รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เมื่อ
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
และ เทคนิคตางๆการทําผลงานของผูสรางผลงานกับผูที่สนใจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
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
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทเงิน
แผนงาน
ชื่อโครงการ

๑. ชื่อโครงการ
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
ศิลปวัฒนธรรมไทย แทจริงแลวมีสิ่งที่สวยงาม เปนเสนหที่สรางสีสัน แสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ของประเทศที่สืบสานเชื่อมโยงจากอดีตมาสูปจจุบันเปนการถายทอดภูมิปญญาของบรรพบุรุษในอดีต ใหมี
ความรุงโรจนสืบไปยังอนาคต ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนวิถีการดําเนินชีวิต ที่มนุษยสรางขึ้นมา ไมวาจะเปน
การละเลน การแสดง การรองเพลง ไมวาจะเปนงานดานจิตรกรรม สถาปตยกรรม ตลอดจนความคิด ความเชื่อ
ความรู ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบความรูสึก ความประพฤติและกิริยาอาการ หรือ
การกระทําใด ๆ ของมนุษย ใหปรากฏเปนดานการแตงกาย ดานอาหารการกิน ภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ
ระเบียบ ประเพณี
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทํา
ขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม ขึ้นนั้นเปนการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหกับเยาวชนผูสนใจมาอบรมปลูกฝงศิลปวัฒนธรรม อาทิเชน การทําขนมไทย การปนดิน การละเลน ฯลฯ
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตางๆการทําผลงานของผูสรางผลงานกับผูที่สนใจ
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
๔. เปาหมาย

เชิงปริมาณ
๔.๑ ผูเขารวมโครงการจํานวน ๕๐ คน ประกอบไปดวย เครือขายทาง
วัฒนธรรม ชุมชน ครู อาจารย เจาหนาที่ เด็กและเยาวชน และผูสนใจทั่วไป
๔.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ

๖
ผูสรางผลงาน

๔.๕ ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตางๆการทําผลงานของ

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๒๔๐๑๐๔๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายมีดังตอไปนี้
๑) คาตอบแทนวิทยากร ๒ คน ๆ ละ ๑,๒๐๐ จํานวน ๓ ชั่วโมง เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๒) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๕๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๑ มื้อ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๓) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คน ๆ ละ ๒๕ จํานวน ๒ มื้อ เปนเงิน ๒,๕๐๐ บาท
๔) คาตกแตงสถานที่ ๑๒,๐๐๐ บาท
๕) คาจางการแสดงพิธีเปด ๙,๐๐๐ บาท
๖) คาวัสดุ ปนดิน และทําขนมไทย ๕,๓๐๐ บาท คาไวนิล ๔,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๙,๓๐๐ บาท
๗) คาจางจัดบูธแสดงสินคา จํานวน ๘ บูธ ๆ ละ ๑,๘๗๕ บาท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ

กิจกรรม

๑

เตรียมความพรอม

๒
๓
๔
๕

จัดหาราน และหนวยงานที่มารวมงาน
จัดตลาดวัฒนธรรม และอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสังเคราะหขอมูล
การเรียบเรียงขอมูล

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

๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดความรวมมือของหนวยงานและรานคาวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค
๒. ไดอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสินคาทางวัฒนธรรม
๓. ไดแลกเปลี่ยนองคความรูของศิลปน และผูเขาอบรม
๑๐. การประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอกิจกรรม

๗
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒. ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………..................
(ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง)
ผูเสนอโครงการ
๑๓. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙
กําหนดการโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรรค
เวลา
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม

ลงทะเบียน
พิธีเปดการอบรมบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการฯ
โดย อาจารยภาสกร วรอาจ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทําขนมไทย พระพาย ไอเปยวนอนปก ขนมไทยใน
รัชกาลที่ ๕ โดย นางรําพรรณ เตมา
พักรับประทานอาหารวาง และเครื่องดื่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทําขนมไทยแบบฟวชั่น
โดย ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
พักประทานอาหารกลางวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปนดิน และการแกะลวดลาย ชุมชนบานมอญ
โดย นางเปา เลี้ยงสุข
พักรับประทานอาหารวาง และเครื่องดื่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปนดิน และการแกะลวดลาย ชุมชนบานมอญ
โดย นางเปา เลี้ยงสุข (ตอ)
พิธีเปดการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
- การเลนดนตรี อะคูสติกส นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
- ชมการแสดงลิเก พระเอกยอดอรอย นครสวรรค
กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
๑. การนําเสนอสินคา OTOP นวัตวิถีบานหาดเสลา และขนมไทยแมตี่
๒. การนําเสนอสินคาอาหารฟวชั่น
๓. การนําเสนอสินคาเครื่องปนดินเผา
๔. การนําเสนอสินคาตุกตาโขน
๕. การนําเสนอสินคาผาทอ ผาไทย
๖. การนําเสนอสินคาเครื่องจักสาน การนําเสนอสินคาของโรงเรียน
โกรกพระวิทยาคม
๗. การนําเสนอสินคารานทั่งหนังแท
๘. การนําเสนอศิลปนทัศนศิลป
๙. กิจกรรมบนถนนศิลปะ
ปดกิจกรรม

หมายเหตุ ขอเชิญชวนรวมแตงกายชุดไทย

๑๐

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๑๐/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย
การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร
วรอาจ
ประธานกรรมการ
๑.๒ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
กรรมการ
๑.๓ นายธีรพร
พรหมมาศ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
กรรมการ
๑.๕ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
กรรมการ
๑.๗ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดเสวนาที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๓. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมวางแผนดําเนินงานและโครงการ
๒.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
๒.๕ นายปริญญา
จั่นเจริญ
๒.๖ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. วางแผนการดําเนินงานการจัดโครงการและ เตรียมการจัดทําโครงการ

๑๑
๒. บริหารจัดการและประสานงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
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. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารในการรับลงทะเบียนของผูเขารวมเสวนา
๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
๔.๑ ผศ.เพียพิศ
ชะโกทอง
๔.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๔.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
๔.๔ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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. ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกผูเขารวมเสวนา
๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผศ.เพียงพิศ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร
๖.๓ อาจารยนวพร
๖.๓ นายปริญญา

ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
คําเมือง
จั่นเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๑๒
หนาที่ ๑. ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๒. พิธีกรในการดําเนินการจัดเสวนา
๓. จัดเตรียมคํากลาวรายงาน คํากลาวเปดใหกับประธานโครงการ
๗. คณะกรรมการฝายการเงิน
๗.๑ นางสาวชุณษิตา
๗.๒ นางสาวชัญภร
๗.๓ นางชอลัดดา

นาคภพ
สาทประสิทธิ์
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. รวบรวมเอกสารการเบิก-จาย และดําเนินการจัดซื้อวัสดุในโครงการ
๒. ดําเนินการทําเบิก-จายตามโครงการ
๘. คณะกรรมการฝายประเมินผล สรุปผล และจัดทํารายงานการเสวนา
๘.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๘.๒ ผศ.เพียงพิศ
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

๑๓

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๔

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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปน
ดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
ชาย
๑๖
หญิง
๓๔
รวม
๕๐

รอยละ
๓๒.๐๐
๖๘.๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๓๐ ป
๑๘
๓๐ – ๔๐ ป
๘
๔๑ – ๕๐ ป
๑๓
๕๑ – ๖๐ ป
๙
๖๑ ปขึ้นไป
๒
รวม
๕๐

