รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา
ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการเชิ ดชู เกี ย รติ ศิลป น ทางด านศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญ ญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้ งที่ ๓
ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูร ณาการกับ การเรียนการสอน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหเกิด
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสรางสรรคและศิลปนผูเปนแบบอยางใหเปนที่ประจักษตอสังคม รวมทั้ง
สรางเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงาน
ที่มีคุณคาและเปนประโยชนแกสังคม โดยดําเนินการในการคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม
น้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําป พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อยกยอง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผู
สรางสรรคผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหไดรับรางวัล ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจใหกับศิลปนผู
สรางสรรค
จากผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังกลาว จะกอใหเกิดประโยชนแกคณะผูบริหาร คณาจารย
เจาหนาที่บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนผูท่ีสนใจ สามารถคนควาขอมูลนําผลการดําเนินงานของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานดานตางๆ
เกิดเปนแนวทางและนําไปตอยอดพัฒนาใหเกิดงานบูรณาการในรูปแบบอื่นๆ ตอไปไดในอนาคต
จัดทําโดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๓

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ ๑ บทนํา
ชื่อโครงการ
ชื่อผูรับผิดชอบ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
ตั้งเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ชื่อผูเสนอโครงการ และชื่อผูอนุมัติโครงการ
สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน
กําหนดการ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
สวนที่ ๓ บทสรุป
รายงานสรุปความพึงพอใจ/แบบสอบถาม
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ภาคผนวก
ผนวก ก. แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
ผนวก ข. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ค. รูปภาพประกอบ

๔

สวนที่ ๑ บทนํา

๕
แผนปฏิบัติงานโครงการ
 งบประมาณแผนดิน  เงินรายได กศ. บป.
 อื่น ๆ
บริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา และ
โครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทเงิน
แผนงาน
ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา และโครงการ
บริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
๒. หลักการและเหตุผล
ศิลปวัฒนธรรมไทย แสดงถึงความเปนเอกลักษณของประเทศที่มีความเปนอิสระทางความคิด บุคคล
ในประเทศมี ค วามสงบสุ ข รั ก สามั ค คี จึ ง เกิ ด มี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การสร า งงานศิ ล ปะต า งๆได ต อ งอาศั ย
ทรัพยากรบุคคลที่สืบสานงานศิลปะของชาติใหเชื่อมโยงจากอดีตมาสูปจจุบันเปนการถายทอดภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษในอดีต ใหมีความรุงโรจนสืบไปยังอนาคตขางหนา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางความรูและผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมของ
ศิลปนผูสรางสรรคงาน ตลอดจนการอนุรักษสืบสานมรดก ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ในอันที่จะพัฒนาใหเกิด
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสรางสรรคและศิลปนผูเปนแบบอยางใหเปนที่ประจักษตอสังคม รวมทั้ง
สรางเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มี
คุณคาและเปนประโยชนแกสังคม รวมทั้งสอดคลองกับภารกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมในการสรางพื้นที่ใหม
ในการเรียนรูและเปดโอกาสการพัฒนาศักยภาพใหกับศิลปนในการสรางสรรคผลงานใหเปนที่ประจักษตอสังคม
และสามารถพัฒนาผลงานสรางสรรคไปสูรางวัลดีเดนในระดับชาติตอไป
การคัดเลือกศิลปน “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” เปนโครงการที่จัดทําขึ้ นเพื่ อ
ยกยอง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหไดรับรางวัล
ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจใหกับศิลปนผูสรางสรรค โดยมีกระบวนการศึกษา คนควาและเผยแพรประวัติ
และผลงานของศิลปนที่สรางสรรคจากอดีตจนถึงปจจุบันใหปรากฏแนชัดวา ผลงานดังกลาวมีประโยชนและ
คุณคาตอทองถิ่นหรือระดับชาติอยางตอเนื่อง
จึงไดจัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา และ
กิจกรรมบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนทางดานศิลปวัฒนธรรม
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธประวัติและผลงานสรางสรรค ตลอดจนเปนการยกยองเชิดชู
และประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษอยางตอเนื่อง

๖
๓.๒ เพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู และ เทคนิคตางๆที่ส รางสรรคผ ลงานของศิล ปน แห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา เกิดแรงบันดาลใจใหกับ ผูที่สนใจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
๔. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๔.๑ ผูเขารวมโครงการจํานวน ๕๐ คน ประกอบดวย ประกอบดวย ครู อาจารย
นักเรียน หนวยงานทองถิ่นและเครือขาย คณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และผูสนใจทั่วไป
๔.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๔.๕ ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตางๆที่สรางสรรคผลงาน
ของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.งบประมาณโครงการ จํานวนเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท แยกเปน
๗.๑ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๒๔๐๑๐๔๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท คาใชจายมี
ดังตอไปนี้
คาตอบแทน
- คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๑๒๐๐ จํานวน ๓ ชั่วโมง เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
คาใชสอย
๑) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๕๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ มื้อ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คน ๆ ละ ๒๕ จํานวน ๒ มื้อ เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท
๓) คาตกแตงสถานที่ ๖,๐๐๐ บาท
๔) คาพาหนะของวิทยากร เปนเงิน ๔,๙๕๐ บาท
คาวัสดุ
๑) คาจางทําโลรางวัล ๓ รางวัล ๆ ละ ๑๔๕๐ บาท เปนเงิน ๔,๓๕๐ บาท
๒) คาวัสดุ แฟม ปากกา คาถายเอกสาร คาอุปกรณ กระดาษ A๓ ปากกาเมจิก คลิปชารท กระดาษ
โลรางวัล ๒,๕๐๐ บาท
๓) คาไวนิล ๗,๕๐๐ บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ

๗
๗.๒ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๗๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท คาใชจายมี
ดังตอไปนี้
คาใชสอย
คาจางจัดการแสดงพิธีเปด
จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๗.๓ เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๖๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท คาใชจายมี
ดังตอไปนี้
คาใชสอย
คาที่พักวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๑ คืน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ

กิจกรรม

๑

การประชุมเตรียมความพรอม

๒
๓

คัดเลือกศิลปน
งานพิธีมอบรางวัล พรอมบริการวิชาการ(อบรมเชิง
ปฏิบัติการ)
การสังเคราะหขอมูล
การเรียบเรียงขอมูล

๔
๕

ระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม ๒๕๖๑ – มกราคม
๒๕๖๒
กุมภาพันธ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดความรวมมือของหนวยงานทางวัฒนธรรม ๑๐ จังหวัด
๒. ไดยกยองเชิดชูเกียรติใหกับศิลปนในสาขาตางๆ
๓. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูของผูเขาอบรม และศิลปน
๑๐. การประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอกิจกรรม
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๒. ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ…………………………………..................
(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
ผูเสนอโครงการ

๘
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ เนื่องจาก……………………………………………………..

