รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ หัวขอ
“บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน () งบประมาณแผนดิน () บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
แผนงาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
งาน
กิจกรรมเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
ชื่อโครงการ บริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑.โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
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
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
สรางความรูและผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของศิลปน ผูสรางสรรคงาน ตลอดจนการอนุรักษสืบสานมรดก
ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ในอันที่จะพัฒนาใหเกิดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสรางสรรคและศิลปนผู
เปนแบบอยางใหเปนที่ประจักษตอสังคม รวมทั้งสรางเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มี
ความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาและเปนประโยชนแกสังคม รวมทั้งสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมในการสรางพื้นที่ใหมในการเรียนรูและเปดโอกาสการพัฒนาศักยภาพใหกับศิลปนในการ
สรางสรรคผลงานใหเปนที่ประจักษตอสังคม และสามารถพัฒนาผลงานสรางสรรคไปสูรางวัลดีเดนในระดับชาติ
ตอไป

การคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ยกยอง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหไดรับรางวัล
ซึ่งเปน รางวัลแหงความภาคภูมิใจใหกับ ศิลปนผูส รางสรรค โดยมีกระบวนการศึกษา คนควาและเผยแพร
ประวัติและผลงานของศิลปนที่สรางสรรคจากอดีตจนถึงปจจุบันใหปรากฏแนชัดวา ผลงานดังกลาวมีประโยชน
และคุณคาตอทองถิ่นหรือระดับชาติอยางตอเนื่อง
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีหนาที่ในดานการอนุรักษ สงเสริม และ
เผยแพรทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการสรางกระบวนการพัฒนาและบริหารงานดานวัฒนธรรม
จึง ได จัด ให มีการพิ จารณาคั ดเลือกศิล ปน “รางวัลแห งความดี ศิ ลปน แห งลุม น้ํ าเจา พระยา” และกําหนด
กิจกรรมบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรป ระชาสัมพัน ธป ระวัติและผลงานสรางสรรค ตลอดจนเปน การยกยองเชิดชูและ
ประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษอยางตอเนื่องใน ๕ สาขา ไดแก สาขา
ทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี และสาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
๓.๒ เพื่อใหเปนเวทีสรางความรูและความเขาใจในดานการสรางสรรคผลงานและแรงบันดาลใจของ
ศิลปน ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
๔.กลุมเปาหมาย
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๐๐ คน ดังนี้
๑. ครูอาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค
และพื้นที่เขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ครูอาจารย จํานวน ๓๐ คน
- นักเรียน จํานวน ๕๐ คน
๒. คณาจารย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๒๐ คน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
๖. รูปแบบกิจกรรม
- พิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
- การเสวนาวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
- ชมการแสดงสาธิต (การแสดงหุนกระบอก / การแสดงดนตรี /ศิลปะ / ขับขานบทกวี)
- การฝกปฏิบัติการกลุมยอย “เรียนรู-ลงมือทํา” โดยศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ๕ สาขา
 ชะเวง ออนละมาย สาขาศิลปะการแสดง
 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สาขาวรรณศิลป
 วิชัย ตอเนื่อง สาขาดนตรี

 เสนีย แชมเดช สาขาทัศนศิลป
 วีรวัธน เทพโสธร สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
๗.งบประมาณ
รหัส ๒๐๓๑๐๑๐๔๐๑๒๑ เปนเงิน ๓๗,๔๐๐ บาท
รหัส ๑๐๓๑๐๑๑๒๐๑๕๔ เปนเงิน ๗,๒๕๐ บาท
รายละเอียดดังนี้
หมวดคาตอบแทน
- วิทยากรภายนอก (ไมใชบุคลากรของรัฐ) จํานวน ๕ คน
จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บ.

๑๘,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย
-

คาพาหนะเดินทาง
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บ. จํานวน ๑๐๐ คน ๆ จํานวน ๒ มื้อ
คาวัสดุโครงการ
คาโลประกาศเกียรติคณ
ุ

๓,๘๔๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๕๖๐ บาท
๗,๒๕๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๖๕๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหกรอยหาสิบบาทถวน)
หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เพื่อการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษ
อยางตอเนื่องใน ๕ สาขา ไดแก สาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขา
ผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจตอศิลปนในการสรางสรรคและเผยแพรผลงานที่มี
คุณคา ยังประโยชนตอวงการศิลปวัฒนธรรมและสังคมประเทศชาติ
๑๐.๒ เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในดานการสรางสรรคผลงานและแรงบันดาลใจของศิลปน
ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาเพื่อการเผยแพรประชาสัมพันธประวัติและ
ผลงานสรางสรรคของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
๑๐.๓ เพื่ อจั ดทํ าเอกสารข อ มู ลประวั ติ และผลงานของศิ ลป นแห งลุ ม น้ํ าเจ าพระยาและเผยแพร
ประชาสัมพันธตอสาธารณะ

๑๑. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ)
นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๒. ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)

