รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

พิธีถวายชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจ กรรมของสํานักศิล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว
ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา
รวมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูที่สนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตาง ๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่น ๆ ตอไปไดในอนาคต
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูจัดทํา
กรกฎาคม ๒๕๖๒

๓

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

๔

สวนที่ ๑ บทนํา

๕
แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

() งบประมาณแผนดิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ถวายชัยมงคลพระบรมวงศานุวงศ
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ขึ้นครองราชยสืบ
สันตติวงศ รัชกาลปจจุบัน นํามาซึ่งความปลื้มปติ และเทิดทูนพระบารมีดวยใจภักดีอยางหาที่สุดมิได เปรียบเปน
ที่พึ่งของปวงชนชาวไทย
พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีกวางขวางครอบคลุม
หลายสาขา ทั้ งด า นการทหาร การบิ น การศึกษา การศาสนา การแพทยและสาธารณสุข การเกษตร การ
ตางประเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอม พระองคทรงมีพระราชดําริในการจัดตั้งโครงการตางๆ อีกมากมาย รวมทั้ง
มีพระบรมราโชบายดานการศึกษาใหกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแหง
เนื่ องในโอกาสวั น มหามงคล วั น เฉลิ มพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ปพุทธศักราช ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า โครงการพิ ธี ถ วายชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและรวมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนพระบารมีแด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ที่พระองคทรงปฏิบัติภารกิจนอยใหญนานัปการ และในฐานะที่พระองคทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณตอเหลามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงตลอดมา สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดรับมอบหมายใหเปน
หนวยงานรับผิดชอบจัดโครงการขึ้น ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา รวมกันประกอบพิธี
ถวาย
พระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
๓.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เปาหมาย (เชิงคุณภาพและปริมาณ)
๔.๑ คณะผู บ ริ ห าร คณาจารย นั ก ศึ ก ษา และประชาชนทั่ ว ไป จํ า นวน ๑,๐๐๐ คน ได เ ข า ร ว ม
พิธีถวายชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ ฯ

๖
๔.๒ คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และรวมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
๔.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินงาน
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
เบิกจายงบประมาณแผนดิน
รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๑๐๑๕๕ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท จําแนกรายละเอียดดังนี้
หมวดรายจาย
รายการ
คาใชสอย ๑. คาจางดนตรีไทย ดนตรีสากลและการแสดงเฉลิม
พระเกียรติ
๒. คาจางจัดดอกไมและตกแตงสถานที่
คาวัสดุ
คาวัสดุ อุปกรณ ไวนิลประชาสัมพันธ
รวมทั้งสิ้น (สามหมื่นบาทถวน)

จํานวนเงิน

๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

๑๘,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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
คณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา ไดรวมกันแสดงความจงรักภักดี และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ และศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองคทานที่มีตอปวงชนชาวไทย

๗
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ รายงานสรุปผลการจัดโครงการ
๑๐.๒ จากแบบสอบถามที่ตอบโดยผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ

(ลงชื่อ)......................................................................
(นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์)
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

๑๓. ความเห็นรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

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



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

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

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙
กําหนดการพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
************************
พิธีถวายชัยมงคล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ลงทะเบียนหนวยงาน ถวายเครื่องสักการะ (พานพุมเงิน -พุมทอง)
เวลา ๑๓.๐๐ น. - คณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และแขกผูมีเกียรติพรอมกันบริเวณพิธี
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ตามลําดับ ดังตอไปนี้