รอยละ
๓๖.๐๐
๑๖.๐๐
๒๖.๐๐
๑๘.๐๐
๔.๐๐
๑๐๐

๑๕
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๐
มัธยมศึกษา
๐
ปวช. / ปวส.
๐
ปริญญาตรี
๓๑
ปริญญาโท
๑๗
ปริญญาเอก
๒
รวม
๕๐
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๒๒
๒๔
๔
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๒๔
๒๕
๑
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๒๕
๒๓
๒
๐
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๒๓
๒๕
๒
๐
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๒๔
๒๔
๒
๐
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. วัสดุประกอบโครงการ
๒๖
๒๓
๑
๐
๐
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
๒๗
๒๒
๑
๐
๐
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
๒๖
๒๓
๑
๐
๐

รอยละ
๐
๐
๐
๖๒.๐๐
๓๔.๐๐
๔.๐๐
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๓๖

๘๗.๒๐

มาก

๔.๔๖

๘๙.๒๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๔๖

๘๙.๒๐

มาก

๔.๔๕

๘๙.๐๐

มาก

๔.๔๒

๘๘.๔๐

มาก

๔.๔๔

๘๘.๘๐

มาก

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๑๖
รายการ
ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑๒. ความรูที่ไดจากการทําขนม
ไทย พระพาย ไอเปยวนอนปก
ขนมไทยในรัชกาลที่ ๕
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการปน
ดิน และการแกะลวดลาย
๑๔. ความรูที่ไดจากการทําขนม
ไทยแบบฟวชั่น

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๔.๔๘

๘๙.๖๐

มาก

๐

๐

๑๘

๓๒

๐

๒.๓๖

๔๗.๒๐ ปานกลาง

๓๑

๑๙

๐

๐

๐

๔.๖๒

๙๒.๔๐ มากที่สุด

๓๐

๒๐

๐

๐

๐

๔.๖๐

๙๒.๐๐ มากที่สุด

๒๙

๒๑

๐

๐

๐

๔.๕๘

๙๑.๖๐ มากที่สุด

๓๐

๒๐

๐

๐

๐

๔.๖๐

๙๒.๐๐ มากที่สุด

๔.๖๐

๙๒.๐๐ มากที่สุด

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

เฉลี่ย

๒๙

๒๐

๑

๐

๐

๔.๕๖

๙๑.๒๐ มากที่สุด

๒๘

๒๑

๑

๐

๐

๔.๕๔

๙๐.๘๐ มากที่สุด

๒๗

๒๒

๑

๐

๐

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๔.๕๔

๙๐.๘๐ มากที่สุด

๔.๖๖

๙๓.๒๐ มากที่สุด

๔.๕๒

๙๐.๔๐ มากที่สุด

๓๓

๑๗

รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

๑๗
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
๑.๑ อยากใหจัดในชวงที่อากาศไมรอนมาก
๑.๒ อยากใหจัดในชวงเปดภาคเรียน
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ/การบริการวิชาการครั้งตอไปใน
หัวขอใด
๒.๑ การประดิษฐวัสดุจากธรรมชาติ
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๒
คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๑๘

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดการโครงการบริการวิชาการ
เชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู และ เทคนิคตางๆการทําผลงาน
ของผูสรางผลงานกับผูที่สนใจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค
จากการจั ดกิ จ กรรมตามโครงการบริการวิช าการเชิงปฏิบัติการทํ าขนมไทย การปน ดิน และการ
นําเสนอสินคาวัฒนธรรม ดังกลาว ไดมีการประเมินผลการดํ าเนิน งานโดยใชเ ครื่ องมือในแบบตาง ๆ อาทิ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ
เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุป
ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งไดทําการสํารวจตามความ
เหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน เปนชายรอยละ ๓๒.๐๐ เปนหญิงรอยละ ๖๘.๐๐ ผูตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจในการจัดงาน โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๐ อยูในระดับมากที่สุด
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริ การวิ ชาการเชิงปฏิ บัติการทําขนมไทย การปน ดิน และการนําเสนอสิน คาวัฒนธรรม
เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๙๐.๔๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเกิดความรูความเขาใจจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ ๙๒.๐๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๔. ผู เ ข า ร ว มโครงการ/กิ จ กรรมสามารถนําความรูที่ไดรับ ไปใช หลังจากไดรับ ความรู คิดเปน รอยละ
๙๐.๘๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๑๙