๑๓. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

หลักเกณฑการคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเปนประโยชนอันดีงามและเปนที่ประจักษตอสาธารณะ และเปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูใน
พื้นที่ที่แมน้ําเจาพระยาไหลผาน อันประกอบดวยจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา
ดังตอไปนี้
๑.สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคผลงานและวิชาการดานทัศนศิลป ไดแก
จิตรกรรม และประติมากรรม และประยุกตศิลป
๒.สาขาวรรณศิลป หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคและคุณคาทางวรรณศิลปในงานเขียนทั้ง
ประเภทรอยแกวและรอยกรองที่มีเนื้อหาเกี่ยวของสัมพันธหรือสะทอนเรื่องราวของทองถิ่น
๓.สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคในดานการแสดง ไดแก
ประเภทนาฏศิลปพื้นบานและนาฏศิลปไทย
๔.สาขาดนตรี หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคและคุณคาในดานการแสดงดนตรี หรือผลงานการ
ประพันธ เรียบเรียงเสียงประสาน ไดแก ประเภทดนตรีพื้นบาน ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีรวมสมัย
๕.สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม หมายถึง ผูบริหารงานขององคกรหนวยงานภาครัฐ เอกชน
หรือองคกรชุมชนที่มีผลงานการบริหารงานดานวัฒนธรรมสรางสรรคที่เปนประโยชนตอทองถิ่น หรือระดับชาติ
อยางตอเนื่อง
การคัดเลือกรางวัลศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ประกอบดวย ๓ หลักเกณฑ
เกณฑที่ ๑ คุณสมบัติของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตในวันตัดสิน
๒. เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน ดีเดนเปนที่ยอมรับของวงการศิลปะ
และวัฒนธรรมในสาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี และสาขาผูบริหาร
องคกรทางวัฒนธรรม
๓. เปนผูสรางสรรคและพัฒนางานดานศิลปะและดานวัฒนธรรมนั้น ๆ
๔. เปนผูผดุง ถายทอด หรือเปนตนแบบผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
๕. เปนผูมีคุณธรรม ทุมเท และเสียสละเพื่อผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เปนผูมีผลงานที่ยังประโยชนตอทองถิ่นและสังคม
เกณฑที่ ๒ คุณคามาตรฐานผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. ผลงานสื่อใหเห็นถึงคุณคาในความดี ความงาม คุณคาทางอารมณ สะทอนความเปนธรรมชาติ
หรือสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมแหงยุคสมัย คานิยม จริยธรรม และเอกลักษณของทองถิ่น

๒. ผลงานสรางสรรคแสดงออกถึงแนวคิด กระตุนและพัฒนาสติปญญาแกคนในทองถิ่นและตอสังคม
ในสาขานั้น ๆ
๓. ผลงานสรางสรรคใหความรูสึกสะเทือนใจ ใหพลังความรู และสงเสริมจินตนาการ
๔. ผลงานสรางสรรคมีเอกลักษณเฉพาะตน ไมลอกเลียนแบบจากผูอื่นหรือมีกลวิธีเชิงสรางสรรค
๕. ผลงานและการบริหารงานวัฒนธรรมสรางสรรค อันดีงามและเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นและสังคม
เกณฑที่ ๓ การเผยแพรและยอมรับคุณคาผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. ผลงานไดรับการจัดแสดงหรือเผยแพรตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง มีหลักฐานอางอิง โดยเปน
ผลงานที่แสดงให
เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการของผลงานอยางเดนชัด
๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือเกียรติคุณในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเปน
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
๓. สาขาและความหมายขอบขาย ในการคัดเลือกรางวัลแหงความดีศิลปนลุมน้ําเจาพระยา มี ๕
สาขา ไดแก
๓. ๑ สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นไดดวยตา แบงออกเปน วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป
ไดแก
๓. ๑. ๑ วิจิตรศิลป
(๑) จิตรกรรม ไดแก ภาพเขียนสี ฯลฯ และ ภาพลายเสน
(๒) ประติมากรรม ไดแก งานปน แกะสลัก การหลอ ฯลฯ
๓. ๑. ๒ ประยุกตศิลป
(๑) สถาปตยกรรม ไดแก สถาปตยกรรมแบบประเพณี สถาปตยกรรมรวมสมัย
(๒) สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ไดแก การจัดตกแตงภายในอาคาร
(๓) การออกแบบผังเมือง ไดแก การจัดองคประกอบของชุมชน กลุม อาคาร สิ่งแวดลอม
และสภาพแวดลอมที่ เกี่ยวเนื่องกับสวนของเมือง
(๔) ภูมิสถาปตยกรรม ไดแก การจัดองคประกอบของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ และไม
เกี่ยวของกับอาคาร ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของสาธารณะในชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติ
(๕) การออกแบบอุตสาหกรรม ไดแก การออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผานกระบวนการผลิต
ใหมีประโยชนใชสอยละมีความเหมาะสมกับวัสดุที่ใชในการผลิตอยางมีศลิ ปะ
(๖) ประณีตศิลป ไดแก ผลงานประยุกตศิลปประเภทอื่น ๆ ที่ใชศาสตรและศิลป สรางสรรค
ขึ้นดวยวัสดุและกรรมวิธี เพื่อความสุนทรียภาพและ / หรือมีประโยชนใชสอย
๓.๒ สาขาวรรณศิลป หมายถึง บทประพันธที่แตงอยางมีศิลปะ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง มี
องคประกอบที่สําคัญ คือ ความรูสึกสะเทือนใจ ความคิดสรางสรรค จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่นาสนใจ
๓.๓ สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานสรางสรรคดานศิลปะการแสดง ไดแก
๓.๓. นาฏศิลปไทย หมายถึง การแสดงนาฏศิลปของไทย ทั้งทีเ่ ปนของราชสํานัก ของสวนราชการ
และการแสดงทั่วไป เชน โขน ละคร ฟอนรํา ระบํา และลิเก