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

๙

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๑๐

หลักเกณฑการคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอันเปนประโยชนอันดีงามและเปนที่ประจักษตอสาธารณะ และเปนบุคคลที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูใน
พื้ น ที่ ที่แม น้ํ าเจ า พระยาไหลผ า น อั น ประกอบดว ยจังหวัดนครสวรรค อุทัย ธานี ชัย นาท สิงหบุรี อางทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรมในสาขา
ดังตอไปนี้
๑.สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคผลงานและวิชาการดานทัศนศิลป ไดแก
จิตรกรรม และประติมากรรม และประยุกตศิลป
๒.สาขาวรรณศิลป หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคและคุณคาทางวรรณศิลปในงานเขียนทั้ง
ประเภทรอยแกวและรอยกรองที่มีเนื้อหาเกี่ยวของสัมพันธหรือสะทอนเรื่องราวของทองถิ่น
๓.สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคในดานการแสดง ไดแก
ประเภทนาฏศิลปพื้นบานและนาฏศิลปไทย รวมทั้งศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคและคุณคาในดานการแสดง
ดนตรี หรือผลงานการประพันธ เรียบเรียงเสียงประสาน ไดแก ประเภทดนตรีพื้นบาน ดนตรีไทย ดนตรีสากล
และดนตรีรวมสมัย
๔.สาขาสาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคในดานชาง ๑๐ หมู และ
ดานชางฝมือพื้นบาน
๕.สาขาผูสรางคุณูปการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ผูบริหารงานขององคกรหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน หรือองคกรชุมชนที่มีผลงานการบริหารงานดานวัฒนธรรม และศิลปนสรางสรรคผลงานที่เปน
ประโยชนตอทองถิ่น หรือระดับชาติอยางตอเนื่อง
การคัดเลือกรางวัลศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ประกอบดวย ๓ หลักเกณฑ
เกณฑที่ ๑ คุณสมบัติของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตในวันตัดสิน
๒. เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน ดีเดนเปนที่ยอมรับของวงการศิลปะและ
วัฒนธรรมในสาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี และสาขาผูสรางคุณูปการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เปนผูสรางสรรคและพัฒนางานดานศิลปะและดานวัฒนธรรมนั้น ๆ
๔. เปนผูผดุง ถายทอด หรือเปนตนแบบผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
๕. เปนผูมีคุณธรรม ทุมเท และเสียสละเพื่อผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เปนผูมีผลงานที่ยังประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

๑๑
เกณฑที่ ๒ คุณคามาตรฐานผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. ผลงานสื่อใหเห็นถึงคุณคาในความดี ความงาม คุณคาทางอารมณ สะทอนความเปนธรรมชาติ หรือ
สถานภาพ
ทางสังคม และวัฒนธรรมแหงยุคสมัย คานิยม จริยธรรม และเอกลักษณของทองถิ่น
๒. ผลงานสรางสรรคแสดงออกถึงแนวคิด กระตุนและพัฒนาสติปญญาแกคนในทองถิ่นและตอสังคมในสาขา
นั้น ๆ
๓. ผลงานสรางสรรคใหความรูสึกสะเทือนใจ ใหพลังความรู และสงเสริมจินตนาการ
๔. ผลงานสรางสรรคมีเอกลักษณเฉพาะตน ไมลอกเลียนแบบจากผูอื่นหรือมีกลวิธีเชิงสรางสรรค
๕. ผลงานและการบริหารงานวัฒนธรรมสรางสรรค อันดีงามและเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น
และสังคม
เกณฑที่ ๓ การเผยแพรและยอมรับคุณคาผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ดังตอไปนี้
๑. ผลงานไดรับการจัดแสดงหรือเผยแพรตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง มีหลักฐานอางอิง โดยเปนผลงานที่แสดง
ให
เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการของผลงานอยางเดนชัด
๒. ผลงานไดรับรางวัลหรือเกียรติคุณในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเปนมาตรฐาน
และ
เปนที่ยอมรับ
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 กลุมอาคาร สิ่งแวดลอม และ
สภาพแวดลอมที่ เกี่ยวเนื่องกับสวนของเมือง
(๔) ภูมิสถาปตยกรรม ไดแก การจัดองคประกอบของสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของกับ
อาคาร ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของสาธารณะในชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติ
(๕) การออกแบบอุตสาหกรรม ไดแก การออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ผานกระบวนการผลิตใหมี
ประโยชนใชสอยละมีความเหมาะสมกับวัสดุที่ใชในการผลิตอยางมีศิลปะ
(๖) ประณีตศิลป ไดแก ผลงานประยุกตศิลปประเภทอื่น ๆ ที่ใชศาสตรและศิลป สรางสรรคขึ้นดวย
วัสดุ
และกรรมวิธี เพื่อความสุนทรียภาพและ / หรือมีประโยชนใชสอย

