รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ หองอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมของสํานักศิล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอ ๆ ไป
กิจกรรม พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษมรดกไทย ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคทรงมี
พระเมตตาตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา เปนการเผยแพรและถายทอดขอมูลสูนักเรียน นักศึกษา คณาจารย
บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปไดตระหนักในพระบารมี ในฐานะที่พระองคทรงเปนแบบอยางในการอนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
เมษายน 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

แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

๑.ชื่อโครงการ

() งบประมาณแผนดิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ถวายชัยมงคลพระบรมวงศานุวงศ
วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวัน
อนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒

๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณอันโดดเดนมาเปนเวลาชานาน และเปน
สิ่งสําคัญยิ่งที่หลอหลอมชาวไทยในภูมิภาคตาง ๆ ใหเกิดความสมานฉันทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ศิลปะและ
วั ฒ นธรรมที่ เป น มรดกและแสดงออกถึ ง สั ญลั ก ษณข องความเป น ชาติ ไ ทยมี อยู ห ลายแขนง ทั้ งโบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลปและดนตรี ตลอดจนการดําเนินชีวิตและประเพณี
ตาง ๆ ของผูคนในแตละทองถิ่นในชวงระยะเวลาที่ผานมา
แตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมไทย
ใน
แขนงตางๆ โดยเฉพาะคานิยมและระบบประเพณี ในทองถิ่นถูกเพิกเฉยและถูกกระทบจากวัฒนธรรมตางชาติที่
หลั่ งไหลเข า มาในสั ง คมไทย ดั งนั้ น เพื่ อให ป ระชาชนชาวไทยไดรํ าลึก ถึ งความสํ าคั ญ ของการอนุรั กษ ม รดก
วัฒนธรรมของชาติใหคงอยูและสืบทอดไปยังเยาวชนไทยรุนหลัง และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดมีพระวิริยะอุตสาหะบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษมรดกของ
ไทยในสาขาตางๆ ทั้งพุทธศาสนา ภาษาไทย ประวัติศาสตร โบราณคดี และดนตรีไทย รัฐบาลจึงไดประกาศให
วันที่ ๒ เมษายน ของทุกป ซึ่งตรงกับวันคลายวันพระราชสมภพของพระองค เปน "วันอนุรักษมรดกไทย"
ในปนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา เพื่อเปนการ
เฉลิมฉลองในงานพิธีถวายชัยมงคล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงกําหนดจัดพิธี
ถวายชัยมงคลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อเปนการแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคทรงมีพระเมตตา
ตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา เปนการเผยแพรและถายทอดขอมูลสูนักเรียน นักศึกษา คณาจารย บุคลากร
รวมถึงประชาชนทั่วไปไดตระหนักในพระบารมี ในฐานะที่พระองคทรงเปนแบบอยางในการอนุรักษศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา รวมกันประกอบพิธี
ถวาย
ชัยมงคลแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓.๒ เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรั กษ และ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมกัน
๔. เปาหมาย (เชิงคุณภาพและปริมาณ)
๔.๑ คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวน ๑๐๐ คน ไดเขารวมพิธีถวายชัย
มงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔.๒ คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนรวมกันในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทย
๔.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. กิจกรรมหลักและระยะเวลาดําเนินการ
วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๖. สถานที่ดําเนินงาน
หองอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
งบประมาณ จํานวนเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท แยกเปน
๗.๑ เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จําแนก
รายละเอียดดังนี้
คาใชสอย
๑. คาจางดนตรีไทย ดนตรีสากลและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ๕,๐๐๐ บาท
๒. คาจางจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
๑๓,๐๐๐ บาท
คาวัสดุ
คาวัสดุ อุปกรณ ไวนิลประชาสัมพันธ
๒,๐๐๐ บาท
๗.๒ เบิกจายจากงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๗๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
คาใชสอย
คาเชาชุดไทย
๑,๐๐๐ บาท

๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทําโครงการ
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานตามโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
- จัดหาวัสดุอุปกรณ
- ประสานงานบุคคล หนวยงานที่เกี่ยวของ
๘.๓ ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ประชุมติดตามความกาวหนาในการเตรียมการ
- จัดทําแบบประเมินใหผูเขารวมโครงการแสดงความคิดเห็น
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา ไดรวมกันแสดงความจงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๙.๒ คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๑๐.๒ จากแบบสอบถามที่ตอบโดยผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ).............................. ........................................
(นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร)
นักวิชาการศึกษา

๑๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ลงชื่อ ..............................................................
(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๕. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

กําหนดการ

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา และ “วันอนุรักษมรดกไทย”
วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔ ชั้น ๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

*******************************************************************************
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

- ดนตรีไทยบรรเลง โดย โรงเรียนประชานุเคราะห
- คณะผูบ ริหาร คณาจารย นักศึกษา และแขกผูมีเกียรติพรอมกัน
ณ หองอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- พิธีกรเชิญประธานขึ้นสูเวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ
- ประธานถวายเครื่องสักการะ (พานพุมเงิน - พุมทอง) และเปดกรวยดอกไม
- พิธีกรเชิญประธานกลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
(เมื่อประธานกลาวจบทุกคนถวายความเคารพ)
- ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย
- ขับเสภาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย นักศึกษา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ “รําถวายพระพร”
- เสร็จพิธี
- ชมนิทรรศการ “ศิลปแหงสยาม” โดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
***************

การแตงกาย :
- ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
- นักศึกษา

ชุดสูท/ชุดผาไทย
ชุดนักศึกษา

เรื่อง

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ๓๑๑ /๒๕๖๒
แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ด ว ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดจั ด พิ ธี ถ วายชั ย มงคล
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษมรดกไทย ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมอมราวดี
อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวย
ความเรียบรอย มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑.๒ รองอธิการบดี
๑.๓ ผูชวยอธิการบดี
๑.๔ คณบดีคณะครุศาสตร
๑.๕ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑.๖ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.๗ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๑.๘ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑.๙ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๑.๑๐ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑.๑๑ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑.๑๒ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑๓ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๑.๑๔ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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)

วรอาจ
พรหมมาศ
นาคภพ
อชิโนบุญวัฒน
ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์

กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน
ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการดําเนินงาน
พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน

๓. คณะกรรมการฝายพิธีการ – พิธีกร
๓.๑ อาจารยนวพร
คําเมือง
๓.๒ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๓.๓ อาจารยณัฐวุฒิ
เชื้อชวด
๓.๔ นักศึกษาชวยงาน
๓.๕ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
หนาที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) กํากับดูแลและดําเนินการทุกขั้นตอน
๒) เปนพิธีกรและกํากับพิธีการในพิธีถวายชัยมงคล
๓) จัดเตรียมคํากลาวถวายชัยมงคล

๔. คณะกรรมการฝายปฏิคม
๔.๑ อาจารยทัศนีพร
๔.๒ อาจารยชุณษิตา
๔.๓ อาจารยวิลุบล
๔.๔ นางสาวศุภรสวรรค
๔.๕ นางชอลัดดา
๔.๖ นางพยอม
๔.๗ นางสาวชัญภร
หนาที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วิศาลสุวรรณกร
นาคภพ
กองกลิ่น
รอเพ็ชร
คันธชิต
สุขเทพ
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) ตอนรับ และอํานวยความสะดวกผูเขารวมกิจกรรม
๒) จัดทําหนังสือเชิญประธาน คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา เขารวมงาน

๕. คณะกรรมการฝายจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๕.๑ อาจารยแวววัน
ชมพูนุช ณ อยุธยา
๕.๒ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
๕.๓ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีฯ
๕.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ
๕.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
๕.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ
๕.๗ นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
๕.๘ นางสาวชัชดาพร
ถีติปริวัตร
๕.๙ นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
๕.๑๐ นายมานะ
แปนหวย
๕.๑๑ นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
๕.๑๒ นายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ
๕.๑๓ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๕.๑๔ นายศรัณย
เกตกรณ
หนาที่

