รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒
แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ
หนวยงานรับผิดชอบ

() งบประมาณแผนดิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑. ชื่อโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร
 ๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
 ๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคกร
และภาคการผลิต
 ๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่น
 ๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 ๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
 ๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
มาตรฐาน ตัวบงชี้ (สกอ. ปการศึกษา ๒๕๕๗)
 ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
๒. หลักการและเหตุผล
“วัฒนธรรม” คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต เปนพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู ทั้งภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ดนตรี ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการ
และเทคโนโลยี ต า งๆ สิ่ ง เหล า นี้ คื อ ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความเจริ ญ งอกงาม ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย
ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรมจึงเปนเครื่องกําหนดความเจริญ
หรือความเสื่อมของสังคม และเปนเครื่องกําหนดชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมอีกดวย การศึกษาวัฒนธรรม
ของแตละสังคม จึงทําใหเขาใจชีวิตความเปนอยู คานิยมของสังคม เจตคติความคิดเห็นและความเชื่อถือของ
บุคคลไดอยางถูกตอง

๓
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนทัดเทียมกับนานาชาติอยางเหมาะสมและเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันไดนั้น จําเปนที่ประเทศไทยตองพัฒนาความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ควบคูไปดวย ทั้งนี้ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายดวยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนผลมา
จากสิ่งที่ดีงามที่มีอยูในสังคม ซึ่งเกิดจากการสั่งสมตอยอดและพัฒนารวมกันของคนในทองถิ่น จนกลายเปน
มรดกทางวัฒ นธรรมที่เป น ขนบธรรมเนีย มประเพณี ประวัติศ าสตร สถาปต ยกรรม ศาสนา วิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาทองถิ่น มรดกทางวัฒนธรรมของไทยเหลานี้ นอกจากจะเปนอัตลักษณที่บงบอกถึงความเปนไทย
แลว ยังแสดงถึงอัตลักษณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย ซึ่งเปนผลมาจากที่ตั้งของประเทศไทย
เปนศูนยกลางของภูมิภาค และสังคมไทยเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ทั้งภาษา ศาสนา
และกลุมชาติพันธุที่มีความแตกตางกันแตสามารถผสมผสานวัฒนธรรมกันไดอยางดีจนกลายเปนสวนหนึ่งของ
ประวัติศาสตรสังคมไทยในปจจุบัน
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนและเปนโอกาสที่ไทยจะนํามาใชในการพัฒนา
ประเทศไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต อ ง ด ว ยการนํ า ยุท ธศาสตรแ ละวิ ธีในการบริห ารจั ด การทางวัฒ นธรรมมาใช
อย า งเหมาะสมและสอดคล อ งต อ ลั ก ษณะสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของแต ล ะท อ งถิ่ น นอกจากนี้
ดวยความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่แตกตางกัน การบริหารจัดการทางดานวัฒนธรรมจึง
ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และจําเปนตองมีนโยบายการจัดการดานวัฒนธรรมมาเปนแนวทางใน
การดําเนิ น งาน เพื่ อ ให เกิด การอนุรักษ สืบ สานและสงเสริม วัฒ นธรรมอยางมีเป าหมายรว มกัน ประสาน
สอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ ใหเกิดความรูความเขาใจในความแตกตางของแตละ
วัฒนธรรม จนเกิดการยอมรับและเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันในสังคม ซึ่งถือเปนอัตลักษณที่โดดเดนของ
สังคมไทยใหคงอยูตลอดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นที่มีบทบาทหนาที่
สําคัญหลายประการ ซึ่งนอกจากจะมีบทบาทหลักในดานการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา และการบริการ
ทางวิชาการแกสังคมแลว ยังมีบทบาทหนาที่ ๆ สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีนโยบายและการดําเนินงานทั้งในระดับบุคคลและสถาบัน มีระบบกลไกเปนหนวยสงเสริม สนับสนุนใน
ลั ก ษณะโครงการและสว นหนึ่ งของการจัด การเรียนการสอน เพื่ อสนับ สนุ นการใหค วามรูดา นศิล ปะและ
วัฒนธรรมแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา และชุมชนทองถิ่น
ทั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีหนาที่ดาน
การอนุ รัก ษ ส งเสริม และเผยแพร ก ารทํ านุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม โดยเน น การแสวงหาและพั ฒ นา
องคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นความสําคัญของการบริห ารงานทางวัฒนธรรม ผานโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งเปนการสัมมนาทางวิชาการเพื่อให
เกิดนโยบายการจัดการวัฒนธรรมของไทย โดยเปนการระดมนักวิชาการทางดานวัฒนธรรม ผูบริหารองคกร
หรือหนวยงานทางดานการบริหารงานวัฒนธรรม เจาหนาที่บุคลากร (สายสนับสนุน) หรือบุคลากรทางดาน
การบริ ห ารงานวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง นั ก วิ ช าการ และครู อ าจารย มาร ว มกั น ให ข อ คิ ด เห็ น แนวทาง และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ อันจะนําไปสู การจัดทํ านโยบายการจัดการวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัยของไทย
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมใหมั่นคง เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของอาจารย บุคลากร นักศึกษา
และชุมชนทองถิ่น รวมทั้งเพื่อใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางแทจริง

๔
๓. วัตถุประสงคของโครงการ
๓.๑ เพื่ อ สรา งองค ความรูที่ เป น แนวทางหรือนโยบายด านการจั ดการวัฒ นธรรมที่เหมาะสมกั บ
ประเทศไทย
๓.๒ เพื่ อสรางความเขาใจให แกบุ คลากรด านการบริหารงานวัฒนธรรม ให มี ทักษะ ความรูความสามารถ และ
ความคิดเชิงสรางสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จนสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได
๓.๓ เพื่อสรางความสนใจและความรวมมือในดานการจัดการวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงาน
ดานวัฒนธรรมของไทย
๓.๔ เพื่อสรางจิตสํานึกและเห็นความสําคัญของการจัดการทางดานวัฒนธรรมของไทยใหมั่นคงและ
ยั่งยืน อันจะสงผลตอการแกไขปญหาสังคมไทยปจจุบันที่กําลังเผชิญกับการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติตอไป
๔. กลุมเปาหมายและกิจกรรมการดําเนินการ
มีผูเขารวมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน ดังนี้
๑. ผูบริหารองคกรหรือหนวยงานทางดานการบริหารงานวัฒนธรรม
๒. เจาหนาที่บุคลากร (สายสนับสนุน) หรือบุคลากรทางดานการบริหารงานวัฒนธรรม
๓. นักวิชาการ และครูอาจารย
มีกิจกรรมการดําเนินการ ไดแก การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ และการแบงกลุมปฏิบัติการ
ระดมสมองกลุมยอย
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค
๖. ที่มางบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
๖.๑ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๒๐๑๒๑ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ เงินลงทะเบียนผูเขารวมโครงการ
จํานวน ๔๒,๕๐๐ บาท
รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น ๒๔๒,๕๐๐ บาท มีรายละเอียดจําแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้
หมวดรายจาย
รายการ
๑.หมวดคาตอบแทน ๑. คาตอบแทนวิทยากร
๑.๑ วิทยากร ชวงเสวนา (๑,๒๐๐ บาท x ๒ ชั่วโมง x ๖ คน)
๑.๒ วิทยากร ชวงปฏิบัติการ (๑,๒๐๐ บาท x ๘ ชั่วโมง x ๖ คน)
๒.หมวดคาใชสอย

๑. คาที่พักวิทยากร (๑,๒๐๐ บาท x ๔ หอง x ๒ คืน)
๒. คาเชาหองประชุม (๕,๐๐๐ บาท x ๑ หอง x ๒ วัน)
๓. คาอาหารกลางวัน (๒๐๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ)

จํานวนเงิน
๑๔,๔๐๐ บาท
๕๗,๖๐๐ บาท
๗๒,๐๐๐ บาท
๙,๖๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๔๐,๐๐๐ บาท