๑๒
๓.๒ สาขาวรรณศิลป หมายถึง บทประพันธที่แตงอยางมีศิลปะ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง มี
องคประกอบที่สําคัญ คือ ความรูสึกสะเทือนใจ ความคิดสรางสรรค จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่นาสนใจ
๓.๓ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี หมายถึง ผลงานสรางสรรคดานศิลปะการแสดงและดนตรี
ไดแก
๓.๓.๑ นาฏศิลปไทย หมายถึง การแสดงนาฏศิลปของไทย ทั้งที่เปนของราชสํานัก ของสวนราชการ
และการแสดงทั่วไป เชน โขน ละคร ฟอนรํา ระบํา และลิเก
๓.๓.๒ นาฏศิลปพื้นบาน หมายถึง การแสดงพื้นบาน ที่ปรากฏอยูในพื้นที่อาณาเขตจังหวัดของลุมน้ํา
เจาพระยา
๓.๓.๓ ดนตรีพื้นบาน หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบานและขับรองเพลงพื้นบาน
๓.๓.๔ ดนตรีไทย หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรี และการขับรอง ทั้งที่เปนมาตรฐานกลางของชาติ
เชน ปพาทย เครื่องสาย มโหรี ดนตรีในพระราชพิธี และรัฐพิธีการ
๓.๓.๕ ดนตรีสากล หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรีและการขับรอง แบงออกเปน ๒ สาขา ยอย คือ
ดนตรีไทยสากล และดนตรีลูกทุง
๓.๔ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน หมายถึง ศิลปนที่มีผลงานสรางสรรคในดานชาง ไดแก
๓.๔.๑ ชาง ๑๐ หมู หมายถึง ผลงานชาง ๑๐ ชนิด ไดแก ชางเขียน ชางแกะ ชางสลัก ชางปน ชาง
ปูน ชางรัก ชางหุน ชางบุ ชางกลึง ชางหลอ
๓.๔.๒ ชางฝมือพื้นบาน หมายถึง ผลงานชางฝมือ ไดแก ชางแกะเทียน ชางทองเหลือง ชางแทงหยวก
ชางจักสาน ชางถักทอ ชางเครื่องปนดินเผา ผลงานทําเครื่องมือเครื่องใช ฯลฯ )
๓.๕ สาขาผูสรางคุณูปการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ผูบริหารงานขององคกร
หนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือองคกรชุมชนที่มีผลงานดานการบริหารงานดานวัฒนธรรม และศิลปนที่มีผลงาน
สรางสรรคที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ให องคกรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และเครือขายกลุมองคกรทางวัฒนธรรมของแตละจังหวัด
เสนอรายชื่อ และผลงานของบุคคล เพื่อเขาสูกระบวนการพิจารณาและคัดเลือกศิลปนผูมีความเหมาะสมเปน
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา โดยคณะกรรมการพิจารณาฯ ตามแบบเสนอประวัติขอมูลและผลงาน เพื่ อ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาผูทําคุณประโยชนตอสังคม ตามที่ประกาศไว

๑๓

รายละเอียดการใหคะแนน ของคณะกรรมการคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสี่พญา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑที่
เกณฑที่ ๑
๑
๒

๓
๔
๕
๖

รายละเอียดการใหคะแนน
คุณสมบัติของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
เปนผูมีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตในวันตัดสิน
เปนผูมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงาน ดีเดน
เปนที่ยอมรับของวงการศิลปะและวัฒนธรรมในสาขาทัศนศิลป
สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดง สาขาดนตรี และสาขาผูสราง
คุณูปการดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปนผูสรางสรรคและพัฒนางานดานศิลปะและดานวัฒนธรรมนั้น ๆ
เปนผูผดุง ถายทอด หรือเปนตนแบบผลงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมนั้น
เปนผูมีคุณธรรม ทุมเท และเสียสละเพื่อผลงานสรางสรรคดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. เปนผูมีผลงานที่ยังประโยชนตอทองถิ่นและสังคม

เกณฑที่
รายละเอียดการใหคะแนน
เกณฑที่ ๒ คุณคามาตรฐานผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
๑

๒
๓
๔
๕

ผลงานสื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ค า ในความดี ความงาม คุ ณ ค า ทาง
อารมณ สะทอนความเปนธรรมชาติ หรือสถานภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมแหงยุคสมัย คานิยม จริยธรรม และเอกลักษณ
ของทองถิ่น
ผลงานสร า งสรรค แ สดงออกถึ ง แนวคิ ด กระตุ น และพั ฒ นา
สติปญญาแกคนในทองถิ่นและตอสังคมในสาขานั้น ๆ
ผลงานสรางสรรคใหความรูสึกสะเทือนใจ ใหพลังความรู และ
สงเสริมจินตนาการ
ผลงานสรางสรรคมีเอกลักษณเฉพาะตน ไมลอกเลียนแบบจาก
ผูอื่นหรือมีกลวิธีเชิงสรางสรรค
ผลงานและการบริหารงานวัฒนธรรมสรางสรรค อันดีงามและ
เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและสังคม
รวมคะแนน

เอกสาร
มี
ไมมี

เกณฑการใหคะแนน

คะแนนเต็ม
๑๐๐

๒๐

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

ค ะ แ น น จ าก
คณะกรรมการ

๑๔
เกณฑที่
เกณฑที่ ๓
๑
๒

รายละเอียดการใหคะแนน
การเผยแพร แ ละยอมรั บ คุ ณ ค า ผลงานของศิ ล ป น แห ง ลุ ม น้ํ า
เจาพระยา
ผลงานไดรับการจัดแสดงหรือเผยแพรตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง
มี ห ลั ก ฐานอ า งอิ ง โดยเป น ผลงานที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด
พัฒนาการของผลงานอยางเดนชัด
ผลงานไดรับรางวัลหรือเกียรติคุณในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ
ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเปนมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

เอกสาร
มี
ไมมี

.............................................................. ประธานกรรมการ
(นายภาสกร วรอาจ)

.............................................................. กรรมการ
(รองศาสตราจารยสุชาติ แสงทอง)

.............................................................. กรรมการ
(นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ)

.............................................................. กรรมการ
(นายเสนีย แชมเดช)

....................................................... กรรมการและเลขานุการ
(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)