- พิธีกรเชิญประธานถวายเครื่องสักการะ (พานพุมเงิน -พุมทอง) และเปดกรวยดอกไม
- พิธีกรเชิญคณะผูบริหารถวายเครื่องสักการะ ตามลําดับดังนี้
๑. คณบดีคณะครุศาสตร
๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
๗. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๘. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๑๑. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
๑๒. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๓. นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๔. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการพลเรือน
๑๕. นายกสโมสรอาจารยและขาราชการพลเรือน
๑๖. นายกสโมสรเจาหนาที่บุคลากร
๑๗. นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ
- พิธีกรเชิญประธานกลาวถวายพระพรชัยมงคลและกลาวถวายสัตยปฏิญาณ
(เมื่อประธานกลาวจบทุกคนถวายความเคารพ)
- ผูเขารวมพิธีทุกคนรองเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี
(เมื่อรองเพลงจบ ทุกคนถวายความเคารพ)

- การแสดงเฉลิมพระเกียรติ
- ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร
หมายเหตุ การแตงกาย

***********************

- อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี
- คณบดี ผูอํานวยการ และผูแทนถวายเครื่องสักการะ
- คณาจารย และบุคลากร
- นักศึกษา

: ชุดปกติขาว
: ชุดปกติขาว
: เสื้อสีเหลือง ร.๑๐
: ชุดนักศึกษา

๑๐

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงาน พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อให การดํ าเนินงานเปนไปด วยความเรี ยบร อยและสมพระเกี ยรติ
มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการ 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 ใหดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการฝายเลขานุการ
๒.๑ อาจารยภาสกร
๒.๒ อาจารยธีรพร
๒.๓ อาจารยชุณษิตา
๒.๔ รศ.พรรษประเวศ
๒.๕ ผศ.เพียงพิศ
๒.๖ อาจารยทัศนีพร

วรอาจ
พรหมมาศ
นาคภพ
อชิโนบุญวัฒน
ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๑
๒.๗ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติในการดําเนินงานใหกับคณะกรรมการดําเนินงาน
๒) ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๓) พิจารณาใหเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๔) จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๓. คณะกรรมการฝายพิธีการ – พิธีกร
๓.๑ อาจารยนวพร
คําเมือง
๓.๒ รศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน
๓.๓ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
๓.๔ นางสาวทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
๓.๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
หนาที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑) กํากับดูแลและดําเนินการฝายพิธีถวายชัยมงคลทุกขั้นตอน
๒) เปนพิธีกรและกํากับพิธีการในพิธีถวายชัยมงคล
๓) จัดเตรียมคํากลาวถวายชัยมงคล

๔. คณะกรรมการฝายปฏิคม
๔.๑ อาจารยทัศนีพร
วิศาลสุวรรณกร
ประธานกรรมการ
๔.๒ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
กรรมการ
๔.๓ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ตอนรับ และอํานวยความสะดวกผูเขารวมกิจกรรม
๒) หนังสือเชิญประธาน คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา เขารวมงาน
๕. กรรมการฝายการแสดงดนตรี
๕.๑ อาจารยภาสกร
วรอาจ
๕.๒ อาจารยสุดาพิมพ
เยี่ยงยงค
๕.๓ อาจารยวศิน
ล่ําสัน
๕.๔ อาจารยมารุต
ปยสุทธิ์
๕.๕ อาจารยชัชชญา
กัญจา
หนาที่ จัดการแสดงดนตรี เพื่อประกอบพิธีตางๆ ที่เกี่ยวของ
๖. คณะกรรมการฝายจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๖.๑ รศ.วุฒิชัย
ประภากิตติรัตน
๖.๒ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร
๖.๓ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีฯ
๖.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรฯ
๖.๕ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
๖.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ
๖.๗ นายไพโรจน
ไกรวิริยะ
๖.๘ นางสาวชัชดาพร
ถีติปริวัตร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๒
๖.๙
๖.๑๐
๖.๑๑
๖.๑๒
๖.๑๓
๖.๑๔
๖.๑๕
หนาที่

