓. เครื่องไทยธรรมถวายพระ
๒,๕๐๐
คาวัสดุ
คาวัสดุอุปกรณ เชน ไวนิล
๕,๐๐๐
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
๑
๒
๓

กิจกรรม

วางแผนดําเนินโครงการ
ดําเนินงานตามแผน
การตรวจสอบและประเมินผล

บาท
บาท
บาท
บาท

ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ไดรวมกันรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และปฏิบัติตนใหสม
นามราชภัฏคนของพระราชา ขาของแผนดิน

๑๐. การประเมินโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์)
ผูเสนอโครงการ
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
**********************************************************************************
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๑๐ น.
เวลา ๐๙.๑๙ น.

เวลา ๑๐.๓๐ น.

- คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
พรอมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ประธานในพิธี (โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค) ถึงหอประชุมฯ
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหนาโตะหมูบูชา
- ประธานเดินขึ้นสูเวที ถวายความเคารพ จุดธูปเทียนเครื่องทองนอย
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเดินไปเปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพ เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ
- ประธานกลาวถวายราชสดุดี
- ประธานกลาวนําถวายสัตยปฏิญาณ
- ดนตรีบรรเลงและผูรวมพิธีรองเพลงสรรเสริญพระบารมี
- สมาทานเบญจศีล
- พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา
- เจาหนาที่ เทียบจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด
- พิธีกรกลาวนําถวายจตุปจจัยไทยธรรม
- ประธานในพิธแี ละผูมีเกียรติ ถวายจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม
- พิธีกรกลาวคําถวายภัตตาหาร
- พระสงฆทั้งนั้น อนุโมทนา
- ประธานในพิธี กรวดน้ํา
- ประธานในพิธี กราบลาพระสงฆ และกราบลาพระรัตนตรัย เบื้องหนาโตะหมูบูชา
- เสร็จพิธี

*****************************************************************************************
หมายเหตุ การแตงกาย

- อธิการบดี
- รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
คณาจารย และบุคลากร
- นักศึกษา

: ชุดขาวปกติ
: (เสื้อเหลืองมหาวิทยาลัย) ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมี ทั่วหลา
: ชุดนักศึกษา

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ๑๔๖/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อ
นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ
เพื่ อให การดํ าเนิ นงานเป นไปด วยความเรี ยบร อยและสมพระเกี ยรติ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองอธิการบดี
กรรมการ
๑.๓ ผูชวยอธิการบดี
กรรมการ
๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
๑.๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
๑.๖ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
๑.๗ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๑.๘ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
๑.๙ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
๑.๑๐ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
๑.๑๑ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
๑.๑๒ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
๑.๑๓ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ใหคําปรึกษาในการจัดงาน
๒) ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหดําเนินงานไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการฝายเลขานุการ
๒.๑ อาจารยภาสกร
๒.๒ อาจารยธีรพร
๒.๓ อาจารยชุณษิตา
๒.๔ รศ.พรรษประเวศ
๒.๕ ผศ.เพียงพิศ
๒.๖ อาจารยทัศนีพร
๒.๗ นางสาวชัญภร
หนาที่

๑)
๒)
๓)
๔)

เครือแสง
อชิโนบุญวัฒน
จันทรสวาง
จั่นเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) กํากับดูแลและดําเนินการฝายพิธีสงฆทุกขั้นตอน
๒) เปนพิธีกรและกํากับพิธีการในพิธี

๔. คณะกรรมการฝายพิธีการ
๔.๑ อาจารยนวพร
๔.๒ นักศึกษาฝกงาน
๔.๓ นายปริญญา
๔.๔ นางสาวทัศนีพร
หนาที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
พิจารณาใหเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน

๓. คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ
๓.๑ ดร.ไพศาล
๓.๒ รศ.พรรษประเวศ
๓.๓ อาจารยสุบัณฑิต
๓.๔ นายปริญญา
หนาที่

วรอาจ
พรหมมาศ
นาคภพ
อชิโนบุญวัฒน
ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์