๑๕
กําหนดการ
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
........................................................................
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น ลงทะเบียน ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และชมนิทรรศการประวัติและผลงานศิลปนแตละสาขา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น พิ ธี เ ป ด โดย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด นครสวรรค (หรื อ ผู แ ทน) ประธานในพิ ธี เ ป ด
โครงการรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําปพุทธศักราช
๒๕๖๒
อธิการบดี กลาวรายงาน
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
โดย ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค (หรือผูแทน)
มอบชอดอกไม โดยอธิการบดี
ชมการแสดงผลงานของศิลปน ชุด “ศาสตร ศรี ศิลป แหงศิลปนลุมน้ําเจาพระยา”
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น ชมนิทรรศการ และเสวนากับศิลปน หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหง
ศิลปน ” วิทยากรโดย
• นางศุภลักษณ สนธิชัย สาขาวรรณศิลป
• นายดินหิน รักพงษอโศก สาขาทัศนศิลป
• นางศรีนวล ขําอาจ
สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี (นาฏศิลปพื้นบาน)
• นายสุรเดช เดชคง
สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน (ศิลปะการแทงหยวก)
• นายเสวก อนุพงศพันธุ
สาขาผูสรางคุณูปการดานศิลปะและวัฒนธรรม
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหงศิลปน ”
กลุมที่ ๑ สาขาวรรณศิลป วิทยากรโดย นางศุภลักษณ สนธิชัย
กลุมที่ ๒ สาขาทัศนศิลป วิทยากรโดย นายดินหิน รักพงษอโศก
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหงศิลปน ” (ตอ)
กลุมที่ ๑ สาขาวรรณศิลป วิทยากรโดย นางศุภลักษณ สนธิชัย
กลุมที่ ๒ สาขาทัศนศิลป วิทยากรโดย นายดินหิน รักพงษอโศก
หมายเหตุ : กําหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๑๖

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๐๙/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในวันพุธที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร
วรอาจ
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน กรรมการ
๑.๓ นายธีรพร
พรหมมาศ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
กรรมการ
๑.๕ ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๑.๗ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดเสวนาที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๓. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมวางแผนดําเนินงานและโครงการ
๒.๑ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
กรรมการ
๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๒.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการ
๒.๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการ
๒.๖ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

๑๗
หนาที่ ๑. วางแผนการดําเนินงานการจัดโครงการ เตรียมการจัดทําโครงการ
๒. บริหารจัดการและประสานงานหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ
๓. วางแผน กําหนดกิจกรรม ขั้นตอน และกําหนดการดําเนินโครงการ
๓. คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร เตรียมวัสดุและอุปกรณสํานักงาน
๓.๑ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๓.๓ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
กรรมการ
๓.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ประชาสัมพันธการจัดโครงการตามสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
๒. จัดทําและเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณที่ใชในการเสวนา
๓. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารในการรับลงทะเบียนของผูเขารับการเสวนา
๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
๔.๑ ผูชว ยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ กรรมการ
๔.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
กรรมการ
๔.๔ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ติดตอสถานที่จัดเสวนา
๒. ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดเสวนา
๓. บันทึกภาพในระหวางการจัดเสวนา
๔. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใชในการเสวนา
๕. คณะกรรมการฝายปฏิคมสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๑ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๕.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
กรรมการ
๕.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการจัดเสวนา
๒. ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกผูเขารับการเสวนา
๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ
๖.๓ นายอภิชาติ
จุมพล
กรรมการ
๖.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

๑๘
หนาที่ ๑. ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๒. พิธีกรในการดําเนินการจัดเสวนา
๓. จัดเตรียมคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดใหกับประธานโครงการ
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน
๗.๑ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๗.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๗.๓ นางชอลัดดา คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเบิก-จาย และดําเนินการจัดซื้อวัสดุในโครงการ
๒. ดําเนินการทําเบิก-จายตามโครงการ
๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล สรุปผล และจัดทํารายงานการเสวนา
๘.๑ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๘.๒ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง กรรมการ
๘.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. สรุปผลและจัดทํารายงานการเสวนา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๙

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๐๕/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”
ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดกําหนดจัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมน้ําเจาพระยาและโครงการบริการวิชาการบูรณาการการเรียนการสอน โดยได
กําหนดกิจกรรมการพิจารณามอบรางวัลแห งความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่ อเป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกีย รติคุณใหกับ ศิล ปน ผูส รางสรรคผ ลงานดานศิล ปะและ
วั ฒ นธรรม ลุ ม น้ํ า เจ า พระยา ประกอบไปด ว ย จั ง หวั ด นครสวรรค อุ ทั ย ธานี ชั ย นาท สิ ง ห บุ รี อ า งทอง
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ
เพื่อใหการพิจารณาการมอบรางวัลแหงความดีฯ เปนไปดวยความเรียบรอย อยางเหมาะสม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสม และเปนไปตามเกณฑการพิจารณา ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
๑. นายภาสกร
วรอาจ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยสุชาติ
แสงทอง
กรรมการ
๓. นายกิตติศักดิ์
มีสมสืบ
กรรมการ
๔. นายเสนีย
แชมเดช
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๐

สวนที่ ๓ บทสรุป

๒๑

รายงานสรุปความพึงพอใจ/ แบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับสมบูรณ
เอาไวสําหรับวิเคราะห
๒. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการ
ประเมินและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ระดับความพึงพอใจ นอยที่สุด
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียน
การสอน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจํานวน
ทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๒๑
หญิง
๒๙
รวม
๕๐

รอยละ
๔๒.๐๐
๕๘.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๓๐ ป
๑๖
๓๐ – ๔๐ ป
๑๓
๔๑ – ๕๐ ป
๑๑
๕๑ – ๖๐ ป
๘
๖๑ ปขึ้นไป
๒
รวม
๕๐

รอยละ
๓๒.๐๐
๒๖.๐๐
๒๒.๐๐
๑๖.๐๐
๔.๐๐
๑๐๐

๒๒
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๐
มัธยมศึกษา
๘
ปวช. / ปวส.
๐
ปริญญาตรี
๒๓
ปริญญาโท
๑๖
ปริญญาเอก
๓
รวม
๕๐
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๒๓
๒๕
๓
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๒๕
๒๔
๑
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๒๙
๒๐
๐
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๒๗
๒๑
๒
๐
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๒๗
๒๑
๒
๐
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๒๙
๒๐
๑
๐
๐
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
๓๐
๒๐
๐
๐
๐
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
๒๘
๒๑
๑
๐
๐

รอยละ
๐
๑๖.๐๐
๐
๔๖.๐๐
๓๒.๐๐
๖.๐๐
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๔๘

๘๙.๖๐

มาก

๔.๔๘

๘๙.๖๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๔๙

๘๙.๘๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๕๖

๙๑.๒๐ มากที่สุด

๔.๖๐

๙๒.๐๐ ปานกลาง

๔.๕๔

๙๐.๘๐ มากที่สุด

๒๓
รายการ
ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากนิทรรศการ
และผลงานศิลปน
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการแสดง
สาธิตและการสรางสรรคผลงาน
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูฝกปฏิบัติกับ
ศิลปน