๓.๓.๑ นาฏศิลปพื้นบาน หมายถึง การแสดงพื้นบาน ที่ปรากฏอยูในพื้นที่อาณาเขตจังหวัดของลุมน้ํา
เจาพระยา
๓.๔ สาขาดนตรี หมายถึง ผลงานสรางสรรคดานดนตรี ไดแก
๓.๔.๑ ดนตรีพื้นบาน หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบานและขับรองเพลงพื้นบาน
๓.๔.๒ ดนตรีไทย หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรี และการขับรอง ทั้งที่เปนมาตรฐานกลางของชาติ
เชน ปพาทย เครื่องสาย มโหรี ดนตรีในพระราชพิธี และรัฐพิธีการ
๓.๔.๓ ดนตรีสากล หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับรอง แบงออกเปน ๒ สาขา ยอย คือ
ดนตรีไทยสากล และดนตรีลูกทุง
๓.๕ สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม หมายถึง ผูบริหารงานขององคกรหนวยงานภาครัฐ
เอกชน หรือองคกรชุมชนที่มีผลงานสรางสรรคดานการบริหารงานดานวัฒนธรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและ
สังคม
ทั้งนี้ให องคกรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และเครือขายกลุมองคกรทางวัฒนธรรมของแตละจังหวัด
เสนอรายชื่อ และผลงานของบุคคล เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกศิลปนผูมีความเหมาะสมเปน
ศิลป น แหงลุมน้ําเจาพระยา โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาฯ ตามแบบเสนอประวัติขอ มูลและผลงาน เพื่ อ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาผูทําคุณประโยชนตอสังคม ตามที่ประกาศไว

กําหนดการ
โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
........................................................................
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น

ลงทะเบียนและชมนิทรรศการประวัติและผลงานศิลปนแตละสาขา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ฉายวีดิทัศนประวัติและผลงานศิลปนที่เขารับรางวัล

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น

พิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
โดย ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
ชมการแสดงสาธิต
- หุนกระบอกคณะแมชะเวง
- การแสดงดนตรี / ขับขานบทกวี /ศิลปะ
เสวนาวิชาการ เรื่อง “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ดําเนินรายการโดย อาจารยทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
วิทยากรโดย
 ชะเวง ออนละมาย สาขาศิลปะการแสดง
 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สาขาวรรณศิลป
 วิชัย ตอเนื่อง สาขาดนตรี
 เสนีย แชมเดช สาขาทัศนศิลป
 วีรวัธน เทพโสธร สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แบงกลุมฝกปฏิบัติการ “เรียนรู- ลงมือทํา”

วิทยากรประจํากลุม โดย
 ชะเวง ออนละมาย และ วิพักตร คลายสุบิน สาขาศิลปะการแสดง
 ศักดิ์สิริ มีสมสืบ สาขาวรรณศิลป
 วิชัย ตอเนื่อง สาขาดนตรี
 เสนีย แชมเดช สาขาทัศนศิลป
 วีรวัธน เทพโสธร สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นําเสนอผลงานและสรุปกิจกรรม

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................
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ครู/อาจารย
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ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขัน้ ตอนการใหบริการ

การประชาสัมพันธการจัดประชุมสัมมนา
ความสะดวกในการลงทะเบียน
รูปแบบการจัดประชุมสัมมนามีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิง่ อํานวยความสะดวก

ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการ
ใหบริการ
บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจ

ความรู ความเขาใจเรื่องนี้กอนรวมกิจกรรม
ความรู ความเขาใจเรื่องนีห้ ลังรวมกิจกรรม
ความรูที่ไดรบั จากการเสวนาเรื่อง“บนเสนทางชีวิต
และความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการเรื่อง
“เรียนรู- ลงมือทํา”
ดานการนําความรูไปใช
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการรวมโครงการ

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
การประชาสัมพันธการจัดประชุมสัมมนา
ความสะดวกในการลงทะเบียน
รูปแบบการจัดประชุมสัมมนามีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจ
ความรู ความเขาใจเรื่องนี้กอนรวมกิจกรรม
ความรู ความเขาใจเรื่องนีห้ ลังรวมกิจกรรม
ความรูที่ไดรับจากการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจาพระยา”
ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู-ลงมือทํา”
ดานการนําความรูไปใช
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการประชุมสัมมนา
รวม

รอยละ ๘๓.๘
รอยละ ๘๙.๔
รอยละ ๘๗.๖
รอยละ ๘๑.๒
รอยละ ๙๑.๒
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๗.๖
รอยละ ๘๕
รอยละ ๘๘.๔
รอยละ ๙๓.๔
รอยละ ๘๙.๖
รอยละ ๗๙
รอยละ ๘๖.๖
รอยละ ๘๓.๘
รอยละ ๘๘.๖
รอยละ ๘๘
รอยละ ๘๘.๔
รอยละ ๘๒.๘
รอยละ ๙๒
รอยละ ๘๖.๘