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑) ประสานงานและจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๒) ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางพิธี

๖. คณะกรรมการฝายนิทรรศการ ดนตรี และการแสดง
๖.๑ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๖.๒ อาจารยสิรภัทร
สิริบรรสพ
๖.๓ อาจารยณรัช
พรนิธิบุญ
๖.๔ อาจารยวรรณวิภา โคกครุฑ
๖.๕ อาจารยนารีรัตน
บุญลักษณ
๖.๖ อาจารยพิมพกัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
๖.๑๑ นักศึกษาชวยงาน
๖.๑๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
หนาที่

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

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ติดตั้งและควบคุมงานดานนิทรรศการ “ศิลปแหงสยาม”

๗. คณะกรรมการฝายจัดตกแตงสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
๗.๑ นายมงคล
แพทองคํา
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุกัญญา
มีวงษ
กรรมการ
๗.๓ นายบาง
พิมสวรรค
กรรมการ
๗.๔ นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๗.๕ เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
กรรมการ

๗.๖
๗.๗
๗.๘
๗.๙
๗.๑๐
หนาที่

เจาหนาที่งานอนามัยสุขาภิบาล
เจาหนาที่งานไฟฟาและประปา
นางสาวอารยา
พงษพรต
นายปริญญา
จั่นเจริญ
ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง

๑) ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี
และโตะหมูบูชาในพิธีถวายชัยมงคล ณ หองประชุมอมราวดี
๒) ตกแตงสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในพิธีถวายชัยมงคล

๘. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ และประชาสัมพันธ
๘.๑ รศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน
๘.๒ นายพัทธชยันภ
ธนวัตพลิน
๘.๓ นายอภิชาติ
จุมพล
๘.๔ อาจารยนวพร
คําเมือง
๘.๕ นางสาวรัชดาพร
ลครชัยมงคล
๘.๖ นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ
หนาที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงในพิธีถวายชัยมงคล
๒) บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน
๓) ประชาสัมพันธงานตามสื่อตางๆ

๙. คณะกรรมการฝายการเงิน
๙.๑ อาจารยชุณษิตา
๙.๒ นางสาวชัญภร
๙.๓ นางชอลัดดา

นาคภพ
สาทประสิทธิ์
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) เตรียมเงินทดรองจาย
๒) ดําเนินการเบิก – จายเงินตามโครงการ
๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๐.๑ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
๑๐.๒ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๑๐.๓ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑) จัดทําแบบประเมินผลการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ใหคณะกรรมการทุ กท า นตั้ งใจปฏิ บัติห นา ที่ตามที่ ไดรับ มอบหมาย เพื่อใหส มพระเกีย รติ และเกิ ด
ประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษ
มรดกไทย ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓
อาคาร ๑๔ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค สุมเก็บ ขอมูล จากผู เข ารว มโครงการ จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน
สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๒๑
หญิง
๒๙
รวม
๕๐

รอยละ
๔๒.๐๐
๕๘.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ไมเกิน ๒๐ ป
๒๘
๒๑ – ๓๐ ป
๖
๓๑ – ๔๐ ป
๑๒
๔๑ – ๕๐ ป
๔
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๕๖.๐๐
๑๒.๐๐
๒๔.๐๐
๘.๐๐
๐
๐
๑๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๒๘
เจาหนาที่/บุคลากร
๑๗
ครู/อาจารย
๕
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๕๐

รอยละ
๕๖.๐๐
๓๔.๐๐
๑๐.๐๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒๕
๒๓
๒
๐
๐
๔.๔๖
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
รวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธีถวายพระพรชัย
๓๐
๒๐
๐
๐
๐
๔.๖๐
มงคลมีความเหมาะสม
๔.การจัดกิจกรรมการแสดงรําถวาย
๓๑
๑๙
๐
๐
๐
๔.๖๒
พระพร
๕. นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓๒
๑๘
๐
๐
๐
๔.๖๔
มีเหมาะสม
๖.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๒๘
๒๑
๑
๐
๐
๔.๕๔
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๗.ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
เหมาะสม
รวม
๔.๕๖
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
๔.๕๒
ใหบริการ
๙. ความกระตือรือรน และความเอาใจ
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
ใสในการใหบริการ
๑๐. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๔.๕๐
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๕๑
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