คําเมือง
จั่นเจริญ
วิศาลสุวรรณกร

๑) กํากับดูแลและดําเนินการพิธี
๒) เปนพิธีกรและกํากับพิธีการในพิธี
๓) จัดเตรียมคํากลาวฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๕. คณะกรรมการฝายปฏิคม
๕.๑ อาจารยทัศนีพร
๕.๒ อาจารยชุณษิตา
๕.๓ อาจารยวิลุบล
๕.๔ นางสาวศุภรสวรรค
๕.๕ นางชอลัดดา
๕.๖ นางสาวชัญภร
หนาที่

วิศาลสุวรรณกร
นาคภพ
กองกลิ่น
รอเพ็ชร
คันธชิต
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) ตอนรับ และอํานวยความสะดวกผูเขารวมกิจกรรม
๒) หนังสือเชิญประธาน คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา เขารวมงาน

๖. กรรมการฝายการแสดงดนตรี
๖.๑ อาจารยวศิน
๖.๒ อาจารยมารุต
๖.๓ อาจารยชัชชญา
๖.๔ อาจารยสุดาพิมพ

ล่ําสัน
ปยสุทธิ์
กัญจา
เยี่ยงยงค

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ จัดการแสดงดนตรีไทย เพื่อประกอบพิธีตางๆ ที่เกี่ยวของ
๗. คณะกรรมการฝายจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๗.๑ รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
๗.๒ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
๗.๓ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีฯ
๗.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ
๗.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
๗.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ
๗.๗ นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
๗.๘ นางสาวชัชดาพร
ถีติปริวัตร
๗.๙ นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
๗.๑๐ นายมานะ
แปนหวย
๗.๑๑ นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
๗.๑๒ นายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ
๗.๑๓ อาจารยแวววัน
ชมพูนุช ณ อยุธยา
๗.๑๔ นายศรันย
เกตุกรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

หนาที่

๑) ประสานและจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๒) ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางพิธีตางๆ

๘. คณะกรรมการฝายยานพาหนะและจราจร
๘.๑ นายมงคล
แพทองคํา
๘.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๘.๓ นายสุชาติ
เทศนีย
๘.๔ เจาหนาที่งานยานพาหนะ
๘.๕ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
๘.๖ นายธนวิทย
ฉุนฉ่ํา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) จัดยานพาหนะสําหรับรับ–สง พระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ
๒) จัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
และสําหรับการใชของฝายตางๆ ในระหวางการดําเนินงาน
๙. คณะกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานที่
๙.๑ นายมงคล
๙.๒ นางสุกัญญา
๙.๓ นายบาง
๙.๔ นักศึกษาฝกงาน
๙.๕ เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
๙.๖ เจาหนาที่งานอนามัยสุขาภิบาล
๙.๗ เจาหนาที่งานไฟฟาและประปา
๙.๘ นางสาวอารยา
๙.๙ นายปริญญา
๙.๑๐
ผศ.เพียงพิศ
หนาที่

แพทองคํา
มีวงษ
พิมสวรรค

พงษพรต
จั่นเจริญ
ชะโกทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และโตะหมูบูชา
๒) ตกแตงสถานที่ในพิธี ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๐. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ และประชาสัมพันธ
๑๐.๑ รศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน
๑๐.๒ นายพัทธชยันภ
ธนวัตพลิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖
หนาที่

นางสาวนฤภร
นายอภิชาติ
นางสาวรัชดาพร
นางสาวธนัชพร

ศรีบรรเทา
จุมพล
ลครชัยมงคล
ดวงสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงในพิธี
๒) บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน
๓) ประชาสัมพันธงานตามสื่อตางๆ

๑๑. คณะกรรมการฝายการเงิน
๑๑.๑ อาจารยชุณษิตา
๑๑.๒ นางสาวชัญภร
๑๑.๓ นางชอลัดดา

นาคภพ
สาทประสิทธิ์
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) เตรียมเงินทดรองจาย
๒) ดําเนินการเบิก – จายเงินตามโครงการ
๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๑๒. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๒.๑ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
๑๒.๒ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๑๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) จัดทําแบบประเมินผลการจัดงาน
๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสมพระเกียรติและ
ประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