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๔.๕๔

๙๐.๘๐ มากที่สุด

๐

๒

๒๐

๒๘

๐

๒.๔๘

๔๙.๖๐ ปานกลาง

๓๒

๑๘

๐

๐

๐

๔.๖๔

๙๒.๘๐ มากที่สุด

๒๙

๒๑

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๒๙

๒๑

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๓๑

๑๙

๐

๐

๐

๔.๖๒

๙๒.๔๐ มากที่สุด

๔.๖๑

๙๒.๒๐ มากที่สุด

รวม
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไป
ประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไป
เผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได

เฉลี่ย

๓๐

๒๐

๐

๐

๐

๔.๖๐

๙๒.๐๐ มากที่สุด

๒๙

๒๑

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๒๘

๒๒

๐

๐

๐

๔.๕๖

๙๑.๒๐ มากที่สุด

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๔.๖๔

๙๒.๘๐ มากที่สุด

๔.๕๖

๙๑.๑๓ มากที่สุด

๓๒

๑๘

รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

๒๔
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑.๑ แยกกลุมตามความสนใจของผูเขาอบรม
๑.๒ เพิ่มจํานวนผูเขารวมอบรม
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การบริการวิชาการครั้งตอไปใน
หัวขอใด
๒.๑ โครงการทําขนมไทย
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๖
คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๓ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๒๕

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป
๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรชุมชน รวมทั้งภาคีเครือขายคณะทํางานดานวัฒนธรรม กําหนดจัดการโครงการ
เชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิลป น ทางด านศิ ลปวัฒนธรรม และภูมิปญ ญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป ๒๕๖๒
และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
รมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหเกิดกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
ผลงานสรางสรรคและศิลปนผูเปนแบบอยางใหเปนที่ประจักษตอสังคม รวมทั้งสรางเกณฑมาตรฐานการคัดเลือก
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาและเปนประโยชนแกสังคม
โดยดําเนินการในการคัดเลื อกศิล ปน “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อยกยอง เชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปะและ
วัฒนธรรมใหไดรับรางวัล ซึ่งเปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจใหกับศิลปนผูสรางสรรค
การดําเนินโครงการในครั้งนี้ มีกระบวนการศึกษา คนควาประวัติและผลงานของศิลปนที่สรางสรรค
จากอดีตจนถึงปจจุบันใหปรากฏแนชัดวา ผลงานดังกลาวมีประโยชนและคุณคาตอทองถิ่นหรือระดับชาติอยาง
ตอเนื่อง และไดมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิลปนรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
ที่จัดขึ้นเปนครั้งที่ ๒ จํานวน ๕ สาขา ไดแก สาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี
สาขาศิลปหัตถกรรม และสาขาผูสรางคุณูปการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในปนี้ ไดเสนอชื่อผูรับรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” จํานวน ๕ ทาน
ไดแก
• นางศุภลักษณ สนธิชัย สาขาวรรณศิลป
• นายดินหิน รักพงษอโศก สาขาทัศนศิลป
• นางศรีนวล ขําอาจ สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี (นาฏศิลปพื้นบาน)
• นายสุรเดช เดชคง สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน (ศิลปะการแทงหยวก)
• นายเสวก อนุพงศพันธุ สาขาผูสรางคุณูปการดานศิลปะและวัฒนธรรม
พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในครั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จาก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค เปนประธานในการเปดพิธีและมอบรางวัล และ
ไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนผูกลาวรายงานผู
และมอบชอดอกไมแสดงความยินดีแกศิลปนผูไดรับรางวัล "รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา"
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ใน ๕ สาขา
ภายในงานมีการเสวนาวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหงศิลปน” และแบงกลุมฝก
ปฏิบัติการ หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหงศิลปน ” วิทยากรโดย ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาทั้ง ๕
ทาน รวมพูดคุยบอกเลาประสบการณบนเสนทางชีวิต การทํางาน และการสรางสรรคผลงานของแตละทาน

๒๖
เพื่อเปนความรูและแรงบันดาลใจใหกับนักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชนคนรุนใหมไดรับทราบเสนทางชีวิตและ
ความสามารถในการทํางานของแตละทาน ที่เปนบันไดกาวสําคัญที่นํามาสูความสําเร็จในชีวิตบนชีวิตศิลปนใน
แตละสาขาดังกลาว
จากการอบรมโครงการบริการวิชาการ หัวขอ “บนเสนทางความดี...เสนทางแหงศิลปน” ในครั้งนี้ทํา
ให ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา สามารถนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และนําองค
ความรู ที่ได จ ากการสั มมนามาบู ร ณาการกั บ การเรีย นการสอน โดยไดมีการประเมิน ผลการดําเนิน งานใช
เครื่องมือในแบบตาง ๆ อาทิ แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ การสังเกตการณ หรือการสอบถาม
ความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม สามารถอธิบาย
ไดในลักษณะบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งไดทํา
การสํารวจตามความเหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชายรอยละ ๒๑.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๒๙.๐๐ ผูตอบ
แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดงาน โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๓ อยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการเชิ ดชู เกี ย รติ ศิลป น ทางด านศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญ ญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูร ณาการกับ การเรียนการสอน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๑.๑๓
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเกิดความรูความเขาใจจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ ๙๒.๒๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๔. ผู เ ข า ร ว มโครงการ/กิ จ กรรมสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใช หลังจากไดรับ ความรู คิดเปน รอยละ
๙๑.๖๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๒๗

ภาคผนวก

๒๘

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
ประจําป ๒๕๖๒ และโครงการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอน
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม 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 ๓๐ ป
 ๓๐ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 ปวช. / ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
๕

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัดโครงการ
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลา
ดานการอํานวยความสะดวก

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๙
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากนิทรรศการและผลงานศิลปน
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการแสดงสาธิตและการสรางสรรคผลงาน
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูฝกปฏิบัติกับศิลปน
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดโครงการ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคต
อยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

นอยที่สุด
๑

๓๐
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งตอไปในหัวขอใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