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑.๑ จัดไดดี นาสนใจคะ ไมมีขอแนะนํา
๑.๒ การประสานงานระหวาง การประชาสัมพันธ ไปตามองคกรตางๆ
๑.๓ การประสานงานระหวาง การประชาสัมพันธ ไปตามองคกรตางๆ
๑.๔ อยากใหมีกิจกรรมการปฏิบัติเยอะๆครับ
๑.๕ มีกิจกรรมใหมากกวานี้ และหนาสนใจมากกวานี้คะ
๑.๖ ไมมีอะไรจะใหปรับปรุงเลยคะ ที่มีอยูแลวก็ดีที่สุดแลวคะเปนระเบียบเรียบรอยดีคะ
๑.๗ อยากใหมุงเนนไปในดานการเขียนการสอนในหองเรียนมากขึ้น
๑.๘ การจัดกิจกรรมการแสดง ควรจัดบนเวที เพราะ ผูชมดานหลังมองไมเห็น มีการถายรูปปด
ดานหนาทั้งหมด
๑.๙ เชิญชวนผูเขารวมมากกวานี้
๑.๑๐ ควรมีถายทอดลงบนจอโปรเจคเตอรดวย จะดีมากๆ เพราะคางหลังจะมองไมเห็น
๑.๑๑ ถามีวีดีทัศนใหชมดวยจะดีมากๆ
๑.๑๒ ควรมีการประชาสัมพันธทํากิจกรรมดําเนินการใหมากกวานี้
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งตอไปในหัวขอใด
๒.๑ หัวขอที่เกี่ยวของกับงานศิลปะ
๒.๒ เทคนิคการทําศิลปะ ไปในการเรียนการสอน จับตองได เพราะคนสวนใหญชอบแบบ Art
๒.๓ วิชาการ และไมใหความสําคัญ แตแทที่จริงศิลปะทําใหเรามีระเบียบ มีทักษะ ในการเรียนทาง
วิชาการ
๒.๔ จัดอบรมศิลปะตอไปครับดีอยูแลว
๒.๕ ไมออกความคิดเห็นคะ
๒.๖ ไมขอออกความคิดเห็นคะ
๒.๗ เทคนิครูปแบบการสอน แบบตางๆ
๒.๘ ควรจัดใหมีครั้งตอไป จะไดตอเนื่อง ควรจัดเกี่ยวกับศิลปะ ระดับเด็กเล็กบาง จะไดนําไปใชและ
สอนกับเด็ก
๒.๙ หัวขอความรูนาฏศิลป ศิลปะ ดนตรี
- ควรเชิญนักศึกษาและประสานฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนําเขารวมรับฟงและนําไปใชประโยชน
- จัดทําขอมูลศิลปนทั้งหมด ใน Web และสามารถเปดศึกษาดูไดใหเปนปจจุบันและทันสมัยอยู
เสมอ
๒.๑๐ ดนตรีไทย หรืออังกะลุง

สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน รวมทั้งภาคีเครือขายคณะทํางานดานวัฒนธรรม กําหนดจัดการโครงการ
บริก าร หั วขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิล ป นแหง ลุม น้ําเจาพระยา” ในวันที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหเกิด
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสรางสรรคและศิลปนผูเปนแบบอยางใหเปนที่ประจักษตอสังคม รวมทั้ง
สรางเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มี
คุณค าและเปนประโยชนแกสังคม โดยดําเนินการในการคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจาพระยา” เพื่อยกยอง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ใหไดรับรางวัล ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจใหกับศิลปนผูสรางสรรค
การดําเนินโครงการในครั้งนี้ มีกระบวนการศึกษา คนควาประวัติและผลงานของศิลปนที่สรางสรรค
จากอดีตจนถึงปจจุบันใหปรากฏแนชัดวา ผลงานดังกลาวมีประโยชนและคุณคาตอทองถิ่นหรือระดับชาติอยาง
ตอเนื่อง และไดมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปนรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
ที่จัดขึ้นเปนครั้งแรกนี้ จํานวน ๕ สาขา ไดแก สาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง สาขา
ดนตรี และสาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
ซึ่งในปนี้ ไดเสนอชื่อผูรับรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ําเจาพระยา” จํานวน ๕ ทาน
ไดแก
นางชะเวง ออนละมาย สาขาศิลปะการแสดง
นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) สาขาวรรณศิลป
นายวิชัย ตอเนื่อง สาขาดนตรี
นายเสนีย แชมเดช สาขาทัศนศิลป
นายวีรวัธน เทพโสธร สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ยังได จัด กิจกรรมเสวนาวิชาการหัว ขอ “บนเสน ทางชีวิต และความดี ศิลป นแห งลุม น้ํา
เจ า พระยา”โดยได รั บ เกี ย รติ จ ากศิ ล ป นที่ ไ ด รั บ รางวั ล ในครั้ ง นี้ ได แ ก นางชะเวง อ อ นละม า ย
นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นายวิชัย ตอเนื่อง นายเสนีย แชมเดช และ นายวีรวัธน เทพโสธร รวมพูดคุยบอกเลา
ประสบการณชีวิตและการสรางสรรคผลงานของแตละทาน เพื่อเปนความรูและแรงบันดาลใจใหกับเด็กเยาวชน
คนรุน ใหมไดรับทราบเสนทางชีวิตและความสามารถในการทํางานของแตละทาน ที่เปนบันไดกาวสําคัญ ที่
นํามาสูความสําเร็จในชีวิตดังกลาว
หลังจากนั้นในชวงบาย มีกิจกรรมแบงกลุมเพื่อศึกษาเรียนรูและลงมือทํา ซึ่งแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก
ดานศิลปะ ดานภาษา และดานดนตรี โดยมีคณะครูอาจารยและนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังกลาว โดยเปน
การเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู พูดคุยและฝกลงมือปฏิบัติ เชน ฝกฝนทักษะการเขียนบทกวี รวมกับ
คุณกิตติศักดิ์ มีสมสืบ ฝกฝนทักษะการวาดภาพและการใชสีรว มกับคุณ เสนีย แชมเดช และฝกเลนดนตรี
รวมกับคุณวิชัย ตอเนื่อง และคุณวีรวัธน เทพโสธร จากสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