๕
๔. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๕๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ วัน)
๕. คาอาหารเย็น (๒๐๐ บาท x ๑๐๐ คน x ๑ มื้อ)
๖. คาน้ํามันเชื้อเพลิง
๖.๑ นครสวรรค – กรุงเทพ – นครสวรรค
(๑ คัน x ๔๘๐ กม. x ๔ บาท x ๒ เที่ยว)
๖.๒ นครสวรรค – อุบลราชธานี – นครสวรรค
(๑ คัน x ๑,๒๘๔ กม. x ๔ บาท x ๒ เที่ยว)
๖.๓ นครสวรรค – มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) – นครสวรรค
(๑ คัน x ๔๘๖ กม. x ๔ บาท x ๒ เที่ยว)

๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓,๘๔๐ บาท
๑๐,๒๗๒ บาท
๓,๘๘๘ บาท
๑๑๗,๖๐๐ บาท

๓.หมวดคาวัสดุ

๑. คาวัสดุในการจัดโครงการ
๒. คาตีพิมพหนังสือ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

๒,๙๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๕๒,๙๐๐ บาท
๒๔๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๗. ขั้นตอนการดําเนินงาน
๗.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๗.๒ ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดําเนินงานตามแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ
๗.๓ ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๘.๑ ได รับ องค ค วามรู ที่ เป น แนวทางหรื อ นโยบายด า นการจั ด การวั ฒ นธรรมที่ เหมาะสมกั บ
ประเทศไทย
๘.๒ บุคลากรดานการบริหารงานวัฒนธรรมเกิดความเขาใจ มีทักษะ ความรูความสามารถ และความคิด
เชิงสรางสรรคในเรื่องของการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม จนสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานได
๘.๓ เกิดความสนใจและความรวมมือในดานการจัดการวัฒนธรรมระหวางหนวยงานดานวัฒนธรรมของไทย
๘.๔ ไดสรางจิตสํานึกและเห็นความสําคัญของการจัดการทางดานวัฒนธรรมของไทยใหมั่นคงและ
ยั่งยืน อันจะสงผลตอการแกไขปญหาสังคมไทยปจจุบันที่กําลังเผชิญกับการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติตอไป

๖
๙. การประเมินผล
๙.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๑. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ...............................................................................
(นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ)
นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒. ความเห็นของรองผูอาํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................................................
(อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๓. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

ลงชื่อ.................................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๗
กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดโครงการ
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับการทํางานวัฒนธรรม” และการ
บริหารจัดการทางวัฒนธรรมภายใตนโยบาย ไทยแลนด ๔.๐
วิทยากรโดย
๑. นายนัทธี พุคยาภรณ
(ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค)
๒. นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ
(วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค)
๓. ดร.วินัย บัวประดิษฐ
(อดีตผูวาราชการจังหวัด)
๔. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
(ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)
๕. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคาํ จันทร
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูดําเนินรายการ
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับมุมมองทางวัฒนธรรม”
วิทยากรโดย
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล
(อดีตผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
และ ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)
๒. คุณภราเดช พยัคฆวิเชียร
(คณะกรรมาธิการฟนฟูทองเที่ยวโลกขององคการทองเที่ยวโลก WTO)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
วิทยากรโดย
๑. อาจารยทองแถม นาถจํานง
(นักเขียนและคอลัมนิสต ดานวัฒนธรรม ประวัติศาสตร กวี ปรัชญา
ศาสนา เศรษฐกิจการเมือง)
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร

๘
(อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
๓. ดร.วินัย บัวประดิษฐ
(อดีตผูวาราชการจังหวัดชัยนาท เพชรบุรี หนองบัวลําภู พัทลุง และ
นครราชสีมา
๔.คุณศิริพร เฟองฟูลอย (นักจัดการความรู)
สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ “มิวเซียมสยาม”
๕. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผูดําเนินรายการ
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ปฏิบัติการกลุมยอย (workshop)
๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง,
และ ดร.นเรศ คงโต
๒. กลุมสายสนับสนุน
โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ ,คุณศิริพร เฟองฟูลอย
และ ดร.นลินี บุญธรรม
๓. กลุมสายวิชาการ
โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคาํ จันทร ,อาจารยทองแถม นาถจํานง
และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเย็น
ปฏิบัติการกลุมยอย (workshop)
๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
และ ดร.นเรศ คงโต
๒. กลุมสายสนับสนุน
โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ ,คุณศิริพร เฟองฟูลอย
และ ดร.นลินี บุญธรรม
๓. กลุมสายวิชาการ
โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ,อาจารยทองแถม นาถจํานง
และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติการกลุมยอย (workshop) ตอ
๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
และ ดร.นเรศ คงโต