๓๑

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๗๒
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหบุคลากรในสังกัดเปนวิทยากร
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ตามที่ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดจั ด โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ป น ทางด า น
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาลุมแมนํ้าเจาพระยา ขึ้นในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม
๘๑๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค โดยมี จุ ด ประสงค เ พื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ป น ผู ส ร า งสรรค งานด าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา นั้น
ในการนี ้ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม พิ จ ารณาเห็ น ว า ผู ช ว ยศาสตราจารย ณั ฐ ล้ํ า เลิ ศ
บุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางดี จึงขอ
ความอนุเคราะหใหบุคลากรดังกลาวเปนวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “บนเสนทางความดี...เสนทางแหง
ศิล ปน ” ในวัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๒

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………….…….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๗๙..........................................วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒..........................................
เรื่อง ขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ....................................................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุม
น้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และไดเชิญ นางศุภลักษณ สนธิชัย มาเปนวิทยากรในครั้งนี้ นั้น ในการนี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปราชการ จึงขออนุญาต ให นางศุภลักษณ สนธิชัย ใชรถยนต
สวนตัว หมายเลขทะเบียน ฮภ ๗๗๔๘ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ขาพเจาขออนุมัติเบิกเงินคาพาหนะรถยนตสวนตัว จากจังหวัดนครสวรรค ไปจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง ๒๔๐ กิโลเมตร ไป-กลับ รวม ๔๘๐ กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท เปนเงิน
๑,๙๒๐ บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๓

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๐..........................................วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒...........................................
เรื่อง ขออนุญาตใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปราชการ....................................................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหง
ลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม
๘๑๒มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และไดเชิญ นายดินหิน รักพงศอโศก มาเปนวิทยากรในครั้งนี้ นั้น ใน
การนี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปราชการ จึงขออนุญาต ให นายดินหิน รักพงษอโศก
ใชรถยนตสวนตัว หมายเลขทะเบียน ๖กว ๕๒๘๒ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ขาพเจาขออนุมัติเบิกเงินคาพาหนะรถยนตสวนตัว จากจังหวัดนครสวรรค ไปจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง ๒๔๐ กิโลเมตร ไป-กลับ รวม ๔๘๐ กิโลเมตร ๆ ละ ๔ บาท เปนเงิน
๑,๙๒๐ บาท (หนึ่งพันเการอยยี่สิบบาทถวน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๔

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๐๗๑...................................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒..................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญใหเกียรติเขารวมพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา............................
เรียน รองศาสตราจารยสุชาติ แสงทอง
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญทาน ใหเกียรติเขารวมในพิธีมอบรางวัลแหงความดี
ศิลปนแหงลุมน้ําครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอง
ประชุม รมพะยอม ๘๑๒ รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๕

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๗๐........................................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญใหเกียรติเขารวมพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา............................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ที่มผี ลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญทาน ใหเกียรติเขารวมในพิธีมอบรางวัลแหงความดี
ศิลปนแหงลุมน้ําครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ กลาวรายงาน และมอบชอดอกไม แกศิลปน จํานวน ๕ ทาน
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ รายละเอียดกําหนดการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๖๙......................................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา..........................................
เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจ าพระยา ครั้ งที่ ๓ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มร มพะยอม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเรียนเชิญทาน พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาที่บุคลากร เขารวมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/..................................................วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒.................................................
เรื่อง ขออนุเคราะหประชาสัมพันธ ......................................................................................................................
เรียน คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน
สิ่งที่สงมาดวย แผนประชาสัมพันธ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจ าพระยา ครั้ งที่ ๓ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มร มพะยอม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
โอกาสนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของ
หนวยงาน เพื่อแจงรายละเอียดกําหนดการจัดงาน ดังเอกสาร สงที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๖๕........................................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒.................................................
เรื่อง ขออนุญาตติดปายประชาสัมพันธ พิธีมอบรางวัลแหงความดี ฯ ..........................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจ าพระยา ครั้ งที่ ๓ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มร มพะยอม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ เพื่อเปนการประชาสัมพันธในการจัดงานครั้งนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอ
อนุญาตติดปายประชาสัมพันธ หนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๑ ปาย ตั้งแตวันอังคารที่ ๑๒
มีนาคม ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ติดปายประชาสัมพันธดังกลาว โดย
ไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ เปนผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๙๐๒๙ ๖๑๒๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/.........................................วันที่ มีนาคม ๒๕๖๒.................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิธีกร งานพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓............
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดการจัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจ าพระยา ครั้ งที่ ๓ ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวัน พุธ ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๒ ณ ห องประชุ มร มพะยอม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค เพื่ อ เป น การยกย องเชิ ดชู และประกาศเกี ยรติ คุ ณให กั บศิ ลป นแห งลุ มน้ํ า
เจาพระยา ทีม่ ีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในหนวยงานของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
การเปนพิธีกร จึงใครขอความอนุเคราะห นายอภิชาติ จุมพล กลุมงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงาน
อธิ ก ารบดี เป น พิ ธี ก ร ในพิ ธี ม อบรางวั ล ฯ ดั ง กล า ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล า ว รายละเอี ย ด
กําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๐

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/………….............................วันที่
มีนาคม ๒๕๖๒ .....................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมแทนประติมากรรม จํานวน ๙ แทน..................................................................
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักฯ ไดจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
จํานวน ๕ ทาน เพื่อนําเสนอขอมูลประวัติชีวิตและการทํางานของศิลปนที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธประวัติและผลงานสรางสรรค ตลอดจนเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปน
จึงขอความอนุเคราะหยืมแทนประติมากรรม จํานวน ๙ แทน เพื่อจัดแสดงผลงานในงานดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๑