รอยละ แปรผล
๘๙.๒๐

มาก

๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๐๐ มากที่สุด
๙๒.๔๐ มากที่สุด
๙๒.๘๐ มากที่สุด
๙๐.๘๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๑.๒๐ มากที่สุด
๙๐.๔๐ มากที่สุด
๙๐.๐๐

มาก

๙๐.๐๐

มาก

๙๐.๒๐ มากที่สุด

รายการ
๑๑. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการ
มีความเหมาะสม
๑๒. ความพรอมของสถานที่ในการจัด
งาน
๑๓. ความพรอมของเครื่องเสียงในการ
จัดงาน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๒๘

๒๐

๒

๐

๐

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๒๗

๒๑

๒

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๒๗

๒๑

๒

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๕๑

๙๐.๒๐ มากที่สุด

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของ
๓๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
๑๕. ไดนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
๓๗
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๖. ไดตระหนักถึงความสําคัญและ
เห็นคุณคาของการอนุรักษและเผยแพร ๓๖
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมกัน
๑๗. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๓๖
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

๑๓

๐

๐

๐

๔.๗๔

๙๔.๘๐ มากที่สุด

๑๓

๐

๐

๐

๔.๗๔

๙๔.๘๐ มากที่สุด

๑๔

๐

๐

๐

๔.๗๒

๙๔.๔๐ มากที่สุด

๑๔

๐

๐

๐

๔.๗๒

๙๔.๔๐ มากที่สุด

๔.๗๓
๔.๕๘

๙๔.๖๐ มากที่สุด
๙๑.๖๐ มากทีส่ ุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ไดรวมสงเสริมการใสชุดไทยรวมถวายพระพรชัยมงคล
๒. ไดรับการตอนรับ ดวยน้ําสมุนไพรอัญชัน
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘
คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรม พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษมรดกไทย ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดขึ้นเพื่อเปนการแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคทรงมี
พระเมตตาตอพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลา เปนการเผยแพรและถายทอดขอมูลสูนักเรียน นักศึกษา คณาจารย
บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปไดตระหนักในพระบารมี ในฐานะที่พระองคทรงเปนแบบอยางในการอนุรักษ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด
จากการจัดกิจกรรม พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวั น อนุ รัก ษ ม รดกไทย ได มี ก าร
ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตางๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิด
เปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวม
โครงการรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑๕๐ คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชาย
รอยละ ๔๒.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๕๘.๐๐ ผูต อบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน
คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๐ อยูในระดับ มากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษมรดกไทย ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๑๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๑.๖๐ ซึ่ง
บรรลุเปาหมาย

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และงานวันอนุรักษมรดกไทย
วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปน
จริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 ครู/อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก
ปาน
นอย
ประเด็นความคิดเห็น
๕
๔
กลาง
๒
๓
ดานกระบวนการขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธีถวายพระพรชัยมงคลมีความเหมาะสม
๔.การจัดกิจกรรมการแสดงรําถวายพระพร
๕. นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรมไทย มีเหมาะสม

นอย
ที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น
๖.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๗.ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๑๐. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๑. อุปกรณเครื่องมือสนับสนุนพิธีการมีความเหมาะสม
๑๒. ความพรอมของสถานที่ในการจัดงาน
๑๓. ความพรอมของเครื่องเสียงในการจัดงาน
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๕. ไดนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๖. ไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของการอนุรักษและ
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมกัน
๑๗. 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