๙
๒. กลุมสายสนับสนุน
โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ ,คุณศิริพร เฟองฟูลอย
และ ดร.นลินี บุญธรรม
๓. กลุมสายวิชาการ
โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ,อาจารยทองแถม นาถจํานง
และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ปฏิบัติการกลุมยอย (workshop) ตอ
๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร, รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
และ ดร.นเรศ คงโต
๒. โดยวิทยากร ดร.วินัย บัวประดิษฐ ,คุณศิริพร เฟองฟูลอย
และ ดร.นลินี บุญธรรม
๓. กลุมสายวิชาการ
โดยวิทยากร ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร ,อาจารยทองแถม นาถจํานง
และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอผลการปฏิบัติการกลุมยอย
สรุปการสัมมนา

หมายเหตุ

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม

๑๐
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.........................................................................................................
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน ตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
๔. สถานะ
 ผูบริหาร
 อาจารย / บุคลากรสายวิชาการ
 เจาหนาที่ / บุคลากรสายสนับสนุน

 อื่น ๆ ระบุ......................................................

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ

๑๑
ประเด็นความคิดเห็น

มากที่สุด
๕

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
๔
๓
๒
๑

๗. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๑๐. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๑. บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจ
๑๒. ความรู ความเขาใจเรื่องนีก้ อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑๓. ความรู ความเขาใจเรื่องนีห้ ลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการเสวนา เรื่อง “บทบาทหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยกับการทํางานวัฒนธรรม และการบริหารจัดการทาง
วัฒนธรรมภายใตนโยบายไทยแลนด ๔.๐”
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับ
มุมมองทางวัฒนธรรม”
๑๖. ความรูที่ไดรับ จากการเสวนา เรื่อ ง “การขับ เคลื่ อ นงานทาง
วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
ดานการนําความรูไปใช
๑๗. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๙. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งตอไปในหัวขอใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินโครงการในโอกาสตอไป

๑๒
สรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ
หัวขอ ผูเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ระหวางวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................
๑. เพศ
ชาย :
หญิง :

๔๘
๒๒

คน
คน

รอยละ ๖๘.๕๗
รอยละ ๓๑.๔๒

๐
๒๑
๓๒
๗
๑๐
๐

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๑๒
๓๘
๒๐

คน
คน
คน

รอยละ ๔๒.๒
รอยละ ๒๖.๖
รอยละ ๒.๒

๑๙
๑๘
๓๓

คน
คน
คน

รอยละ ๒๗.๑๔
รอยละ ๒๕.๗๑
รอยละ ๔๗.๑๔

๒. อายุ
ต่ํากวา – ๒๐ ป
๒๑ - ๓๐ :
๓๑ – ๔๐ :
๔๑ – ๕๐ :
๕๑ – ๖๐ :
๖๑ – ขึ้นไป :
๓. การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๔. สถานะ
ผูบริหาร
อาจารย/สายวิชาการ
เจาหนาที่/สายสนับสนุน

๐
๓๐
๔๕.๗๑
๑๐
๑๔.๒๘
๐

๑๓
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
๕

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

นอย
๒

นอย
ที่สุด
๑

เฉลี่ย
X

แปลผล

๒๘
๔๙
๓๕
๓๕

๔๒
๒๑
๒๘
๓๕

๐
๐
๗
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๔๐
๔.๗๐
๔.๔๐
๔.๕๐

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

๒๘
๒๑
๔๒
๔๙

๓๕
๔๒
๒๘
๒๑

๗
๗
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๓๑
๔.๕๐
๔.๖๐
๔.๗๐

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

๑๐. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๑. บุคลิกภาพและการแตงกาย

๔๗
๔๖
๔๙

๒๓
๒๔
๑๔

๐
๐
๗

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๔.๖๗
๔.๖๖
๔.๖๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ดานความรูความเขาใจ
๑๒. ความรู ความเขาใจเรื่องนี้กอนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑๓. ความรู ความเขาใจเรื่องนีห้ ลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