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๖๔……….........................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ....................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ขนยายอุปกรณจัดพิธีมอบรางวัลศิลปนฯ.................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักฯ ไดขอความอนุเคราะหยืมบอรดขาว จํานวน ๘ บอรด จากสํานักสงเสริม
วิ ช าการและงานทะเบี ย น และแท น ประติ มากรรม จํานวน ๙ แท น จากคณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อนํามาจัดแสดงผลงานของศิลปน ดังนั้น เพื่อใหการจัดเตรียมสถานที่เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงขอความอนุเ คราะห เจ าหนาที่ชวยขนย ายอุ ป กรณดังกล าว ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๒ และไดมอบหมาย นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ เปนผูประสานงาน หมายเลขโทรศัพท ๐๘ ๙๐๒๙
๖๑๒๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๖๓……….........................วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ .....................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมบอรดขาว .........................................................................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับ
ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม
ในการนี้ สํานักฯ ไดจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา
จํานวน ๕ ทาน เพื่อนําเสนอขอมูลประวัติชีวิตและการทํางานของศิลปนที่ไดรับรางวัลในครั้งนี้เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธประวัติและผลงานสรางสรรค ตลอดจนเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปน
จึงขอความอนุเคราะหยืมบอรดสีขาว จํานวน ๘ บอรด เพื่อจัดแสดงผลงานในงานดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/…………..............................วันที่ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ .....................................................
เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมพิจารณาคัดเลือก “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา”..................
เรียน รองศาสตราจารยสุชาติ แสงทอง
ตามคําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
“รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ประธานกรรมการ
ขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ หองประชุมสี่พญา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕................................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๙ .............................................วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒...........................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมเกาอี้หลุยส สําหรับจัดงานศิลปนลุมน้ําเจาพระยาฯ................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามที่ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดจั ด โครงการเชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ป น ทางด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ป ญ ญาลุ ม แม น้ํ า เจ า พระยา ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ห อ งประชุ ม
รมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีจุดประสงคเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปนผูสรางสรรคงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมปญญาลุมแมน้ําเจาพระยา นั้น
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารจั ด กิ จ กรรมดั ง กล า วเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม จึงใคร ขอความอนุเคราะหยืมเกาอี้หลุยส จํานวน ๑๕ ตัว สําหรับจัดเตรียมงานดังกลาว ในวัน
อั ง คาร ที่ ๑๙ มี น าคม ๒๕๖๒ ทั้ ง นี้ ได ม อบหมายนางสาวชั ญ ภร สาทประสิ ท ธิ์ หมายเลขโทรศั พท
๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๕

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๒๔

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานพิธีเปดและมอบโลรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ
๒. คํากลาวเปดงาน

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ด ว ยสํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค กําหนดจัดพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติ
คุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการ
ถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา
และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงใครขอเรียนเชิญทานเปนประธานพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาสาขาวรรณศิลป” ครั้งที่ ๓ ประจําป
๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๒๖

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีมอบโลรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
เรียน นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปน
การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอ
สังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปน
ประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอเรียนเชิญทานรวม
เปนเกียรติในงานดังกลาว ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมรม
พะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๔๗

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๒๗

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีมอบโลรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
เรียน ประชาสัมพันธจังหวัดนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย ๑.กําหนดการ
๒. แผนประชาสัมพันธกิจกรรม
๓. แบบตอบรับ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปน
การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอ
สังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปน
ประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอเรียนเชิญทาน
รวมเปนเกียรติในงานดังกลาว ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม
รมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๔๘

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๒๘

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมพิธีมอบโลรางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓
เรียน นายเสวก อนุพงศพันธุ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดพิธีมอบ
โลรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุม รมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปนการยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ
ใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจั กษและยั งประโยชนต อสังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการ
ถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนกลวิธีการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปนประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา
และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณา
เห็นวาทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีผลงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนประโยชนและ
เปนที่ประจักษตอสาธารณะ จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมพิธีมอบรางวัล “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ํา
เจ า พระยา” สาขาผู ส ร า งคุ ณู ป การด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในวั น พุ ธ ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม ร ม พะยอม ๘๑๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๔๙

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๒๙

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีมอบโลรางวัลแหงความดีฯ และเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑.กําหนดการ
๒. แบบตอบรับ

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการจัดพิธีมอบโล
ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อเปน
การยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษและยังประโยชนตอ
สังคม รวมทั้งเปนเวทีบริการวิชาการถายทอดความรู ประสบการณ ตลอดจนการสรางสรรคผลงาน สําหรับใหเปน
ประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยที่มีความสนใจสรางสรรคและพัฒนาผลงานของตนเองในสาขาตางๆ
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอเรียนเชิญทาน ครู
และนั ก เรี ย น ร ว มเป น เกี ย รติ และเข า ร ว มฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ในงานดั ง กล า ว ในวั น พุ ธ ที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๕๐

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๓๑

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
เรียน นายดินหิน รักพงษอโศก
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ

จํานวน ๑ ฉบับ

ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการรางวัล
แห งความดี ศิ ล ป น แห งลุ มน้ํ า เจ า พระยา เพื่อยกยองเชิดชูและประกาศเกีย รติคุ ณให แก ศิล ปน แหง ลุ ม น้ํ า
เจาพระยา สรางความเขาใจในดานการสรางสรรคผลงาน ทั้งยังเปนการสรางแรงบันดาลใจและสรางขวัญ
กําลังใจใหแกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลงานประจักษอยางตอเนื่องใน ๕ สาขา ไดแก ๑) สาขาทัศนศิลป
๒) สาขาวรรณศิลป ๓) สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี ๔) สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน และ ๕) สาขาผูสราง
คุณูปการทางดานศิลปะและวัฒนธรรม
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทาน
เป น ศิ ล ป น ผู ที่มีความรู ความสามารถด า นทัศนศิล ป จึงใครขอเชิญ ทานเขารับ โลป ระกาศเกีย รติคุณและ
เปน วิทยากรร ว มแลกเปลี่ ย นมุ มมองและประสบการณ ในงานดังกลาว ในวัน พุ ธ ที่ ๒๐ มี น าคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห อ งประชุ ม ร ม พะยอม ๘๑๒ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕

๕๑

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ
อางถึง คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ ๐๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดโครงการมอบรางวัล
แหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยก
ยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณใหกับศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรมลุมแมน้ําเจาพระยาและ
ตามคําสั่งที่อางถึง นั้น ประธานกรรมการ ขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ ในวันอังคาร
ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสี่พญา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕,
E-mail: artculture@nsru.ac.th

๕๒
แบบตอบรับเขารวมพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณ
“รางวัลแหงความดี ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ครั้งที่ ๓”
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หองประชุมรมพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

******************************
ชื่อ – สกุล:
ตําแหนง
สังกัด/หนวยงาน:
ที่อยูติดตอ:
โทรศัพท:

โทรสาร:


E-mail:

สามารถเขารวมกิจกรรมได หรือ สงผูแทน
๑........................................................................................................
๒........................................................................................................
๓........................................................................................................
จํานวน....................คน



ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
เนื่องจาก......................................................................................................
.....................................................................................................