เกิด

สวนที่ ๓ บทสรุป

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการประเมิน
และวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการกิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของ
พระราชา ขาของแผนดิน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรคสุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๑๙
หญิง
๓๑
รวม
๕๐
ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๓๘
๒๑ – ๓๐ ป
๓
๓๑ – ๔๐ ป
๗
๔๑ – ๕๐ ป
๒
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๐
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน

รอยละ
๒๘.๐๐
๖๒.๐๐
๑๐๐
รอยละ
๗๖.๐๐
๖.๐๐
๑๔.๐๐
๔.๐๐
๐
๐
๑๐๐

สถานะ
นักเรียน/นักศึกษา
เจาหนาที่/บุคลากร
ครู/อาจารย
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม

จํานวน (คน)
๓๘
๙
๓
๐
๕๐

รอยละ
๒๒.๐๐
๔๖.๐๐
๖.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒๖
๒๒
๒
๐
๐
๔.๔๘
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
รวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธกี ารมีความ
๒๙
๒๐
๑
๐
๐
๔.๕๖
เหมาะสม
๔.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕.ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
เหมาะสม
รวม
๔.๕๓
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๖. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๒๙
๑๙
๒
๐
๐
๔.๕๔
ใหบริการ
๗. ความกระตือรือรน และความเอาใจ
๒๘
๒๐
๒
๐
๐
๔.๕๒
ใสในการใหบริการ
๘. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๒๗
๒๑
๒
๐
๐
๔.๕๐
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๕๒
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมี
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
ความเหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
๒๙
๒๐
๑
๐
๐
๔.๕๖
งาน

รอยละ แปรผล
๘๙.๖๐

มาก

๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๑.๒๐ มากที่สุด
๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๖๐ มากที่สุด
๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๐๐

มาก

๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๑.๒๐ มากที่สุด

รายการ
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงในการ
จัดงาน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
๒๗

๒๒

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดตระหนักถึงความสําคัญของวัน
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ
๓๖
๑๔
ปฏิบัติตนใหสมนามราชภัฏคนของ
พระราชา ขาของแผนดิน
๑๓. ไดนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
๓๖
๑๔
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร
๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๓๕
๑๕
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

๑

๐

๐

รอยละ แปรผล

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๔.๕๔

๙๐.๘๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๒

๙๔.๔๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๒

๙๔.๔๐ มากที่สุด

๐

๐

๐

๔.๗๐

๙๔.๐๐ มากที่สุด

๔.๗๑
๔.๕๗

๙๔.๒๐ มากที่สุด
๙๑.๓๗ มากทีส่ ุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๗
คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๗ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นเพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ตอชาวราช
ภั ฏ ทั่ ว ประเทศ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษามี โ อกาสได เ ข า ร ว มงานวั น พระราชทานนาม
“ราชภัฏ” และเพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
จากการจั ดกิ จ กรรม วั น พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” คนของพระราชา ขาของแผน ดิน ไดมีก าร
ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิด
เปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวม
โครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน ๕๐๐ คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชาย
รอยละ ๒๘.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๖๒.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน
คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๗ อยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๐๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๗ ซึ่ง
บรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ขาของแผนดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปน
จริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 ครู/อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
นอย
ประเด็นความคิดเห็น
๕
๔
กลาง
๒
๓
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธีการมีความเหมาะสม
๔.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๕.ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

นอย
ที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น
๖. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๗. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๘. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๙. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมีความเหมาะสม
๑๐. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงาน
๑๑. ความพรอมของเครื่องเสียงในการจัดงาน
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๒. ไดตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
และปฏิบัติตนใหสมนามราชภัฏคนของพระราชา ขาของแผนดิน
๑๓. ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๔. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
๔
กลาง
๒
๓

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

นอย
ที่สุด
๑

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕.............................