๑๔
๔๒

๗
๒๘

๓๕
๐

๑๔
๐

๐
๐

๓.๖๐
๔.๓๐

ปานกลาง
มาก

๔๒

๒๑

๗

๐

๐

๔.๕๐

มากที่สุด

๔๒

๒๑

๗

๐

๐

๔.๕๐

มาก

๔๒

๒๑

๗

๐

๐

๔.๖๐

มากที่สุด

๓๕
๒๕
๓๕
๔๙

๒๘
๓๘
๒๘
๒๑

๗
๗
๗
๐

๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๔๐
๔.๓๑
๔.๔๐
๔.๗๐

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ประเด็นความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขัน้ ตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก

การ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการเสวนา เรื่อง “บทบาทหนาที่
ของมหาวิทยาลัยกับการทํางานวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการทางวัฒนธรรมภายใตนโยบายไทยแลนด ๔.๐”
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัย
ทองถิ่นกับมุมมองทางวัฒนธรรม”
๑๖. ความรูที่ไดรับจากการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงาน
ทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
ดานการนําความรูไปใช
๑๗. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๙. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

๑๔
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๑๐. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๑. บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจ
๑๒. ความรู ความเขาใจเรื่องนีก้ อนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑๓. ความรู ความเขาใจเรื่องนีห้ ลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการเสวนา เรื่อง “บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับการทํางาน
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมภายใตนโยบายไทยแลนด ๔.๐”
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการบรรยาย เรื่อง “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับมุมมองทาง
วัฒนธรรม”
๑๖. ความรูที่ไดรับจากการเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม”
ดานการนําความรูไปใช
๑๗. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๘. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๙. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

รอยละ ๘๘.๐๐
รอยละ ๙๔.๐๐
รอยละ ๘๘.๐๐
รอยละ ๙๐.๐๐
รอยละ ๘๖.๒๐
รอยละ ๙๐.๐๐
รอยละ ๙๒.๐๐
รอยละ ๙๔.๐๐
รอยละ ๙๓.๔๐
รอยละ ๙๓.๒๐
รอยละ ๙๒.๐๐
รอยละ ๗๒.๐๐
รอยละ ๘๖.๐๐
รอยละ ๙๐.๐๐
รอยละ ๙๐.๐๐
รอยละ ๙๒.๐๐
รอยละ ๘๘.๐๐
รอยละ ๘๖.๒๐
รอยละ ๘๘.๐๐
รอยละ ๙๔.๐๐

๑๕
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑.๑ การแบงกลุมยอยควรแยกหองใหชัดเจนเพื่อไมเปนการรบกวนและมีพื้นที่ในการฟง
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งตอไปในหัวขอใด
๒.๑ การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๒.๒ การจัดการทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม สรางเศรษฐกิจ

๑๖

สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยประสานความรวมมือทางวิชาการ
รวมกับเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย กําหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “มหาวิทยาลัยกับ
การจั ดการดานศิลปวัฒ นธรรม” ระหวางวัน ที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ สําหรับ เปนเวทีสัม มนาทาง
วิชาการเพื่อใหเกิดนโยบายการจัดการวัฒนธรรมของไทย โดยเปนการระดมนักวิช าการทางดานวัฒนธรรม
ผูบริหารองคกรหรือหนวยงานทางดานการบริหารงานวัฒ นธรรม เจาหนาที่บุคลากร (สายสนับ สนุน) หรือ
บุ คลากรทางด านการบริห ารงานวัฒ นธรรม รวมทั้งนั ก วิชาการ และครูอาจารย มารว มกั น ให ขอ คิด เห็ น
แนวทาง และขอเสนอแนะตาง ๆ อันจะนําไปสูการจัดทํานโยบายการจัดการวัฒนธรรมในระดับมหาวิทยาลัย
ของไทยรวมกัน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมใหมั่นคง เปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของอาจารย บุคลากร
นักศึกษา และชุมชนทองถิ่น รวมทั้งเพื่อใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมที่มีบ ทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ
อยางแทจริง
โดยมีสมาชิกเครือขายฯ จากสถาบันการศึกษาตางๆ รวม ๑๙ มหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น ๖๐ คน
ไดแก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สํานักการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเจาพระยา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค

๑๗
ผลจากการดําเนินการโครงการในครั้งนี้ โดยไดรับความอนุเคราะหจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากทั้งใน
ทองถิ่น และผูที่มีชื่อเสียงระดับชาติ เปนผูถายทอดความรู มุมมองแนวคิดและประสบการณการทํางานดาน
การบริหารงานวัฒนธรรม อันไดแก ชวงของการเสวนาวิชาการหัวขอ “บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับการ
ทํางานวัฒนธรรม” โดยมีวิทยากรผูทรงคุณในทองถิ่นรวมการเสวนา ไดแก ดร.วินัย บัวประดิษฐ อดีตผูวา
ราชการจังหวัด นายนัทธี พุคยาภรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค และ รศ.ดร.สุ ช าติ แสงทอง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครสวรรค และ ผศ.ดร.สุภ าวรรณ วงคคําจันทร รองผูอํานวยการสํานัก ศิล ปะและ
วัฒนธรรม ผูดําเนินรายการ ซึ่งสิ่งที่ไดจากการเสวนานี้ ทําใหมองเห็นภาพของการทํางานรวมกันในระดับ
หนวยงานที่รับผิดชอบดูแลงานดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด โดยมีมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่มีการ
เชื่อมประสานและบูรณาการการทํางานรวมกัน
ช ว งการบรรยายพิ เศษ โดยวิ ท ยากรผู ท รงคุ ณ วุฒิ จ ากภายนอก ได แ ก ศาสตราจารย เกี ย รติ คุ ณ
นายแพทย พู น พิ ศ อมาตยกุ ล อดี ต ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อ พั ฒ นาชนบท
ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู ท รงคุณ วุฒิ คณะกรรมการอนุรัก ษ พัฒ นากรุงรัตนโกสิน ทรแ ละเมืองเกา อดีตผูวา การการทองเที่ ย วแห ง
ประเทศไทย ความรูที่ไดจากการบรรยายครั้งนี้ เปนการทบทวนมุมมองและแนวคิดการทํางานดานบริหาร
จัดการศิลปวัฒ นธรรม การเขาใจทุนทางวัฒ นธรรมเพื่อการบริห ารจัดการงาน รวมทั้งบทบาทและภารกิ จ
สําคัญของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่จะตองมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเปน
องคกรหลักในการเชื่อมประสานและบูรณาการการทํางานเพื่อชวยเหลือคนและสังคมใหสามารถดํารงอยูและ
ปรับ ตัวตามสังคมยุคปจจุ บั นไดอ ยางรูเทาทันและนําทุ นทางวัฒนธรรมที่มีอยูม าใชตอยอดสรางสรรคและ
พัฒนาเพื่อสังคมและประเทศชาติตอไป
กิจกรรมการเสวนาวิชาการ หัวขอ “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
วิ ท ยากรโดย อาจารย ท องแถม นาถจํ า นงนั ก เขี ย นและคอลั ม นิ ส ต ด า นประวั ติ ศ าสตร แ ละวัฒ นธรรม
ศ.เกี ย รติ คุณ ดร.อรรถ นัน ทจักร อุ ป นายกสภามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ อุบ ลราชธานี ดร.วินั ย บั ว ประดิ ษ ฐ
อดีตผูวาราชการจังหวัด ชัยนาท เพชรบุรี หนองบัวลําภู คุณศิริพ ร เฟองฟูลอย นักจัดการความรู สถาบัน
พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ “มิวเซียมสยาม” และ ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร เปนผูดําเนินรายการ
ความรูและมุมมองแนวคิดตางๆ ที่ไดรับจากวิทยากรนั้น ชวยใหเขาใจบทบาทหนาที่ของคนทํางานดานการ
บริห ารจัด การดา นศิลปวัฒ นธรรมในภารกิจ ตางๆ เชน การทํ างานดา นการศึกษาคนควาวิจัย และบริการ
วิชาการ การทํางานดานการพัฒนาการเรียนรูโดยมีการพัฒนาแหลงเรียนรู รวมทั้งภาพของการขับเคลื่อนงาน
ทางวัฒนธรรมรวมกับชุมชนทองถิ่นของหนวยงานภาครัฐ เปนตน
ผลจากการดําเนินโครงการในครั้งนี้ พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องกระบวนการ/ขั้นตอน
การใหบริการ อยูในระดับ พึงพอใจมาก ไดแก เรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรม รอยละ ๘๘ ความสะดวกใน
การลงทะเบียน รอยละ ๙๔ รูปแบบการจัดงาน รอยละ ๘๘ และความเหมาะสมของวัน และระยะจัดงาน
รอยละ ๙๐
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ
พึ งพอใจมาก ไดแ ก เรื่องความสะอาดเหมาะสมของสถานที่ รอยละ ๙๓.๔ และ รอยละ ๙๐ เอกสาร
ประกอบการสัมมนา รอยละ ๙๒ และความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๙๔