หมายเหตุ
สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ ผศ.เพียงพิศ ชะโกทอง

โทร. (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๔๖ มือถือ ๐๙ ๙๒๙๖ ๕๘๙๘

หรือสงใบแบบตอบเขารวมมายังสํานักฯ ทางโทรสาร ๐๕๖ – ๒๑๙๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
หรือ ที่ E-mail: artculture@nsru.ac.th

*****ขอบพระคุณคะ*****

๕๓

คํากลาวรายงาน
พิธีมอบรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓
โดย ผูชวยศาสตราจารยบัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม (๘๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
_________________________
เรียน ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
กระผมในนาม มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏนครสวรรค ขอขอบคุ ณ ท านผูวาราชการ
จังหวัดนครสวรรคเปนอยางสูง ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีมอบรางวัลแหง
ความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ในวันนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึง
ความสําคัญของศิลปนผูสรางสรรคผลงานและความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
การอนุ รั ก ษ สื บ สานมรดกภู มิ ป ญ ญาทางวั ฒ นธรรม จึ ง ได ร ว มกั น พั ฒ นาให เ กิ ด
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผลงานสรางสรรคของศิลปนผูเปนแบบอยางใหเปนที่
ประจักษตอสังคม รวมทั้งสรางเกณฑมาตรฐานเพื่อคัดเลือกศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยาที่
มีความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาและเปนที่ประจักษตอสังคม
เพื่อใหสามารถพัฒนาผลงานสรางสรรคไปสูรางวัลดีเดนในระดับชาติตอไป
รางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” จึงเปนรางวัลที่ยกยอง เชิดชู
และประกาศเกียรติคุณใหแกศิลปนผูสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรม โดยในป
๒๕๖๒ นี้ จัดขึ้นเปนครั้งที่ ๓ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเผยแพรประชาสัมพันธประวัติและ
ผลงานของศิลปนใหเปนทีป่ ระจักษแกสังคมทองถิ่นอยางตอเนื่อง
สําหรับศิลปนที่ไดรับรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ในครั้งนี้
มีจํานวนทั้งสิ้น ๕ ทาน ใน ๕ สาขา ดังนี้ นางศุภลักษณ สนธิชัย ในสาขาวรรณศิลป

๕๔

นายดินหิน รักพงษอโศก ในสาขาทัศนศิลป นางศรีนวล ขําอาจ ในสาขาศิลปะการแสดง
และดนตรี นายสุ ร เดช เดชคง ในสาขาศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ า น และนายเสวก
อนุพงศพันธุ ในสาขาผูสรางคุณูปการดานศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมในวันนี้ นอกจากจะมีการมอบรางวัลใหแกศิลปนแลว ยังมีการเสวนากับ
ศิลปนในหัวขอ “บนเสนทางความดี ..เสนทางแหงศิลปน” รวมทั้งแบงกลุมฝกปฏิบัติการ
เพื่อถายทอดองคความรูจากศิลปน ทั้งนี้ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรู และเทคนิค ตาง
ๆ ในการสรางสรรคผลงานของศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
สรางแรงบันดาลใจใหแกเยาวชนคนรุนใหมที่จะทําหนาที่เปนผูส ืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยตอไป
โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค กลาวเปดงานพิธี
มอบรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ขอเรียนเชิญครับ

๕๕

คํากลาวเปดงาน
พิธีมอบรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓
โดย ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมรมพะยอม (๘๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
_________________________
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
คณะผูบริหาร คณะครู-อาจารย บุคลากรทางการศึกษา
และผูมีเกียรติทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธานเปดงานในพิธีมอบ
รางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ ในวันนี้
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนทัดเทียมกับนานาชาติไดอยาง
เหมาะสมและเทาทันการเปลี่ยนแปลงในสภาพปจจุบันนั้น ไมเพียงจะแตมุงพัฒนาดาน
เศรษฐกิจของชาติแตเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมใหมีความ
เขมแข็งควบคูไปดวย ทั้งนี้ สังคมไทยมีลักษณะเดนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยที่
หลากหลาย ซึ่ ง เกิ ด จากการสั่ ง สมต อ ยอดและพั ฒ นาร ว มกั น ของคนในท อ งถิ่ น จน
กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม และเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนเอกลักษณของไทยที่มี
การสืบสานและถายทอดจากบรรพบุรุษมาสูเยาวชนคนรุนใหม ซึ่งการสรางและสืบสาน
งานศิลปะนั้น จําเปนตองอาศัยทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูถายทอดภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษในอดีตใหเชื่อมโยงมาสูสังคมปจจุบัน
พิธีมอบรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ นี้ เราจะได
ร ว มกั น ชื่ น ชมประวั ติ แ ละผลงานสร า งสรรค รวมทั้ ง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ป น ทางด า น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาแหงลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีจํานวน ๕ ทานในหลากหลาย
สาขา ศิลปนเหลานี้เปนผูทําหนาที่ถายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาจากอดีตมาสู
เยาวชนผูสนใจ ซึ่งจะเปนกลุมคนที่รับหนาที่ในการเรียนรู สั่งสม และถายทอดแนวทาง
ในการสรางงานศิลปะในสาขาตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคมและทองถิ่นตอไปอีกใน
อนาคต

๕๖

ในนามของจังหวัดนครสวรรค กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งใน
การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานทางด า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในครั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ไดรวมกันคัดเลือกและ
จัดพิธีมอบรางวัลแหงความดี “ศิลปนแหงลุมน้ําเจาพระยา” ขึ้น
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดงานพิธีมอบรางวัลแหงความดี “ศิลปน
แหงลุมน้ําเจาพระยา” ครั้งที่ ๓ และขออวยพรใหการจัดงานในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรมทุกประการ
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ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
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