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 เรื่อ งความสะอาดเหมาะสมของสถานที่ รอ ยละ ๙๓.๔ และ รอ ยละ ๙๐ เอกสาร
ประกอบการสัมมนา รอยละ ๙๒ และความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๙๔
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
พึงพอใจมากที่สุด รอยละ ๙๔ ไดแก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได รอยละ ๘๓.๘ สามารถนํา
ความรูที่ ไดรับ ไปประยุก ตใช ได รอ ยละ ๘๖.๒ สามารถนํ า ความรูไปเผยแพรแ ละถ ายทอดให กั บ ผู อื่ น ได
รอยละ ๘๘

ภาคผนวก

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๔๖/๒๕๖๐
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดสรางหลักเกณฑรางวัล
แหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา เพื่อยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหแกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
สรางความเขาใจในดานการสรางสรรคผลงาน ทั้งยังเปนการสรางแรงบันดาลใจและของขวัญกําลังใจใหแก
ศิ ล ป น แห งลุ มน้ํ า เจ าพระยาที่ มี ผ ลงานประจั ก ษ อ ย างต อ เนื่ อ งใน ๕ สาขา ได แ ก ๑) สาขาทั ศ นศิ ล ป
๒) สาขาวรรณศิลป ๓) สาขาศิลปะการแสดง ๔) สาขาดนตรี และ ๕) สาขาผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม
“รางวั ลแ ห งความ ดี ศิ ล ป น แ ห งลุ ม น้ํ าเจ าพ ระย า” น อ ก จ ากเป น การย ก ย อ งเชิ ด ชู
ผู ทําคุณประโยชนและเผยแพรงานดานศิลปะและวัฒนธรรมแลว ยังชวยสะทอนบทบาทของศิลปนที่มีตอการ
อนุรักษ สงเสริม และเผยแพรการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการสรางกระบวนการพัฒนาและ
บริหารงานดานวัฒนธรรมไดอยางชัดเจนอีกดวย
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลหรือ
องคกรที่ทําหนาที่เปนผูสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใน ๕ สาขา โดยมอบหมายใหสาขาวิชา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เขารวมพิจารณาและคัดเลือกศิลปนประจําสาขา จํานวน ๕ ทาน เพื่อเขารับโลประกาศ
เกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อ
ปฏิบัติห นา ที่ในการคัด เลือ กบุค คลที่มีความเหมาะสม และเปน ไปตามเกณฑก ารพิจ าณา ประกอบดว ย
บุคคล ดังตอไปนี้
๑. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ประธานกรรมการ
๒. นายนิรันดร
ไพจิตร
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์
อรุณสุรัตน
กรรมการ
๕. นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวศิรินุช
ครุฑธกะ
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นายวีร วัธ น เทพโสธร อายุ ๗๕ ป ปจ จุบัน อยูบา นเลขที่ ๑๐๙/๑๑๘ หมู ๖ หมูบา นชวนชม
รั ตน
ตํ า บลบางบั ว ทอง อํ า เภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี คณะรั ฐ ศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันเปนประธานกรรมการ ๗ บริษัท คือ ๑) บริษัทเทพโสธรวิศวกรรม จํากัด, ๒)
บริษัทหรรษาการโยธา จํากัด, ๓) บริษัทรัชดาหรรษา จํากัด, ๔) บริษัทราชมนตรี จํากัด, ๕) บริษัทหรรษาวัธน
แมนชั่น จํากัด, ๖) บริษัทฟารียาเพลซ จํากัด, ๗) บริษัทหรรษาคอนโดวิลล จํากัด
นายวีรวัธน เทพโสธร ไดสรางสรรคผลงาน โดยเปนผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง
นายกสมาคมดนตรีแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปจจุบัน
ดวยความรูความสามารถและผลงานดานผูบริหารองคกรทางวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือ ก “รางวัลแห งความดี ศิลปนแหงลุมน้ํ า
เจาพระยา” จึงเห็นควรมอบโลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ รางวัลแหงความดี “เปนศิลปนผูทําคุณประโยชนดีเดน
ทางดานวัฒ นธรรมทองถิ่น” สาขาผูบ ริห ารองคก รทางวัฒ นธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให แก นายวีรวัธ น
เทพโสธร ไวเปนเกียรติสืบไป