๑๘
ดานความรูความเขาใจ ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจตอเรื่องความรูความเขาใจที่ไดรับจากการสัมมนา
ความรูความเขาใจกอนสัมมนา รอยละ ๘๖ ความรูความเขาใจหลังการสัมมนา รอยละ ๗๒ ความรูที่ไดรับจาก
การเสวนาวิชาการ หัวขอ “บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับการทํางานวัฒนธรรม” อยูในระดับพึงพอใจ
มาก ที่สุด รอยละ ๙๐ และความรูที่ไดรับจากการบรรยายพิเศษ หัวขอ “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับมุมมองทาง
วัฒนธรรมและการบริหารจัดการทางวัฒ นธรรมภายใตนโยบายไทยแลนด ๔.๐” รอยละ ๙๐ และความรูที่
ไดรับจากการเสวนาวิชาการ หัวขอ “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” อยูใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด รอยละ ๙๒
ดานการนําความรูไปใช ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจภาพรวมที่ไดรับจากการอบรมครั้งนี้ อยูในระดับ
พึ งพอใจมากที่สุด รอยละ ๙๔ ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได รอยละ ๘_ สามารถนํา
ความรูที่ ไดรับ ไปประยุก ตใช ได รอ ยละ ๘๖.๒ สามารถนํ า ความรูไปเผยแพรแ ละถ ายทอดให กั บ ผู อื่ น ได
รอยละ ๘๘

๑๙

ภาคผนวก

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ว๓๒

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒๐
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรียน อธิการบดี /คณบดี /ผูอํานวยการ /ผูบริหาร
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการ จํานวน ๑ ชุด
๒. กําหนดการ
๓. แบบตอบรับการเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดจัดงานสัมมนาเชิง
ปฏิบั ติการ หัวขอ “มหาวิท ยาลัยกับ การจัดการทางดานศิลปวัฒ นธรรม ในระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการและ
รวมกันกําหนดสรางแนวทางดานการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมของหนวยงานในสถาบันการศึกษา ตลอดจน
การนําความรูแนวทางและประสบการณที่ไดจากเวทีไปปรับประยุกตใชในการทํางานและบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรมในพื้นที่และหนวยงานองคกรของทาน
สํา นัก ศิล ปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ นครสวรรค จึง ใครข อเรีย นเชิญ ผูบ ริห าร
คณาจารย นักวิชาการ และบุคลากรสายสนับ สนุนในสังกัดหนว ยงานของทาน เขารวมแลกเปลี่ยนมุมมอง
ประสบการณในชวงการระดมความคิดเห็น (Workshop) ในงานสัมมนาดังกลาว หนวยงานละ ๕ ทาน โดยมี
คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาทานละ ๕๐๐ บาท สําหรับเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม และเอกสารสรุปการสัมมนา
ทั้งนี้ขอความอนุเคราะหแจงรายชื่อในแบบตอบรับกลับมายังสํานักศิลปะฯ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเขารวมสัมมนา ในครั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับ
ความรวมมือจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕, ๑๑๔๖
E-mail: artculture.nsru@gmail.com, มือถือ ๐๘ ๘๑๕๑ ๐๕๘๐