นางสาวรุจนี
บางศรีวงษ
นายมานะ
แปนหวย
นางสาวนันทิยา
ไตรทศกุล
นายกองคการนักศึกษา ภาคปกติ
อาจารยแวววัน
ชมพูนุท ณ อยุธยา
นายศรัณย
เกตุกรณ
นางสาววลัยพรรณ
ลักษณพรศิริ
๑) ประสานและจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
๒) ควบคุมดูแลนักศึกษาในระหวางพิธีตางๆ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๗. คณะกรรมการฝายยานพาหนะและจราจร
๗.๑ นายมงคล
แพทองคํา
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการ
๗.๓ นายสุชาติ
เทศนีย
กรรมการ
๗.๔ เจาหนาที่งานยานพาหนะ
กรรมการ
๗.๕ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
กรรมการ
๗.๖ นายวีระศักดิ์
โมราสุข
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) จัดยานพาหนะสําหรับรับ–สง พระสงฆและสามเณรจากวัดตางๆ
๒) จัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกสําหรับอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
และสําหรับการใชของฝายตางๆ ในระหวางการดําเนินงาน
๘. คณะกรรมการฝายจัดและตกแตงสถานที่
๘.๑ นายมงคล
แพทองคํา
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสุกัญญา
มีวงษ
กรรมการ
๘.๓ นายบาง
พิมสวรรค
กรรมการ
๘.๔ นักศึกษาชวยงาน
กรรมการ
๘.๕ เจาหนาที่งานอาคารสถานที่
กรรมการ
๘.๖ เจาหนาที่งานอนามัยสุขาภิบาล
กรรมการ
๘.๗ เจาหนาที่งานไฟฟาและประปา
กรรมการ
๘.๘ นางสาวอารยา
พงษพรต
กรรมการ
๘.๙ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๘.๑๐ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑) ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ ฯ และโตะหมูบูชา
๒) ตกแตงสถานที่ในพิธีถวายชัยมงคล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๙. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ และประชาสัมพันธ
๙.๑ รศ.พรรษประเวศ
อชิโนบุญวัฒน
๙.๒ นายพัทธชยันภ
ธนวัตพลิน

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๑๓
๙.๓ นางสาวนฤภร
ศรีบรรเทา
๙.๔ นายอภิชาติ
จุมพล
๙.๕ นางสาวรัชดาพร
ลครชัยมงคล
๙.๖ นางสาวธนัชพร
ดวงสุวรรณ
หนาที่ ๑) ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงในพิธี
๒) บันทึกภาพนิ่ง และวีดิทัศน
๓) ประชาสัมพันธงานตามสื่อตางๆ
๑๐. คณะกรรมการฝายการเงิน
๑๐.๑ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
๑๐.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๑๐.๓ นางชอลัดดา
คันธชิต
หนาที่ ๑) เตรียมเงินทดรองจาย
๒) ดําเนินการเบิก – จายเงินตามโครงการ
๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผล
๑๑.๑ อาจารยธีรพร
พรหมมาศ
๑๑.๒ อาจารยชุณษิตา
นาคภพ
๑๑.๓ นางสาวศุภรสวรรค
รอเพ็ชร
หนาที่ ๑) จัดทําแบบประเมินผลการจัดงาน
๒) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ใหกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสมพระเกียรติและเกิดประโยชน
สูงสุดแกมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๔

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๕

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 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็ จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ เมื่อวัน พุธ ที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจากผูเขารวมโครงการ
จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๓๘
หญิง
๖๒
รวม
๑๐๐

รอยละ
๓๘.๐๐
๖๒.๐๐
๑๐๐

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

รอยละ
๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐๐

๑๖
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของสถานะผูตอบแบบประเมิน
สถานะ
จํานวน (คน)
นักเรียน/นักศึกษา
๑๐๐
เจาหนาที่/บุคลากร
๐
ครู/อาจารย
๐
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๐
รวม
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐
๐
๐
๐
๑๐๐