ภาคผนวก

๒๐

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม 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
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๑
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. วัสดุประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๑๒. ความรูที่ไดจากการทําขนมไทย พระพาย ไอเปยวนอนปก ขนม
ไทยในรัชกาลที่ ๕
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการปนดิน และการแกะลวดลาย
๑๔. ความรูที่ไดจากการทําขนมไทยแบบฟวชั่น
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดโครงการ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคต
อยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

นอยที่สุด
๑

๒๒
๒. ทานมีความสนใจและประสงคจะใหสํานักฯ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งตอไปในหัวขอใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

๒๓

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๗๘
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาในสังกัดของทาน จํานวน ๑๕ คน เขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม ณ ลานหนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ทั้งนี้ ไดมอบหมาย
นายธีรพร พรหมมาศ รองผูอํานวยการสํานักฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๒๑๑-๙๔๖๖ เปนผูประสานงาน
ในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแผวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาในสังกัดของทาน จํานวน ๑๕ คน เขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม ณ ลานหนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแผวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาในสังกัดของทาน จํานวน ๑๕ คน เขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม ณ ลานหนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแผวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาในสังกัดของทาน จํานวน ๑๕ คน เขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม ณ ลานหนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร

ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแผวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาในสังกัดของทาน จํานวน ๑๕ คน เขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม ณ ลานหนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๑๑๓๕
ที่
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมพิธีเปดโครงการตลาดวัฒนธรรม
เรียน หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ตามที่ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กําหนดจัดโครงการตลาดวัฒ นธรรม ขึ้น ในวัน อังคาร
ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน า หอวั ฒ นธรรมจังหวั ดนครสวรรค สํานักศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการอนุรักษและเผยแผวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอความ
อนุเคราะหนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ ๓ หอง ๑ และหอง ๒ เขารวมพิธีเปดโครงการตลาด
วัฒนธรรม ณ ลานหนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรคฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๗
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอความอนุเคราะหวัสดุอุปกรณ พรอมเจาหนาที่ติดตั้ง

โทร.๑๑๓๕
.

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แผนผังการจัดงานตลาดวัฒนธรรม จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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
วั ฒ นธรรม จึ ง ใคร ขอความอนุ เ คราะห ใ ช วั ส ดุ อุ ป กรณ พร อ มเจ า หน า ที่ ติ ด ตั้ ง สํ า หรั บ จั ด เตรี ย มงาน
ในวันจันทรที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้ ไดมอบหมาย
นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน ดังรายการตอไปนี้
๑. โตะพับขาว
จํานวน ๒๐ ตัว
๒. เกาอี้พลาสติก
จํานวน ๑๕๐ ตัว
๓. เต็นท
จํานวน ๒ เต็นท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๘ .........................................วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒..............................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืมเกาอี้หลุยส สําหรับจัดงานตลาดวัฒนธรรม ........................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แผนผังการจัดงานตลาดวัฒนธรรม จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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 ๑๐ ตัว สําหรับ จัดเตรียมงานในวันจันทรที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒ นธรรมจั งหวั ดนครสวรรค ทั้งนี้ ไดมอบหมายนางสาวชั ญภร
สาทประสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ เปนผูประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๑

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………..
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๙๑.....…………...............วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.......................................................
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม...........
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (ทั้งนี้ ไดจองขอใชสถานที่กับกลุมงาน
และทรัพยสินและรายได เรียบรอยแลว)
ในการนี้ ตามกําหนดการโครงการบริการวิชาการ ฯ จะเริ่มตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๒๑.๐๐
น. ดังนั้น เพื่อใหการจัดโครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย เนื่องจากมีการนําเสนอสินคา และการแสดง
ดนตรี และการแสดงลิเก จึงขออนุญาตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. และขอ
ความอนุเคราะหมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ติดตั้งไฟฟา บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
๒. เปดประตู ๑ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น.
๓. อํานวยความสะดวกเรื่องการจราจร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๓.....………….............................วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒.......................................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร ........................................................................................................
เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารยอ่ิมเอิบ พันสด เปนผูที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญในดานการทําขนมไทย ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให
การจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายธีรพร

พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕...............................
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๘๔ .........................................วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑..............................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเปนพิธีกร โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการฯ .................................................
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่หนา
หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในคณะของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดานพิธีกร
จึงใครขอความอนุเคราะห อาจารยนวพร คําเมือง อาจารยประจําวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนพิธีกร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายธีรพร

พรหมมาศ)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕………………........
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๐๙๓......................................วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒..................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีเปดการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม..........................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิญทานใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการนําเสนอ
สินคาวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม
จังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………............
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๙๕.....................................วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒.................................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารวมในพิธีเปดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
เรียน ผูชวยอธิการบดี /ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และเปนการอนุรักษ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ใหกับเยาวชนและผูสนใจ เชน การทําขนมไทย การปนดิน การนําเสนอสินคาทาง
ภูมิปญญาและวัฒนธรรม และศิลปะการแสดง ฯลฯ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณพื้นที่
หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นให เ กี ย รติ เ ข า ร ว มในพิ ธี เ ป ด
โครงการฯ
ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖
แบบตอบรับเขารวมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

******************************
ชื่อ – สกุล: ....................................................................................................................................................
ตําแหนง ........................................................................................................................................................
สังกัด/หนวยงาน:
ที่อยูติดตอ:
โทรศัพท:
โทรสาร:
E-mail:


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



ไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
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.....................................................................................................

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*****

๓๗

คํากลาวรายงาน
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
โดย รองผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
เรียน ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ทานผูบ ริหาร ทานวิทยากร และ
ผูเขารวมโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทุกทาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค มีบทบาทสําคัญใน
การอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน และถายทอดงานดานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสะทอนความเปน
เอกลักษณ และความภาคภูมิใจของสังคมไทย โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ทําขนมไทย การปนดิน และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรมในวันนี้ ไดรับเกียรติจากทาน
วิทยากรทั้ง ๓ ทาน ที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาถายทอดองค
ความรู ในดานการทําขนมไทยและการปนดิน เพื่อเผยแพรและสาธิต วิธีการทําขนม
ไทยแบบดั้งเดิม ไดแก ขนมพระพาย ขนมไอเปยวนอนปก ซึ่งเปนขนมไทยในสมัยรัชการ
ที่ ๕ จึงนับเปนขนมไทยที่ไดอยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน และไดรับการถายทอด
จากรุ น สู รุ น กลายเป น มรดกทางภูมิ ป ญ ญาและเอกลัก ษณป ระจํ า ชาติ รวมถึ ง การ
ประยุกตวิธีการทําขนมไทยในรูปแบบใหม หรือนวัตกรรมใหม เพื่อใหเกิดมูลคา และ
สามารถพัฒนาตอยอดใหกับ ผูเขารับการอบรม ในการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายได
นอกจากการสาธิตวิธีการทําขนมไทยแลว ในวันนี้ จะมีการสาธิตการอบรมปนดิน และ
การแกะลวดลายของชุมชนบานมอญ ซึ่งในปจจุบันไดมีการออกแบบผลิตภัณฑสินคาปน
ดิน ที่มีความหลากหลาย ตามความตองการของผูบริโภคในแตละยุคสมัย ซึ่งผูเขารับ
การอบรมจะไดรับการถายทอดความรู และแนวคิดการพัฒนางาน ดานการปนดิน เพื่อ
สืบสานและพัฒนานวัตกรรมดานการออกแบบ ดานศิลปะ ใหเกิดการผสมผสานและคง
คุณคาความเปนเอกลักษณไทย
โอกาสนี้ กระผมขอเรีย นเชิ ญ ท า นผู อํ า นวยการสํ านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม
กลาวเปดงาน โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน และการ
นําเสนอสินคาวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญครับ

๓๘

คํากลาวเปด
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
โดย ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
_________________________
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผูบริหาร คณาจารย วิทยากร
และผูเขารวมงานบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ ทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธานเปดงานโครงการ
บริการวิชาการเชิงปฏิบัติการดานศิลปะและวัฒนธรรม ในวันนี้
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค ตระหนั ก และ
เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ และศีลธรรมอันดีของคนไทย ซึ่งจําเปน
ตองมีการสืบสาน อนุรักษ ฟนฟู และเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสังคมไทยในปจจุบัน
ทั้งนี้ ชนชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมประจําชาติที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ซึ่ ง เป น องค ค วามรู ความสามารถและทั ก ษะของคนไทยอั น เกิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา จนมีความเปน
เอกลั ก ษณ ข องตนเองไม ว า จะเป น ภาษา วรรณคดี ศิ ล ปวั ต ถุ ดนตรี อาหารและ
การแตงกาย ทั้งนี้ คนไทยยังไดมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นเขามา โดยนํามา
ดั ด แปลงผสมผสานกั น ได อ ย า งกลมกลื น จนเกิ ด เป น วั ฒ นธรรมของสั ง คมไทยที่ มี
เอกลักษณในที่สุด
การจัดโครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการดานศิลปะและวัฒนธรรมในวันนี้ เรา
จะได ช มการสาธิ ต การสร า งสรรคผ ลงานทางด า นวั ฒ นธรรมไทยและฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ดั ง กล า วร ว มกั น ทั้ ง การทํ า ขนมไทย การป น ดิ น และการแกะลวดลายจากวิท ยากร
ผูเชี่ยวชาญหลายทาน ซึ่งจะทําหนาที่ถายทอดงานฝมือเหลานี้ใหแกผูเขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทุกทาน ทั้งนี้ ผูที่เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ ถือเปนบุคคลที่รับหนาที่

