รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย
วันที่ ๒๕ มกราคม 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 บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย”
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑.โครงการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย
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
การอ านและการเขี ยนเป นเรื่องหนึ่ งที่ ได มี การกํ าหนดไวในการจั ดการเรียนการสอนตามหลั กสู ตร
การสื่อความรูสึกนึกคิดระหวางกันและกันเปนการสืบทอดวัฒนธรรมไทยที่สําคัญอยางหนึ่ง การอานและการเขียน
นับไดวามีความหมายและมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย ทั้งนี้เนื่องจาก
“การอาน” เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเกิดความงอกงามทางปญญา ความบันเทิง การพักผอน นํามาซึ่งความสุขและ
มีสวนผลักดันใหสังคมเจริญกาวหนาไดเร็วขึ้น ที่เปนเชนนี้เนื่องจากเปนพื้นฐานของการเรียนรู และทําใหคนฉลาด
รูจักคิดและมีโลกทัศนที่กวางไกล ประโยชนที่ไดรับจากการอานและการเขียน ใชวาจะเปนเพียงการไดรับความรู
ทราบขอเท็จจริงเทานั้น หากแตยังใหความบันเทิงและความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย

“การเขียน” เปนการถายทอดความรูสึกนึกคิดและความตองการของบุคคลออกมาเปนสัญลักษณ คือ
ตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจ ทําใหมองเห็นความหมายของการเขียนวา มีความจําเปนอยางยิ่งตอการ
สื่ อสารในชีวิตประจําวัน นอกจากการสื่อสารผานตัวอักษรแลว ยังสามารถใช “การขับขาน” ซึ่งหมายถึงการ
สงผานความหมายหรือการถายทอดความรูสึกเพื่อสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจไดมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงเห็นความจําเปนและเลือกที่จะใช
บทกวี เปนเครื่องมือการเรียนรู พัฒนาศักยภาพและทักษะทั้งในดานการอานเพื่อวิเคราะหและตีความ และการ
เขียน ซึ่งเปนการลงมือทํา เพื่อการถายทอดความรูสึกนึกคิด รวมทั้งการขับขาน ในการสื่อความหมายบทกวีใหผูอื่น
เข าใจ โดยทางสํ านั กฯ ได ประสานความรวมมือทางวิชาการกับกวีรวมสมั ย นั กเขี ยน ผูทรงคุณวุฒิ ที่ มีความรู
ความสามารถ จึงกําหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อใหเปนเวทีในการถายทอดความรู ประสบการณ
ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีในการเขียนบทกวี การถายทอดความรูสึกนึกคิดผานบทกวี ดวยมุมมองการสรางความรู
จากสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจในการ
พัฒนาทักษะการอาน การคิด และการเขียนแบบบูรณาการโดยผานการใชภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม อันเปน
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไป
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในการพัฒนาทักษะการอาน การคิด และการเขียนแบบ
บูรณาการสําหรับคณาจารย นักเรียน นักศึกษา โดยเปนการประสานความรวมมือทางวิชาการระหวาง
นักวิชาการทองถิ่น นักคิด และนักเขียนที่มีชื่อเสียง
๓.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการอาน การคิด และการเขียนแบบบูรณาการ โดยผานบทกวี การใชภาษาไทย
อยางถูกตองและเหมาะสม อันเปนการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
๔. กลุมเปาหมาย
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๗๐ คน ดังนี้
๑. ครูอาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค
และพื้นที่เขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- ครูอาจารย จํานวน ๔๐ คน
- นักเรียน จํานวน ๒๐ คน
๒. คณาจารย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๑๐ คน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๖. รูปแบบกิจกรรม
- ปฐกถาพิเศษและเวทีเสวนาวิชาการโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ นักคิด และนักเขียน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอาน การคิดและการเขียนบทกวี

๗.ที่มางบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
รหัส ๒๐๓๑๐๑๐๔๐๑๒๑ เปนเงิน ๓๗,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
หมวดคาตอบแทน
- วิทยากรภายนอก (ไมใชบุคลากรของรัฐ) จํานวน ๓ คน
จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บ.
- วิทยากรภายนอก (บุคลากรของรัฐ) จํานวน ๑ คน
จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บ.
หมวดคาใชสอย
- คาที่พักวิทยากร คืนละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๓ หอง
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
- คาอาหารกลางวัน จํานวน ๗๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บ. จํานวน ๗๐ คน ๆ จํานวน ๒ มื้อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณการ

๑๘,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

๓,๐๐๐
๒,๙๐๐
๗,๐๐๐
๓,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๓๗,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๘.ขั้นตอนการดําเนินงาน
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ
๘.๓ ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย รวมทั้งผูสนใจไดตระหนักถึงคุณคาของภาษาไทยและการใช
ภาษาไทยอยางถูกตองเหมาะสม อันเปนการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอไป
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาและคณาจารยผูเขารวมโครงการไดฝกฝนและพัฒนาทักษะการคิด การอาน
และการเขียนแบบบูรณาการอยางถูกตองและเหมาะสมในการสรางสรรคผลงานการเขียนบทกวีนักเรียน
๑๐. การประเมินผล
๑๐.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ)
นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓. ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

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

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
“อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
..........................................
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเขารวมการอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดการอบรม โดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายทางวิชาการเรื่อง “กาวเขาสูโลกกวีนิพนธและวรรณกรรม”
วิทยากรโดย
ชมัยภร บางคมบาง ประจําป ๒๕๕๗ ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป
กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙ สาขาวรรณศิลป
โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรต ประจําป ๒๕๔๔
พรชัย แสนยะมูล กวี นักรอง นักแตงเพลง คอลัมนิสต
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แบงกลุมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
“กลวิธี เคล็ดลับกอนลงมือปฎิบัติการเขียน”
วิทยากรประจํา กลุมที่ ๑ ชมัยภร บางคมบาง
วิทยากรประจํา กลุมที่ ๒ กิตติศักดิ์ มีสมสืบ
วิทยากรประจํา กลุมที่ ๓ โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
วิทยากรประจํา กลุมที่ ๔ พรชัย แสนยะมูล
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วิจารณ เสนอแนะ และสรุปกิจกรรมการอบรม
หมายเหตุ : บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๕.๐๐ น.

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
เรื่อง “อานเขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย”
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................
๑. เพศ
ชาย :
หญิง :

๒๙
๔๑

คน
คน

รอยละ ๔๑.๔๒
รอยละ ๕๘.๕๗

๕
๑๐
๓๕
๑๕
๕

คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๗.๑๔
๑๔.๒๘
๕๐
๒๑.๔๒
๗.๑๔

๒
๕
๒๘
๓๐
๕

คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๒.๘๕
๗.๑๔
๔๐
๔๒.๘๕
๗.๑๔

๔
๖
๑๕
๔๕

คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๕.๗๑
๘.๕๗
๒๑.๔๒
๖๔.๒๘

๒. อายุ
ต่ํากวา – ๒๐ ป
๒๑ - ๓๐ :
๓๑ – ๔๐ :
๔๑ – ๕๐ :
๕๑ – ๖๐ :
๖๑ – ขึ้นไป :
๓. การศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๔. สถานะ
นักเรียน/นักศึกษา
ธุรกิจสวนตัว
เจาหนาที่/บุคลากร
อาจารย

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ประเด็นความคิดเห็น
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
การประชาสัมพันธการอบรม
ความสะดวกในการลงทะเบียน
รูปแบบการจัดประชุมสัมมนามีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่อบรม
ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
เอกสารประกอบการอบรม
ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ
การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
. บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูค วามเขาใจ
. ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย ชมัยภร แสงกระจาง (บางคมบาง)
๑๓.ความรูทไี่ ดรบั จากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย กิตติศักดิ์ มีสมสืบ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่)
๑๖. ความรูที่ไดรับจากเสวนาวิชาการ
“อาน เขียน ขับขาน กวี นิพนธไทยรวมสมัย”
วิทยากรโดย ชมัยภร แสงกระจาง
กิตติศักดิ์ มีสมสืบ,
โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
พรชัย แสนยะมูล
ดานการนําความรูไ ปใช
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการเสวนา

ระดับความพึงพอใจ
ปาน นอย นอย เฉลี่ย
กลาง๓ ๒ ที่สุด X
๑

มาก
ที่สุด๕

มาก
๔

แปลผล

๑๒
๓๙
๒๔
๒๘

๔๔
๒๑
๒๘
๒๕

๔
๐
๘
๕

๐
๐
๐
๒

๐
๐
๐
๐

๔.๑๓
๔.๖๕
๔.๒๖
๔.๓๑

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

๒๐
๓๔
๓๔
๔๑

๒๙
๒๖
๒๕
๑๙

๙
๐
๑
๐

๒
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐

๔.๑๑
๔.๕๖
๔.๕๕
๔.๖๘

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๓๙
๓๖
๓๗

๒๑
๒๔
๒๓

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๔.๖๕
๔.๖
๔.๖๑

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๓๘

๑๙

๓

๐

๐

๔.๕๘

มากที่สุด

๔๕

๑๕

๐

๐

๐

๔.๗๕

มากที่สุด

๓๓

๒๗

๐

๐

๐

๔.๕๕

มากที่สุด

๑๕

๐

๐

๐

๔.๗๕

มากที่สุด

๔๔

๑๖

๐

๐

๐

๔.๗๓

มากที่สุด

๓๗
๓๗
๔๒

๒๓
๒๓
๑๘

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๔.๖๑
๔.๖๑
๔.๗

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการอบรม
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดประชุมสัมมนามีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่อบรม
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบการอบรม
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๑๐. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๑. บุคลิกภาพและการแตงกาย
รวม
ดานความรูความเขาใจ
๑๒.ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย ชมัยภร แสงกระจาง (บางคมบาง) ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๕๗
๑๓.ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๕๙
๑๔.ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรท ประจําป ๒๕๔๔
๑๕.ความรูที่ไดรับจากการฝกปฏิบัติกลุมยอย
โดย พรชัย แสนยะมูล (กุดจี่) คอลัมนิสต
๑๖.ความรูที่ไดรับจากเสวนาวิชาการ “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทย
รวมสมัย” โดย ชมัยภร แสงกระจาง, กิตติศักดิ์ มีสมสืบ, โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์
พรชัย แสนยะมูล,
รวม
ดานการนําความรูไปใช
๑๗.สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๘.สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
รวม
ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการประชุมสัมมนา

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๘๒.๖
๙๓
๘๕.๒
๘๖.๒

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๘๒.๒
๙๑.๒
๙๑
๙๓.๖

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๙๓
๙๒
๙๒.๒
๘๙.๒๙

รอยละ ๙๑.๖
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๑
รอยละ ๙๕
รอยละ ๙๔.๖
รอยละ ๙๓.๔๔
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๙๒.๒
๙๒.๒
๙๒.๒
๙๔

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคต
อยางไร
๑. ควรจัดตอเนื่องไปสูศูนยชุมชนตางๆดวยเปนการชวยสงเสริมพัฒนาสูสังคม เยาวชน และกลุม
อาชีพตางๆตอไป
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับ
สมบูรณเอาไวสําหรับวิเคราะห
2. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการ
ประเมินและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ภาคผนวก

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๒๕๘
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธกิจกรรม

โทร. ๑๑๔๖

.
.

เรียน หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการและไฟลแบนเนอรกิจกรรม
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
อภิปรายทางวิชาการ หัวขอ “อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอง
ประชุม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค โดยมี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อเป นเวที ถ ายทอดความรู
ประสบการณ เทคนิคและกลวิธีในการอาน เขียน และขับขาน บทกวี สําหรับใหเปนประโยชน ตอนักศึกษา และคณาจารยที่มี
ความสนใจในงานกวีนิพนธรวมสมัย เพื่อใหการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอประชาสัมพันธตาม
รายละเอียดดังนี้
๑.ขอเรีย นเชิญ คณาจารย เจ าหน า ที่ บุ ค ลากร นั ก ศึก ษาผูส นใจเข า รวมฟ งปาฐกถาพิ เศษ ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยเปนสารตัง้ ตนของความเปนไทย โดย ชมัยภร แสงกระจาง (บางคมบาง) ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ การอภิปราย และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวขอ “อ าน เขียน ขับขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” วิทยากรโดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปนแหงชาติ ประจําป
๒๕๕๙ สาขาวรรณศิลป โชคชัย บัณฑิต กวีซีไรต ประจําป ๒๕๔๔ และ กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล กวี นักรอง นักแตงเพลง
คอลัมนิสต ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น.เปนตนไป ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๒.คณาจารย เจาหนาที่บุคลากร นักศึกษา และผูสนใจเขารวมกิจกรรมสามารถแจง ชื่อ – สกุลและจํานวน
หรือสงใบสมัคร (สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซดมายังสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