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

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นายวินัย ตอเนื่อง (อนุชิตสงคราม) อายุ ๗๔ ป ปจจุบันอยูบานเลขที่ ๓๔๖ ถนนจรัญสนิทวงศ ๖๘
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ สําเร็จการศึกษาระดับ อาชีวะศึก ษา จากวิทยาลัยพาณิ ชยการ วัด
พระเชตุพน ตั้งตรงจิตร และไดศึกษาดานศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) จากวงโยธวาทิต ของโรงเรียนทวีธา
ภิเศก และจบวิชาการเรียบเรียงเสียงประสานจากสถาบันดนตรีสยามกลการ รุนที่ ๓ ปจจุบันเปนศิลปน ดนตรี
สากล ดานปฏิบัติเครื่องมือดนตรี / ผูประพันธทํานอง / ผูเรียบเรียงเสียงประสาน และผูอํานวยเพลง ดํารง
ตํ าแหนงผูจัดการและหัวหนาวง ดําเนินการรับงานบรรเลงและขับรองทุกขนาดวง ตั้งแต ๓ ชิ้น ถึงวงขนาด
มาตรฐานบิ๊กแบนดแจส ๑๖ ชิ้น ในงานคอนเสิรตหรืองานลีลาศ / รําวง งานมงคลรื่นเริงสังสรรค สนุกสนาน
ตาง ๆ ทั่วไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานสากลจริง จนกระทั่งปจจุบัน
นายวินัย ตอเนื่อง (อนุชิตสงคราม) ไดสรางสรรคและเผยแพรผลงานตอสาธารณชนทั้งในประเทศและ
ต างประเทศ โดยเป น ผู ค วบคุม วงและบรรเลงเครื่ อ งมื อ เป ย โนให ว งดนตรี “กรมประชาสั ม พั น ธ” ทั้ งใน
กรุ งเทพมหานคร และต างจั งหวัด (เกื อ บทุ ก จั งหวัด ทั่ ว ประเทศไทย) รวมทั้ งกรมประชาสัม พั น ธ ในการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนลาว กอปรกับเปนผูอํานวยเพลงใหกับวงดนตรี
“กรมประชาสัมพันธ” บรรเลงและขับรองออกอากาศทางวิทยุแหงประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน ชอง
๑๑ ของกรมประชาสัมพันธ อีกดวย
ด ว ยความรู ค วามสามารถและผลงานด า นศิ ล ปะการแสดง (ดนตรี ส ากล) สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือ ก “รางวัลแห งความดี ศิลปนแหงลุมน้ํ า
เจาพระยา” จึงเห็นควรมอบโลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ รางวัลแหงความดี “เปนศิลปนผูทําคุณประโยชนดีเดน
ทางดานวัฒ นธรรมทอ งถิ่น ” สาขาศิลปะการแสดง พุท ธศักราช ๒๕๖๐ ให แก นายวินัย ตอเนื่ อง (อนุชิต
สงคราม) ไวเปนเกียรติสืบไป

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

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ อายุ ๖๐ ป ปจจุบันอยูบานเลขที่ ๓๙ หมู ๕
ตําบลทาไม อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีครุสาสตรบัฒฑิต
สาขาศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนคร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ปจจุบันเปนศิลปนสรางสรรคงานวรรณศิลป
หลากหลายประเภท ทั้งบทกวี เรื่องสั้น นิยาย สารคดี บทความ หนังสือเด็ก และเยาวชน นอกจากนั้นยัง
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสังคมมาโดยตลอด เปนวิทยากรดานการอาน การเขียนวรรณกรรมตามสถานศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับ เปนวิทยากรดานกวีนิพนธ ในกิจกรรม โครงการกลาวรรณกรรม ยอดกล า
วรรณกรรม และอื่นๆ ของสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย เปนวิทยากรหลักอบรมครูโรงเรียนแนวชายแดน
และพื้นที่พิเศษทุกภาคสวน
นายกิตติศกั ดิ์ มีสมสืบ ไดสรางสรรคผลงานกวีนิพนธประเภทที่มีฉันทลักษณและไรฉันทลักษณ มีทั้งที่
ดําเนินตามขนบและตางจากขนบดั้งเดิม โดดเดนดวยการสรรคําที่เรียบงายแตมีลีลาและจังหวะที่เปนอัตลักษณ
สรางสรรคลํานําเฉพาะตน อันทรงพลังสอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใหกระทบใจและเราความคิดผูอาน
ดานเนื้อหา ศักดิ์สิริมักนําเสนอประสบการณรอบตัวโดยตั้งคําถามใหผูอานคิดพิเคราะหถึงความหมาย
ที่ซับซอนของภาพที่เห็นดวยตา ศักดิ์สิริสามารถถายทอดแนวคิดที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย
ผ านบุคคลและสถานการณสมมติ มักนําเสนอผานมุมมองของเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์แตแฝงอารมณขันเพื่อสื่อ
ความหมายให “พิเคราะหโลกภายนอกและพินิจโลกภายใน” บทกวีจึงมีความลุมลึก สามารถตีความหมายได
หลายระดับตามระดับความรับรูและประสบการณของผูอาน งานเขียนสวนใหญนําเสนอภาพสังคมรวมสมัยที่
วิถีชีวิตผูคนอาจเลื่อนไหลไปตามกระแสสังคมจนวัตถุครอบงําจิตวิญญาณและลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ผลงานสวนหนึ่งจึงไดรับคัดเลือกเปนแบบเรียนในระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา
กวีนิพนธของศักดิ์สิริยังโดดเดนดวยลักษณะประสานศิลปโดยใชศักยภาพดานดนตรีและจิตรกรรมใน
การนําเสนอผลงาน ทั้งในรูปแบบหนังสือและสื่อรวมสมัยรูปแบบตางๆ การอานขับขานบทกวีประกอบการ
แสดงดนตรี ทําใหกวีนิพนธของศักดิ์สิริสามารถเผยแพรไดในวงกวางและเขาถึงกลุมผูฟงไดทุกวัยโดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง เยาวชน อั น เป น การสื บ สานและสร า งสรรค พ ลั ง ของกวี นิ พ นธ ไทยในสั ง คมร ว มสมั ย ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ดวยความรูความสามารถและผลงานดานกวีนิพนธ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” จึงเห็นควร
มอบโลเกียรติยศ เชิดชูเกีย รติ รางวัลแหงความดี “เปนศิลปนผูทําคุณ ประโยชนดีเดนทางดานวัฒ นธรรม
ทองถิ่น” สาขาวรรณศิลป พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหแก นายกิตติศกั ดิ์ มีสมสืบ นามปากกา ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
ไวเปนเกียรติสืบไป