๓๙

ในการเรียนรู สั่งสม และถายทอดงานศิลปะในดานตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกสังคมและ
ทองถิ่นตอไปอีกในอนาคต
ในนามของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กระผม
รู สึ ก ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดงานโครงการ
บริการวิชาการเชิงปฏิบัติการดานศิลปะและวัฒนธรรม และขออวยพรใหการจัดงานใน
ครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมทุกประการ
**********************
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คํากลาวรายงาน
กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
โดย ผูอ ํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
_________________________
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กระผมในนาม สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค
ขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในกิจกรรมการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม ในเย็นวันนี้
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีบทบาทสําคัญใน
การอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม และเผยแพรม รดกทางวั ฒ นธรรมของนครสวรรค แ ละจั งหวั ด
ใกลเคียงซึ่งมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน ทั้งนี้ สภาพสังคม
ในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่กระทบตอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น
ซึ่งมีผลทําใหจิตสํานึก คานิยม และอัตลักษณของความเปนไทยลดนอยลง การขับเคลื่อน
งานทางวัฒนธรรมในหลากหลายรูปแบบจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยใหภูมิปญญา
ของไทยในหลายดานยังคงอยู ทั้งดานหัตถกรรม ดานศิลปกรรม และดานโภชนาการ
เปนตน
การนําเสนอสินคาวัฒนธรรมที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่
นอกจากจะสงเสริมการพัฒนาและตอยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจแลว ยังเปนการสรางโอกาสใหผูผลิตสามารถนําเสนอสินคาทางวัฒนธรรมของ
ตนใหกับผูบริโภคทั้งผูใหญและเยาวชนรุนใหมใหไดรวมกันชื่นชมและเลือกซื้อสินคา
วัฒนธรรมเหลานี้ไดสะดวกมากขึ้น
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชวงเย็นนี้ นอกจากจะมีการแสดงลิเก พระเอกยอดอรอย
ของจังหวัดนครสวรรคแลว ยังมีการนําเสนอสินคา OTOP นวัตวิถีของบานหาดเสลา
อาหารฟวชั่นซึ่งเปนการนําวัตถุดิบและวิธีการปรุงจากหลายวัฒนธรรมมาผสมผสานเปน
หนึ่งเมนู รวมทั้งการนําเสนอขนมไทย เครื่องปนดินเผา ตุกตาโขน ผาทอ และเครื่อง
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จักสาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบนถนนศิลปะซึ่งจะเปนการวาดภาพตามจินตนาการ
ของผูเขารวมกิจกรรมทุกคนในวันนี้
การจัดกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรมใน
ครั้งนี้ จะเปนการกระตุนใหเยาวชนและประชาชนเห็นถึงคุณคาของศิลปะไทยในดาน
ตาง ๆ และเห็นถึงคุณคาของตนที่จะมีสวนชวยสืบสานและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ไทยไปสูคนรุนตอไป
โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กลาวเปด
กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญครับ
*****************
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คํากลาวเปด
โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการทําขนมไทย การปนดิน
และการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณพื้นที่หนาหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
_________________________
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผูบริหาร คณาจารย
และผูเขารวมงานการนําเสนอสินคาวัฒนธรรม ทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธานเปดงานการนําเสนอ
สินคาวัฒนธรรม ในวันนี้
วัฒนธรรมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาวิถีชีวิตที่ชุมชนและทองถิ่นไดสรางสรรค
ขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา และศิลปะ ทั้งนี้ ในสภาพ
สังคมปจจุบันนั้น วัฒนธรรมจากสังคมภายนอกไดเขามาคุกคามวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
ดั ง นั้ น การสื บ สานและอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ร วมทั้ ง การเสริ ม สร า งคุ ณ ค า ให แ ก ม รดกทาง
วัฒนธรรม จึงเปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอดภูมิปญญาจาก
ผูรูในชุมชนได
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีภารกิจหลัก
รวมกันทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนเห็นถึงคุณคาของวัฒนธรรมไทยและ
เห็นความสําคัญของตนในการมีสวนรวมฟนฟูและสืบสานวัฒนธรรมไปสูคนรุนตอไป
ทั้งนี้ สังคมไทยมีภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมไทยทองถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการ
สั่งสมตอ ยอดและพัฒนารว มกันของคนในทอ งถิ่นจนกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งศิลปะการแสดงลิเก วัฒนธรรมทางดานอาหาร การแตงกาย การทําเครื่องปนดินเผา
การทอผา การทําเครื่องจักสาน เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงถึงความเปนเอกลักษณของไทยที่
จําเปนตองมีการสืบสานและถายทอดจากบรรพบุรุษมาสูเยาวชนคนรุนใหม
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การนําเสนอสินคาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น จึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยเผยแพร
สินคาทางวัฒนธรรมหลากหลายประเภทไปสูคนทุกกลุม ทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหคน
ในทองถิ่นไดมีชองทางในการชื่นชมและเลือกซื้อสินคาวัฒนธรรมไดสะดวกมากขึ้น
ในนามของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครสวรรค และสํ า นั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอสินคาทางวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงอัตลักษณของทองถิ่นในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมในวันนี้จะชวยในการ
กระตุนจิตสํานึกใหประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่น
จนเกิดการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติอยางยั่งยืน
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในการเพิ่ ม มู ล ค า ของทุ น ทาง
วัฒนธรรมตอไปอีกดวย บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดงานการนําเสนอสินคา
วัฒนธรรม และขออวยพรใหการจัดงานในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
ทุกประการ
************
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ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
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