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ..................................วันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๒......................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะห พิธีกร โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ...................................................
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในคณะของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการ เปน
พิธีกร จึงใครขอความอนุเคราะห อาจารยนวพร คําเมือง อาจารยประจําวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เปนพิธีกร ในโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ “ศาสนพิธีกร”
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับมอบหมายใหเตรียมงานพิธีสงฆในงาน วันพระราชทาน
นาม “ราชภัฏคนของพระราชา ขาของแผนดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาเห็นวา ดร.ไพศาล เครือแสง บุคลากรในสังกัด
ของทานเปนผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับ การดําเนินการพิธีสงฆเป นอยางดี จึงขอความอนุเคราะห ให
บุคลากรดังกลาวปฏิบัติหนาที่ “ศาสนาพิธีกร” ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หอประชุมใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว
วันที่
กุมภาพันธ
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ

๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย แผนประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ชุด
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของ
หนวยงาน เพื่อแจงรายละเอียดกําหนดการจัดงาน ดังเอกสารที่แนบมาดวยพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณการจัดงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

โทร.๑๑๓๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย รายการประมาณคาใชจาย โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด งานวั น พระราชทานนาม “ราชภั ฏ ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดงานพิธีนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชทาน
นาม “ราชภัฏ” และพิธีเจริญพระพุทธมนต ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
เพื่ อ ให ก ารจั ด งานดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและสมพระเกี ย รติ จึ ง ขออนุ มั ติ
งบประมาณเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดเตรียมกิจกรรมดังกลาว รวมเปนเงิน จํานวน ๒๒,๐๐๐
บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) ตามสรุปรายการประมาณการคาใชจาย โครงการวันพระราชทานนามราช
ภัฏ ที่แนบมาพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร.๑๑๓๕
.
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๒๔
วันที่
๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
.
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนํานักศึกษาเขารวมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”.....................................
เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเขา
รวมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอเชิญนักศึกษา เขารวม
โครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/...........................................วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒......................................................
เรื่อง ขออนุญาตติดปายประชาสัมพันธ โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ............................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไดรวมงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในการนี้ เพื่อเปนการประชาสัมพันธการจัดโครงการดังกลาว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงขออนุญาตติดปายประชาสัมพันธ จํานวน ๒ ปาย คือ หนาอาคาร ๑๔ หนาหอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/...........................................วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒......................................................
เรื่อง ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได
รวมงานวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตระหนักถึงความสําคัญของวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหลงนามในคําสั่งแตงตั้งฯ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว...........................................วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒...................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธี โครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”........................................................
เรียน
สิ่งที่มาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได เ ข า ร ว มโครงการวั น พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตระหนักถึงความสําคัญ ของวัน พระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเขารวมในพิธีฯ ในวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว...........................................วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒...................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”..................................................................
เรียน คณบดี /ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่มาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได เ ข า ร ว มโครงการวั น พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตระหนักถึงความสําคัญ ของวัน พระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทาน พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาที่บุคลากร เขารวมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/.............................................วันที่..............กุมภาพันธ ๒๕๖๒........................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”.............................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่มาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได เ ข าร ว มโครงการวั น พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” และตระหนักถึงความสําคัญ ของวัน พระราชทานนาม
“ราชภัฏ”
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะฯ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า น ให เ กี ย รติ เ ป น ประธานในพิ ธี โ ครงการวั น
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ถวายเครื่องสักการะ เปดกรวยดอกไม และกลาวคําถวายสัตยปฏิญาณ
ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คํากลาวถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคลายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจําป ๒๕๖๒
ขาพระพุทธเจา ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ นครสวรรค ในนามของผู บ ริ ห าร คณาจารย ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานราชการ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ไดมาชุมนุม
พรอมเพรียง ณ สถานที่แหงนี้ ทุกคนลวนสํานึกและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณแหงองค
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ผูทรงพระคุณอันประเสริฐอยางหาทีส่ ดุ
มิได
เปนที่ตระหนักในพสกนิกรทุกหมูเหลาแลววา ใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจนอยใหญนานัปการ กอเกิดคุณูปการอเนกอนันตแกประเทศชาติ และ
ประชาชนมาตลอดรัชสมัย นับตั้งแตที่พระองคทรงครองราชย ดวยทรงมั่นในพระราช
ปณิ ธ านที่ ต รั ส ไว เป น ปฐมบรมราชโองการว า “เราจั ก ครองแผ น ดิ น โดยธรรม เพื่ อ
ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ทรงถึงพรอมดวยพระวิริยะ ความเพียร พระปญญา
บารมีกลาแกรงเปนที่ประจักษ ทรงพระเมตตารักประชาชน ดั่งบิดารักบุตร ทรงเสด็จเยี่ยม
เยือนระชาชนทุกแหงหน ทรงอํานวยประโยชนแกไขความทุกขรอน ไมเวนแมแตในถิ่น
ทุรกันดาร ทั้งนี้ เพื่อกอประโยชนสุขแหงราษฎรทั่วแผนดินไทย
เหล า ข า พระพุ ท ธเจ า ผู บ ริ ห าร คณาจารย ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย
พนักงานราชการ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทั้ ง ปวง ยั ง ได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห ง ใต ฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาท ด ว ยทรง
พระราชทานนาม “ราชภัฏ ” เมื่ อ วันที่ ๑๔ กุ ม ภาพั นธ พุ ท ธศั กราช ๒๕๓๕ และทรง
พระราชทานตราพระราชลัญจกรประจําพระองค ใหเปนตราแหงมหาวิทยาลัย ยังความ
ปลาบปลื้มใจอยางหาที่สุดมิได
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงองคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ ๙ ข า พระพุ ท ธเจ า ทั้ ง หลาย จึ ง ขอพระราชทานพระบรม
ราชานุ ญ าตถวายราชสดุ ดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ และขอน อ มเกล า น อ มกระหม อ มแสดง
กตัญูกตเวที ถวายเครื่องราชสักการะ ดวยเดชะและพระบารมีแหงใตฝาละอองธุลี พระ
บาท และอํ า นาจสั ต ยาธิ ษ ฐานแห ง ปวงข า พระพุ ท ธเจ า ทั้ ง หลาย ขอน อ มเกล า น อ ม
กระหมอม ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญดวงวิญญาณ อันศักดิ์สิทธิ์แหงใต
ฝาละอองธุลีพระบาท ทรงรับเครื่องราชสักการะของปวงขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เพื่อ
ความเป น สิ ริ ม งคล และเป น พลั งส ง เสริม ให แ ก เ หลา ผู บ ริ ห าร คณาจารย ข า ราชการ

พนักงานมหาวิท ยาลัย พนักงานราชการ บุ ค ลากรและนั กศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคในการสรางความเจริญกาวหนา ใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งเปน
มหาวิ ท ยาลัย ของแผ นดิ น ในการพัฒ นาท อ งถิ่ น และจะยึด มั่น ปฏิบั ติ ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางเครงครัด ไดแก จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการวิจัยและ
บริการวิชาการทองถิ่นและภูมิภาค ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการบริหารจัดการใหมีมาตรฐาน ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อนําไปสูความมั่นคง ของประเทศชาติ
สืบไป.
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา ขอนําผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากรและนักศึกษา
กลาวถวายสัตยปฏิญาณวา
๑. / ขาพเจาจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / อันเปนหลักเพื่อความวัฒนา
ถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย
๒. / ข า พเจ า จั ก บํ า เพ็ ญ ตนเป น พลเมื อ งดี / สมกั บ เป น ผู มี วั ฒ นธรรมและศี ล ธรรม /
ประกอบการงานในหนาที่ดวยสุจริตธรรม
๓. / ขาพเจาจักประพฤติตนเปนคนดี /สรางสรรคคุณประโยชนแกแผนดิน /และเทิดทูน
เกียรติแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