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๕๑

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒๑
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดและงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดการสัมมนาเชิง
ปฏิบั ติการ หัวขอมหาวิทยาลัยกับ การจัดการดานศิลปวัฒ นธรรม ในระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิล ล ปารค จังหวัดนครสวรรค เพื่ อ เป น เวทีส รางความรู แนวทางนโยบายดานการ
บริหารงานที่เหมาะสม และสรางความเขาใจแกบุคลากรใหมีทักษะความรูความสามารถ และความคิดเชิง
สรางสรรคดานการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางาน รวมทั้งเปนการสราง
ความรวมมือดานการบริหารจัดการใหเกิดขึ้นระหวางหนวยงานทางดานวัฒนธรรม
ในการนี้สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงใครขอเรียนเชิญทาน
ในฐานะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๖๐ รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงานสัมมนาฯ
ดังกลาว ในระหวางวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเขารวม หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปน
อยางดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร. สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕, ๑๑๔๖
E-mail: artculture.nsru@gmail.com, มือถือ ๐๘ ๘๑๕๑ ๐๕๘๐

ภาพกิจกรรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเพ็ชรงอก ชั้น ๔ โรงแรมเบเวอรลี่ ฮิลล ปารค จังหวัดนครสวรรค
.........................................

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนผูเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับการบริหาร
จัดการงานดานศิลปวัฒนธรรม”

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธเี ปดโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย วุฒิชัย ประภากิตติรัตน ผูชวยอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กล า วต อ นรั บ ผู เข า รั บ การสั ม มนา และรอง
ศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค เปนผูกลาวรายงาน

๒๓

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัยกับการทํางานวัฒนธรรม”
โดย ๑. นายธนาคม จงจิระ (ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค)
๒. นายนัทธี พุคยาภรณ (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค)
๓. นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ (วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค)
๔. รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง (ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม)

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับมุมมองทางวัฒนธรรม”
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย พูนพิศ อมาตยกุล (อดีตผูอํานวยการ
สถาบั น วิจั ย ทางภาษาและวั ฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล) (ที่ ป รึ ก ษาวิ ทยาลั ย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)

๒๔

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยทองถิ่นกับการบริหารจัดการทางวัฒนธรรม
ภายใตนโยบาย ไทยแลนด ๔.๐” โดย คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการอนุรักษพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา อดีตผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”
โดย ๑. อาจารยทองแถม นาถจํานง
๒. ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร
๓. ดร.วินัย บัวประดิษฐ
๔. คุณศิริพร เฟองฟูลอย

๒๕

การแบงกลุม “การขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และ ดร.นเรศ คงโต

๒. กลุมสายสนับสนุน โดยวิทยากร ดร.นลินี บุญธรรม คุณศิริพร เฟองฟูลอย

๓. กลุมสายวิชาการ โดยวิทยากร
อาจารยทองแถม นาถจํานง, ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

๒๖

ภาพกิจกรรม วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ปฏิบัติการกลุมยอย (work shop) ตอ

๑. กลุมสายนโยบาย (ผูบริหาร)
โดยวิทยากร ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และ ดร.นเรศ คงโต

๒. กลุมสายสนับสนุน โดยวิทยากร ดร.นลินี บุญธรรม คุณศิริพร เฟองฟูลอย อาจารยทองแถม นาถจํานง
ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

๓. กลุมสายวิชาการ โดยวิทยากร
อาจารยทองแถม นาถจํานง ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคาํ จันทร และ ดร.ประสูตร พวงสมบัติ

๒๗

กิจกรรม นําเสนอผลการปฏิบัติการกลุมยอย

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการกลุมยอย

เวลา ๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น. สรุปผลกิจกรรมการสัมมนา โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง และ ดร.นเรศ คงโต

๒๘

ภาพกิจกรรม กลาวปดการสัมมนาและมอบเกียรติบตั ร

เวลา ๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย วุฒิชัย ประภากิตติรัตน ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กลาวปดการสัมมนา และมอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมการสัมมนา