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

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นายเสนีย แช ม เดช อายุ ๕๖ ป ป จ จุ บั น อยู บ า นเลขที่ ๑๑/๒ ซอยสวรรค วิถี ๕ ถนนสวรรควิ ถี
ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค สําเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี ศิล ป
บัณฑิต (ภาพพิมพ) (ศ.บ) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปจจุบันเปน
ศิลปนอิสระ แนวนามธรรมซึ่งมีความมั่นคงและแนวแนที่สุดคนหนึ่งของวงการศิลปะรวมสมัยไทยยุคปจจุบัน
แลวยังริเริ่มกิจกรรมสงเสริมศิลปะในทองถิ่นบานเกิดของตัวเอง ในโครงการ “แจงแลวเวสาลี” และกิจกรรม
อื่น ๆ ในวงการศิลปะอยางสม่ําเสมอ
นายเสนีย แชมเดช ไดสรางสรรคผลงานศิลปะและนําเสนอสูสาธารณชนดวยนิทรรศการทั้งกลุมและ
เดี่ยวหลายครั้ง จนกระทั่งนิทรรศการ “จิตวิญญาณธรรมชาติแหงนามธรรม” ที่หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งถือเปนนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๙ ของศิลปนผลงานจิตกรรมนามธรรม
จํานวนนับรอยชิ้นที่เผยแพรออกมาตลอด ระยะเวลารวม ๒๐ ป ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ ที่ใชยืนยันตัวตนของ
ตัวเองกับสาธารณชน
ดว ยความรูความสามารถและผลงานดา นงานศิล ปะแนว Abstract “จิต วิ ญ ญาณธรรมชาติแ ห ง
นามธรรม” สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
“รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” จึงเห็นควรมอบโลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ รางวัลแหงความดี
“เปนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” สาขาทัศนศิลป พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหแกนาย
เสนีย แชมเดช ไวเปนเกียรติสืบไป

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

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
พุทธศักราช ๒๕๖๐
นางชะเวง ออนละมาย ปจจุบันอยูบานเลขที่ ๗๒๒/๓ ตําบลปากน้ําโพ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวั ด
นครสวรรค สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา ปที่ ๔ โรงเรียนโคกหมอประชาธนูทิศ ไดอุทิศตนเปนศิลปน
สาขาศิลปะการแสดงการเชิดหุนกระบอกพื้นบานแบบโบราณ แสดงตามงานมหรสพ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค และ
จังหวัดใกลเคียง ดวยปจจุบันอายุวัย ๘๒ ป ซึ่งถือวาเขาสูงวัยชราภาพมากแลวจึงทําใหการแสดงหุนกระบอก
คณะแม เชวง ถู ก จํ า กั ด เฉพาะงานพิ ธี ก ารที่ สํ า คั ญ ๆ เท า นั้ น เหลื อ แต เพี ย งคงเป น ครู ภู มิ ป ญ ญา ด า น
ศิลปะการแสดงพื้นบานประจําทองถิ่น โดยยังคงรับเปนวิทยากรเพื่อมอบองคความรู ที่มีอยูใหเปนวิทยาทาน
แกเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ตองการศึกษาหาความรูตลอดจนใหความรวมมือกับ
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนดานศิลปะการแสดงหุนกระบอกมาจนทุกวันนี้
นางชะเวง ออนละมาย ไดสรางสรรคผลงาน เปนศิลปนรับเชิญ เปนวิทยากรพิเศษ และการสาธิตการเชิด
หุ นกระบอกโบราณ เพื่ อเฉลิมพระเกียรติ ในทุ กโอกาสามสถานที่ ตาง ๆ นอกจากนั้นยังเป นผูทรงคุณวุฒิ ดาน
ศิลปวัฒนธรรม การแสดง ภูมิปญญาไทยทองถิ่น ใหกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ มากมาย
ดวยความรูความสามารถและผลงานดานการเชิดหุนกระบอกพื้นบานแบบโบราณ ไดประจักษสูสายตาตอ
ชาวโลก สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “รางวัล
แหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” จึงเห็นควรมอบโลเกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหง
ลุมน้ําเจาพระยา” สาขาศิลปะการแสดง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหแก นางชะเวง ออนละมาย ไวเปนเกียรติสืบไป

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

ผู..................ผูพิมพ

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๐

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลและเปนวิทยากร
เรียน นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรม
เชิ งปฏิบัติการและเสวนาวิช าการ หัวขอ “บนเสน ทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ใน

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่ อเปน การยกยองเชิ ดชูและประกาศเกียรติคุณให กับศิลป นแหงลุมน้ําเจาพระยาที่ มีผลงานประจักษ และยั ง
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นวาทาน
เป นผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒ นธรรมอันเปน ประโยชนและเปน ที่
ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญ ทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ํา
เจาพระยาสาขาวรรณศิลป” และเปนวิทยากรในการเสวนาและฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและ
ความดี ศิล ปน แหงลุม น้ํ าเจ าพระยา ” ใหกับ ผูเข ารว มอบรมดังกลาว ในวัน พุ ธ ที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๑