เพื่อความสะดวกในการจัดบริการเรื่องอาหารกลางวัน และอาหารวาง เอกสารการประชุมและเกียรติบัตรเขารวมการ
อบรม
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยกันพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕
.
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๖๖
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
.
เรื่อง ขอความอนุเคราะหสงคณาจารยและนักศึกษารวมฟงอภิปรายทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน

คณบดีคณะครุศาสตร

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
อภิป ราย หัวข อ “อาน เขียน ขับ ขาน กวีนิพนธไทยรวมสมัย” ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห องประชุ ม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีถายทอดความรู ประสบการณ
เทคนิคและกลวิธีในการอาน เขียน และขับขานบทกวี ตลอดจนการถายทอดความรูสึกนึกคิดผานบทกวี ดวยมุมมองการสรางความรู
จากสังคมและ วัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจในงานกวีนิพนธรวม
สมัย
ในการนี้ สํานักฯ จึงใครขอความอนุเคราะหสงผูแทนคณาจารยสาขาวิชาภาษาไทย และนักศึกษาผูสนใจ
ในสังกัดของทานเข ารวมการอบรมดังกลาว ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ เวลา
๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สามารถสงใบสมัครหรือแจงรายชื่อและยอดผูเขารวมการอบรมมายังสํานั กฯ ทางโทรศัพทภ ายใน
๑๑๔๖ หรือที่ E-mail: artculture.nsru@gmail.com ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๑๗๔

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
เรียน คุณกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารและเสวนาวิ ช าการ หั ว ข อ “อ า น เขี ย น ขั บ ขาน กวี นิ พ นธ ร ว มสมั ย ” ในวัน ที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห องประชุมอมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏนครสวรรค เพื่ อเปนเวที บริการ

วิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนเทคนิคและกลวิธีในการอาน เขียน และขับขานบทกวี การถายทอด
ความรูสึกนึกคิดและการเลือกใชคําใหเหมาะสมและถูกตอง สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และ
คณาจารยที่มีความสนใจในงานกวีนิพนธรวมสมัย
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทาน
เปน ผูท รงคุณ วุฒิ ที่มีความรูค วามสามารถดานภาษาและวรรณกรรม จึงใครข อเชิญ ทานเปนวิทยากรรว ม
แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณในเวทีเสวนาและบรรยายใหความรูในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หัวขอ
“อาน เขียน ขับขาน กวีนิพนธรวมสมัย” ใหกับผูเขารวมอบรมดังกลาว ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห องประชุมอมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค
รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

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

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ว ๑๕๕

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง เรียนเชิญเขารวมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรียน อธิการบดี /คณบดี/หัวหนาสวนราชการ/ผูอํานวยการสถานศึกษา/ผูอํานวยการโรงเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. โครงการและกําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครเขารวมการอบรม
ด ว ยสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดการอบรม
เชิ งปฏิบัติก ารและอภิป ราย หัวขอ “อาน เขียน ขั บ ขาน กวีนิพนธ ไทยรวมสมั ย” ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนเวทีถายทอดความรู ประสบการณ เทคนิคและกลวิธีในการอาน เขียน และขับขานบทกวี ตลอดจนการถายทอด
ความรูสึกนึกคิดผานบทกวี ดวยมุมมองการสรางความรูจากสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น สําหรับใหเปนประโยชน
ตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจในงานกวีนิพนธรวมสมัย
ในการนี้ เพื่อใหไดคณะครู อาจารยที่ มีความสนใจและความสามารถดา นภาษาและวรรณกรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงใครขอความอนุเคราะหในการคัดเลือกและสงผูแทนครูอาจารยผูสอนวิชาภาษาไทย
หรือรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จํานวน ๑ คน และนักเรียนนักศึกษาผูสนใจ จํานวน ๒ คน ในสังกัดของทาน
เข า ร ว มการอบรมดั ง กล า ว ในวั น พุ ธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห องประชุ มอมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้ครูอาจารยผูสนใจสามารถติดตามขอมูลเพิ่มเติมในการลงทะเบียนไดที่ http://ac
๑.nsru.ac.th หรือสงใบสมัครเขารวมการอบรมมายังสํานักฯ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่ง
ที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร. สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๔๖ ,๑๑๓๕ (โทรสาร)
E-mail: artculture.nsru@gmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖ ,๐๙ ๗๙๒๔ ๕๓๐๘

ภาพกิจกรรม