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๓๘

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะหการแสดงดนตรีไทย
เรียน ผูจัดการโรงเรียนประชานุเคราะห
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ
๖๔ พรรษา และวันอนุรกั ษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอง
อมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เห็นวา หนวยงาน
ของทานมีความสามารถและเชี่ยวชาญในดานดนตรีไทย เพื่อใหการจัดพิธีถวายชัยมงคลฯ เปนไปอยางสมพระ
เกี ย รติ ฯ จึ งมี ความประสงค ข อความอนุ เคราะหก ารแสดงดนตรี ไ ทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดั งกล า ว
รายละเอียดกํ าหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดว ย (ทั้งนี้ ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หมายเลข
โทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงานในครั้งนี้)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๕ ..........................................วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒.........................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีถวายชัยมงคล จํานวน ๓๐ คน..................................................
เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห องอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้ น ๓ โดยมีจุดประสงคใหค ณาจารย และนั กศึ ก ษาของ
มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค ไดแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหนวยงานที่ปฏิบัติงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิ ทยาลั ย ขอความอนุ เ คราะห นั กศึกษาจากองคการนักศึกษาฯ จํานวน ๓๐ คน เข าร ว มพิ ธี ถวาย
ชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองอมราวดี
อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. โดยขอความรวมมือใหนักศึกษาแตงกายชุดนักศึกษา ทั้งนี้มอบหมาย
ใหหวั หนาสํานักงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนผูประสานงาน โทร ๑๑๓๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๙๐...........................................วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒........................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน “พิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา
และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาอาจารย เจาหนาที่
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหลงนามในคําสั่งแตงตั้งฯ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๕ ..........................................วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒...........................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหจัดแสดงนิทรรศการ “วันอนุรักษมรดกไทย”..............................................................
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐
น. ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่ อ เป น การแสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน อ มสํ า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
และในฐานะที่พระองคทรงเปนแบบอยางในการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด สํานักศิลปะฯ
ไดพิจารณาแลว เห็นวา ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีบุคลากร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานการจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษมรดกไทย จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะหจัดแสดงนิทรรศการดังกลาว
ทั้งนี้ ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๐๕ ..........................................วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒...........................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ .........................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คลายวัน พระราชสมภพ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญทาน ใหเกียรติเปนประธานในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเครื่องสักการะ เปดกรวยดอกไม และกลาวคําถวายราชสดุดี
ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๐๖
วันที่ ๒๕ มีนาคม
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ

๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย แผนประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ชุด

ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.
เปนตนไป ณ หองประชุมอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดเขารวมในพิธีดังกลาว และ
เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยรวมกัน
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของ
หนวยงาน เพื่อแจงรายละเอียดกําหนดการจัดงาน ดังเอกสารที่แนบมาดวยพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๐๘......................................วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒..............................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ....................................................
เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัย
มงคล สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คลายวัน พระราชสมภพ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรกั ษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห องอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทาน พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาที่บุคลากร เขารวมพิธีฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๑๐ .................................วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒..................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนพิธีกร พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ....................................
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คลายวัน พระราชสมภพ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรักษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในคณะของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
พิธีกร จึงใครขอความอนุเคราะห อาจารยนวพร คําเมือง อาจารยประจําวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
และสั งคมศาสตร เป น พิ ธี กร ในพิ ธี ถวายชั ย มงคลฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอีย ดตาม
กําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๑๑....................................วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒.................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ………………………………………….
เรียน รองอธิการบดีฝายวิจัยและนโยบาย
สิ่งที่มาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัย
มงคล สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คลายวัน พระราชสมภพ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรกั ษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห องอมราวดี อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเขารวมในพิธีฯ ในวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๑๑๒
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุ อุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง

โทร. ๑๑๓๕

.
.
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย

กําหนดการ และแผนผังการจัดงาน จํานวน ๑ ชุด

ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัย
มงคล สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน คลายวัน พระราชสมภพ ทรงเจริ ญ
พระชนมายุ ครบ ๖๔ พรรษา และวันอนุรกั ษมรดกไทย ประจําป ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห อ งอมราวดี อาคารสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการจัดพิธี ดังกล าว เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงใครขอความอนุเคราะหใชวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง สําหรับจัดเตรียมงานใน วันจันทรที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๒ ดังรายการตอไปนี้
๑. โซฟารับรองผูบริหาร
๒. เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร
๓. เกาอี้นวมสําหรับเจาหนาที่ และนักศึกษา
๔. โตะลงนามพรอมเกาอี้
๕. โพเดี้ยม
๖. เวที สําหรับแสดงดนตรีไทย
๗. พรม สําหรับเวทีดนตรีไทย
๘. เสื่อ สําหรับเวทีดนตรีไทย
ทั้งนี้ ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์
เปนผูประสานงานในครั้งนี้

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๓๐ ตัว
จํานวน ๖๐ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๒ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๓ ผืน
จํานวน ๒ ผืน
หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คํากลาวถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
..................................................................................................

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท
ในอภิลักขิตสมัย ๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคลายวันพระราชสมภพแหง
ใตฝาละอองพระบาท ไดเวียนมาบรรจบครบพระชนมายุหกสิบสี่พรรษาในป
นี้ ยังความปลาบปลื้มปติเปนลนพนแกขาพระพุทธเจาทั้งปวง ที่ไดมาชุมนุม
ณ มงคลสถานแหงนี้
ข า พระพุ ท ธเจ า ทั้ ง ปวง ล ว นมี จิ ต โสมนั ส และสํ า นึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณเปนลนพน ที่ใตฝาละอองพระบาททรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และ
พระราชปณิธานอันแนวแน ในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดวยพระราช
หฤทั ย เป ย มด ว ย พระเมตตากรุ ณ า เพื่ อ บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข แก อ าณา
ประชาราษฎร ซึ่งเปนที่ประจักษอยูในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ใต ฝ า ละอองพระบาท ยั ง ทรงรั บ พระราชภาระใน
โครงการ ตาง ๆ อาทิ โครงการฝกอาชีพในโรงเรียน โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อีกทั้งยังทรงพระเมตตา
โดยยึดหลักการอนุรักษ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ดัง
ประจักษอยูในกิจการทั้งปวง
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคนั้น ทรงพระกรุณาเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค และทรง

เปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งสิ้น ๓
ครั้ ง ที่ พ ระองค ท รงมี พ ระกรุ ณ าเมตตาต อ ชาวมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค มาโดยตลอด
ในวาระมหามิ่งมงคล วันคลายวันพระราชสมภพครบหกสิบสี่พรรษา
ของใตฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขอรวมจิตอธิษฐาน ขอ
อัญเชิญเทวานุภาพของพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนบูรพกษัตริยานุภาพ
จงรวมบันดาลพระพรชัยมงคลให ใ ต ฝาละอองพระบาท ทรงพระเกษม
สําราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ดวยพระพลานามัยอันดียิ่ง ทรงพระเจริญ
ในรมเศวตฉัตรจักรีวงศ ตราบเทากาลนานเทอญ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

แผนผังการจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทรที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

โตะหมูบูชา

โพเดี้ยม
พิธีกร

โตะลงนาม

โพเดี้ยม
กลาวคําถวายพระพร

นิทรรศการ
ศิลปแหงสยาม
(๑)
เกาอี้ประธาน
(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร

(๓)

(๓)

(๓)

เกาอี้สําหรับแขก

เกาอี้สําหรับแขกผูมเี กียรติ

เกาอี้สําหรับแขก

ผูมีเกียรติ

และนักศึกษา

ผูมีเกียรติ

และนักศึกษา

คําชี้แจงที่นั่งแตละจุด
(๑) เกาอี้ประธาน
(๒) เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร
(๓) เกาอี้สําหรับแขกผูมีเกียรติและนักศึกษา

และนักศึกษา

๑
๓๐
๓๐

ผูประสานงาน : ๐๘๙ – ๐๒๙ – ๖๑๒๕ (ชัญภร สาทประสิทธิ์)

ที่นั่ง
ที่นั่ง
ที่นั่ง

ดนตรีไทย

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