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลและเปนวิทยากร
เรียน นายเสนีย แชมเดช
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรม
เชิ งปฏิบัติการและเสวนาวิช าการ หัวขอ “บนเสน ทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ใน

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่ อ เปน การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ าเจ าพระยาที่ มี ผลงานประจั กษ และยั ง
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นวาทาน
เป นผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒ นธรรมอันเปน ประโยชนและเปน ที่
ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญ ทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ํา
เจาพระยา สาขาทัศนศิลป” และเปนวิทยากรในการเสวนาและฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและ
ความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ใหกับผูเขารวมอบรมดังกลาว ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๒

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีรางวัลและเปนวิทยากร
เรียน นายวิชัย ตอเนื่อง
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ การและเสวนาวิช าการ หั ว ข อ “บนเส น ทางชีวิ ต และความดี ศิ ล ป น แห งลุ ม น้ํ า เจ าพระยา ”

ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่ อ เป น การยกยองเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุณ ให กั บศิลป นแห งลุ มน้ํ าเจ าพระยาที่ มี ผลงานประจั กษ และ
ยังประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นวาทาน
เป นผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒ นธรรมอันเปน ประโยชนและเปน ที่
ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญ ทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ํา
เจาพระยา สาขาดนตรี” และเปนวิทยากรในการเสวนาและฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและ
ความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ใหกับผูเขารวมอบรมดังกลาว ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห องประชุ มอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ นครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๓

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลและเปนวิทยากร
เรียน นางชะเวง ออนละมาย
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารและเสวนาวิช าการ หั ว ข อ “บนเส น ทางชี วิ ต และความดี ศิ ล ป น แห งลุ ม น้ํ า เจ าพระยา”

ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อ เปน การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกั บศิลป นแหงลุมน้ําเจาพระยาที่ มีผลงานประจั กษและยั ง
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นวาทาน
เป นผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒ นธรรมอันเปน ประโยชนและเปน ที่
ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญ ทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ํา
เจาพระยา สาขาศิลปะการแสดง” และเปนวิทยากรในการเสวนาและฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิต
และความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ใหกับผูเขารวมอบรมดังกลาว ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๔๖ ,๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๔๔

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลและเปนวิทยากร
เรียน นายวีรวัธน เทพโสธร
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในวันพุธที่

๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ห อ งประชุมอมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
เพื่อ เปน การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกั บศิลป นแหงลุมน้ําเจาพระยาที่ มีผลงานประจั กษและยั ง
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรค
ผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงาน
ของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาเห็นวาทาน
เป นผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒ นธรรมอันเปน ประโยชนและเปน ที่
ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญ ทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม น้ํา
เจ า พระยา สาขาผู บ ริห ารองค ก รวั ฒ นธรรม”และเป น วิท ยากรในการเสวนาและฝ กปฏิบั ติ ก าร หั วข อ
“ บนเส น ทางชี วิต และความดี ศิ ล ป น แห งลุ มน้ํ า เจ าพระยา” ให กั บ ผู เข า รว มอบรมดั งกล าว ในวั น พุ ธ ที่
๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๔๖ ,๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

สวนราชการ

บันทึกขอความ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

.
.

เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมในพิธีมอบรางวัลและฝกปฏิบัติกลุมยอย
เรียน
ดวยสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา และเสวนาวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางแหงความดี ศิลปนแหง
ลุ ม น้ํ า เจ า พระยา” ในวั น พุ ธ ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ห อ งประชุ ม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชูและประกาศเกี ยรติคุณ ให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจ าพระยาที่ มี ผลงานประจั กษ และยั งประโยชน ต อสั งคม รวมทั้ งเป น เวที บ ริ ก ารวิ ช าการถ ายทอดความรู
ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรคผลงานของศิลปนผูไดรับรางวัลในครั้งนี้ สําหรับใหเปนประโยชนตอ
นักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักฯ จึงใครขอความอนุเคราะหนักศึกษาในรายวิชาของทาน เขารวมในพิธีมอบ
รางวัล และฝกปฏิบัติการกลุมยอยในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สวนราชการ

บันทึกขอความ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

.
.

เรื่อง ขอความอนุเคราะหลงนามในสูจิบัตรงานฯ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ดวยสํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา และเสวนาวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางแหงความดี ศิลปนแหง
ลุ ม น้ํ า เจ า พระยา” ในวั น พุ ธ ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ห อ งประชุ ม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชูและประกาศเกี ยรติคุณ ให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักฯ ไดจัดทําสูจิบัตรงานขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลประวัติชีวิตและการทํางานของ
ศิลปนที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธประวัติและผลงานสรางสรรค ตลอดจนเปนการยกยอง
เชิ ดชู และประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจ าพระยา จึงขอความอนุเคราะหล งนามในคํานิยมของ
สูจิบัตรงานดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๗๑

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติงานมอบรางวัล
เรียน วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเสวนาวิชาการ หัวข อ “บนเสนทางชีวิตและความดี ศิล ปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในวันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปน การยกยองเชิดชูและ
ประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการ
วิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา
และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอเรียนเชิญทานเขารวม
เป น เกียรติในงานดั งกล าว ในวั นพุ ธที่ ๑๔ มิถุน ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห อ งประชุ ม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
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