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๔๒
๕๓
๕
๐
๐
๔.๓๗
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขา
๔๕
๕๒
๓
๐
๐
๔.๔๒
รวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธีถวายพระพรชัย
๔๙
๔๙
๒
๐
๐
๔.๔๗
มงคลมีความเหมาะสม
๔.การจัดกิจกรรมการแสดงรําถวาย
๕๐
๔๘
๒
๐
๐
๔.๔๘
พระพร
๕. นิทรรศการ มีเหมาะสม
๕๒
๔๗
๑
๐
๐
๔.๕๑
๖.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
๔๖
๕๑
๓
๐
๐
๔.๔๓
และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๗.ระยะเวลาในการจัดงานมีความ
๔๔
๕๒
๔
๐
๐
๔.๔๐
เหมาะสม
รวม
๔.๔๔
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผู
๔๕
๕๒
๓
๐
๐
๔.๔๒
ใหบริการ
๙. ความกระตือรือรน และความเอาใจใส
๔๔
๕๓
๓
๐
๐
๔.๔๑
ในการใหบริการ
๑๐. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการ
๔๔
๕๓
๓
๐
๐
๔.๔๑
เสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ
รวม
๔.๔๑
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

รอยละ แปรผล
๘๗.๔๐

มาก

๘๘.๔๐

มาก

๘๙.๔๐

มาก

๘๙.๖๐

มาก

๙๐.๒๐ มากที่สุด
๘๘.๖๐

มาก

๘๘.๐๐

มาก

๘๘.๘๐

มาก

๘๘.๔๐

มาก

๘๘.๒๐

มาก

๘๘.๒๐

มาก

๘๘.๒๐

มาก

๑๗
รายการ
๑๑. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธี
เหมาะสม
๑๒. ความพรอมของสถานที่ในการ
จัดพิธี
๑๓. ความพรอมของเครื่องเสียงและ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร เฉลี่ย
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง

รอยละ แปรผล

๔๖

๕๒

๒

๐

๐

๔.๔๔

๘๘.๘๐

มาก

๔๗

๕๑

๒

๐

๐

๔.๔๕

๘๙.๐๐

มาก

๔๖

๕๒

๒

๐

๐

๔.๔๔

๘๘.๘๐

มาก

๔.๔๔

๘๘.๘๐ มากที่สุด

รวม
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระ
ราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ๕๗
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่
๑๐)
๑๕. ไดรวมถวายคําสัตยปฏิญาณและ
ถวายชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระ
๕๖
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๖. ไดตระหนักถึงความสําคัญ รวม
แสดงความจงรักภักดี และนอมรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ ๕๘
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๗. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวม
๕๙
กิจกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

๔๒

๑

๐

๐

๔.๕๖

๙๑.๒๐ มากที่สุด

๔๓

๑

๐

๐

๔.๕๕

๙๑.๐๐ มากที่สุด

๔๑

๑

๐

๐

๔.๕๗

๙๑.๔๐ มากที่สุด

๔๐

๑

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๔.๕๗
๔.๔๗

๙๑.๔๐ มากที่สุด
๘๙.๓๑ มากทีส่ ุด

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗
คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๑ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

๑๘

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษา
รวมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
ฯ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เนื่องในโอกาส
วันคลายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จากการจัดงานพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบ
ตาง ๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถาม
ความพึงพอใจ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลั กษณะ
บรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการทั้งสองกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๐๐๐
คน ซึ่งไดทําการสุมสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เปนชายรอยละ ๓๘.๐๐ เปนหญิงรอย
ละ ๖๒.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงานโดยภาพรวมทุกดาน คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๑
อยูในระดับมาก
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๑
ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ภาคผนวก ก แบบความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม/ แบบประเมิน

แบบประเมินความพึงพอใจ
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอความอนุเคราะหทานในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบประเมินความพึงพอใจนี้จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจใด ๆ ทั้งสิ้น
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอนตามความเปน
จริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 ชาย
 หญิง
๒. อายุ
 ไมเกิน ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 อาจารย
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
ดานกระบวนการ ขั้นตอน
๑.การประชาสัมพันธ
๒.ความสะดวกในการติดตอเพื่อเขารวมงาน
๓.ลําดับขั้นตอนและพิธีถวายพระพรชัยมงคลมีความเหมาะสม
๔.การจัดกิจกรรมการแสดงรําถวายพระพร
๕. นิทรรศการ มีเหมาะสม
๖.ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการรวมงาน
๗.ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม

๕

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๑
ประเด็นความคิดเห็น
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. ความกระตือรือรน และความเอาใจใสในการใหบริการ
๑๐. เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเสมอภาคกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๑๑. มีอุปกรณเครื่องมือสนับสนุนในพิธีเหมาะสม
๑๒. ความพรอมของสถานที่ในการจัดพิธี
๑๓. ความพรอมของเครื่องเสียงและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ
ดานความรูความเขาใจ และประโยชนที่ไดรับ
๑๔. เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณีย
กิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๕. ไดรวมถวายคําสัตยปฏิญาณและถวายชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๖. ไดตระหนักถึงความสําคัญ รวมแสดงความจงรักภักดี และนอม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ (รัชกาลที่ ๑๐)
๑๗. ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

นอยที่สุด
๑

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

๒๒

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๗๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม
เรื่อง ขอเชิญผูเขารวมพิธีถวายชัยมงคลฯ แตงกายดวยชุดปกติขาว
เรียน

๒๕๖๒

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และแจงขอเชิญทานและบุคลากรในสังกัด เขารวมพิธีดังกลาว นั้น
ในการนี้ เพื่ อเป น การเฉลิมพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ ฯ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญผูบริหารทุกทาน แตงกายดวยชุดปกติขาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อขิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักงานอธิการบดี
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการฯ

๒๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๗๒/๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม
เรื่อง ขอเชิญผูเขารวมพิธีถวายชัยมงคลฯ แตงกายดวยชุดปกติขาว

๒๕๖๒

เรียน
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค และแจงขอเชิญทานและบุคลากรในสังกัด เขารวมพิธีดังกลาว นั้น
ในการนี้ เพื่ อเป น การเฉลิมพระเกีย รติพ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศรี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ ฯ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญทานและบุคลากรในสังกัด หนวยงานละ ๒๐ ทาน
แตงกายดวยชุดปกติขาว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อขิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะครุศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

๒๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๖๙ /๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ ขอเรียนเชิญทานเขารวมพิธีถวายชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ
(พานพุมเงิน – พุมทอง) ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล และขอความอนุเคราะห นําพานพุมเงิน-พุม
ทอง มารวมในพิธีดวย (ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประธานสภาคณาจารยฯ
นายกสโมสรเจาหนาที่
นายกสโมสรอาจารยฯ
นายกองคการนักศึกษาภาคปกติ

๒๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ๐๖๗/๒๕๖๒
วันที่ ๑๕
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง
เรียน

กรกฎาคม ๒๕๖๒

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกัน
ประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล (รายละเอียดตามกําหนดการ และแผนผังการจัดงาน ดังแนบ)
ในการนี้ เพื่อใหการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงขอความอนุเคราะหใชวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง สําหรับจัดเตรียมงานในวันอังคาร ที่ ๒๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังรายการตอไปนี้
๑. โซฟารับรองผูบริหาร
จํานวน
๑ ชุด
๒. โพเดี้ยม
จํานวน
๒ ชุด
๓. เกาอี้นวมพรอมผาคลุมสําหรับผูบริหาร
จํานวน
๓๐ ตัว
๔. เกาอี้พลาสติก
จํานวน
๑,๐๐๐ ตัว
๕. โตะวางของ (สําหรับพานพุม)
จํานวน
๒ ตัว
๖. โตะลงนาม
จํานวน
๑ ชุด
๗. โตะหมู ๙
จํานวน
๑ ชุด
๘. พรม
จํานวน
๓ ผืน
๙. แทนเหล็กสําหรับดนตรี
จํานวน
๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว /๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะฯ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นเข า ร ว มพิ ธี ถ วายชั ย มงคล ในวั น พุ ธ ที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจ า หน า ที่ บุ คลากร และนั กศึ กษาของมหาวิทยาลัย ไดรว มกัน ประกอบกิจ กรรมอัน เปน สิริมงคล
(ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๑๐๒/๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีถวายชัยมงคล ฯ
เรียน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อธิการบดี

ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญทานเปนประธาน ถวายเครื่องสักการะ
(พาน
พุมเงิน – พุมทอง) และกลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีถวายชัยมงคล ฯ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล (ตามกําหนดการ
ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๑๐๐/๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะฯ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นเข า ร ว มพิ ธี ถ วายชั ย มงคล ในวั น พุ ธ ที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะผูบริหาร
คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปน สิริมงคล
(ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองฯ ฝายบริหาร
รองฯ ฝายกิจการนักศึกษา
รองฯ ฝายวิชาการ
รองฯ ฝายสื่อสารองคกร
รองฯ ฝายวิจัยและนโยบาย

ผช.อธิการบดี/ผอ.ร.ร.สาธิตฯ
ผช.อธิการบดี/ผอ.กองพัฒนานักศึกษา

๒๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๑๐๑/๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ ขอเรียนเชิญทานและบุคลากรในสังกัด เขารวมพิธีถวายชัยมงคล ใน
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อ
รวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล (ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

สํานักวิทยบริการฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร

๓๐

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๙๙/๒๕๖๒
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ ขอเรียนเชิญทานเขารวมพิธีถวายชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ
(พานพุมเงิน – พุมทอง) ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เพื่อรวมกันประกอบกิจกรรมอันเปนสิริมงคล และขอความอนุเคราะห นําพานพุมเงิน-พุม
ทอง มารวมในพิธีดวย (ตามกําหนดการ ดังแนบ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีรพร พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

สํานักวิทยบริการฯ

คณะมนุษยศาสตรฯ

สํานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร

๓๑

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๙๙/๒๕๖๒
วันที่ ๑๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห ดนตรีสากล ในพิธีถวายชัยมงคลฯ

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวันพุธ ที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร คณาอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
ในการนี้ เพื่อใหการจัดพิธีถวายชัยมงคลฯ ดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย
อยาง
สมพระเกียรติ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะห สาขาวิชาดนตรี จัดการ
แสดงดนตรีสากล ในพิธีถวายชัยมงคลฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดัง
แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๙๙/๒๕๖๒
วันที่ ๑๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะห พิธีกร ในงานพิธีถวายชัยมงคล ฯ

กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวันพุธ
ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อให
คณะผูบริหาร คณาอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัย
มงคลแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคลากรในคณะของทาน มีความรู
ความเชี่ยวชาญในดานการเปนพิธีกร จึงมีความประสงคขอความอนุเคราะห อาจารยนวพร คําเมือง อาจารย
ประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนพิธีกร ในพิธีถวายชัยมงคลฯ ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ว ๐๙๙/๒๕๖๒
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษา เขารวมในพิธีถวายชัยมงคล ฯ

๒๕๖๒

เรียน ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ในวันพุธ ที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหคณะ
ผูบริหาร คณาอาจารย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรวมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอความอนุเคราะห
ทานจัดนักศึกษา ดังนี้
๑. นักศึกษา ชั้นปที่ ๑ เพื่อเขารวมพิธี
๒. นักศึกษาชาย-หญิง รวม ๑๖ คน เพื่อถือพานพุมสําหรับผูบริหาร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๔

คํากลาวถวายชัยมงคล
โดย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝาละอองธุลพี ระบาท
ข า พระพุทธเจา ผู ชว ยศาสตราจารย ดร.บั ญ ญั ติ ชํ า นาญกิจ อธิ การบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่
และนักศึกษา มีความปลาบปลื้มปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง ที่ไดมารวมชุมนุมอยางพรอม
เพรียงกัน ณ ที่แหงนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ดวยการนอมเกลานอมกระหมอมถวาย
เครื่ อ งราชสัก การะ และถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในมหามงคลสมั ย วันเฉลิม พระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว ครบรอบ ๖๗ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ไดเวียนมา
บรรจบ
อีกวาระหนึ่ง
ขาพระพุทธเจา และปวงชนชาวไทยทุกคน ตางประจักษแจงและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม ที่ทรงมีน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวยพระเมตตา
ทรงอาทรหวงใยในอาณาประชาราษฎร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานตอ
ยอด และพัฒนาเพื่ออภิบาลพสกนิกรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรมเย็นเปนสุข ทุกขภัย
อันตรายใด ๆ ทรงขจัดปดเปาใหผานพนดวยพระปรีชาสามารถ พระราชวิริยอุตสาหะและ
พระราชหฤทัยใสใจทุกขสุขของอาณาประชาราษฎรเสมอมามิไดขาด พระเมตตากรุณายัง
ความปลื้มปติแกปวงประชาทุกหมูเหลา
ในวโรกาสอันเปนอุดมมงคลฤกษนี้ ขาพระพุทธเจาขอพระราชทาน พระ
บรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของใตฝาละอองพระบาท
ขาแตทวยเทพนิกร อมรพรหมินทร อมรินทราธิราช ซึ่งสถิตทิพยพิมานมาศ
เมืองสวรรค ชั้นฉกามาพจร อีกทั้งเดชเดชาแหงพระสยามเทวาธิราช และพระบารมีแหง
สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองคโปรดอภิบาลใตฝาละอองธุลพี ระบาท ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ ปราศจากโรคาพยาธิ และอุปทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืน

๓๕

นาน ทรงพระเกษมสําราญเปนนิตย ขอทรงดํารงสิริรัชพิพัฒนไพบูลย ดวยพระบรมเดชานุ
ภาพแผไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเสถียร เปนมิ่งขวัญดวงประทีป ปกเกลาคุมเกศเหลา
พสกนิกรทั้งปวงทั่วธาตรี
ชยตุภวังค ชยมังคลัง ขอจงทรงพระเจริญดวยราชฤทธิ์ ชนะภัยพาล ทั่วทุกทิศ
เมทนี ดล เสวยสิริสวั สดิ์ พิพัฒน ชัย มงคล ตราบนิ รั นดร กาล ด ว ยเกล าดวยกระหมอม
ขอเดชะ

๓๖

คําถวายสัตยปฏิญาณ

เพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา
....................................................................
ขอถวายสัตยปฏิญาณวา

“ จะประพฤติปฏิบัติเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท
จะมุงมั่นแนวแนแกไขปญหาของชาติและประชาชน
และเสริมสรางคุณประโยชนใหแกแผนดิน
โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกตองตลอดไป ”
ดวยเกลาดวยกระหมอม

๓๗
แผนผังการจัดงานพิธีถวายชัยมงคล
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

โต๊ ะหมูบ่ ชู า

โพเดี้ยม
พิธีกร
โพเดี้ยม
กลาวคําถวายพระพร

แทน
ดนตรีสากล

โตะลงนาม

เกาอี้ประธาน
เก้ าอี ้นวมสําหรับผู้บริ หาร

เก้ าอี ้นวมสําหรับผู้บริ หาร

เก้ าอี ้นวมสําหรับผู้บริ หาร

เก้ าอี ้นวมสําหรับผู้บริ หาร

เก้ าอี ้นวมสําหรับแม่บคุ คลตัวอย่าง

เก้ าอี ้นวมสําหรับผู้บริ หาร

เก้ าอี ้สําหรับแขก
ผู้มีเกียรติ
และนักศึกษา

เก้ าอี ้สําหรับแขกผู้มเี กียรติ
และนักศึกษา

เก้ าอี ้สําหรับแขก
ผู้มีเกียรติ
และนักศึกษา

๓๘

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๗ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

