รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัดนครสวรรค (การละเลนเตนกํารําเคียว)
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เวทีคืนความรู และ
พัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค (การละเลนเตนกํารําเคียว)
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดกิจกรรมคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรม
ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค การละเลนเตนกํารําเคียว และเพื่อใหผูเขาอบรมไดรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นของตนเองใหคงอยูสืบไป
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
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
ชื่อโครงการ โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทเงิน
แผนงาน

๑. ชื่อโครงการ
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๒. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานในการรวบรวมและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมี
สวนรวมของชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบไป
ดวยการรวบรวมองคความรูของชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ
ป ญ ญา วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนต น แม น้ํ า เจ า พระยา เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ
กระบวนการพั ฒ นาทุ น ทางวั ฒ นธรรม และสร า งเครื อ ข า ยด า นวั ฒ นธรรม อั น ได แ ก เครื อ ข า ย
นั กวิ ช าการ ครู แกนนํ า ชุ มชน คณะทํางาน บุคลากรและประชาชน ผานการมีสว นรว มเพื่ อ ให
ผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจตออัตลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปนทุน
ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ควรค า แก ก ารอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สานส ง ต อ ให ค นรุ น หลั ง ผ า นบทเรี ย น
วัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศกึ ษา"
การจัดกิจกรรมเวทีคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน
ของจังหวัดนครสวรรค เปนการสงมอบองคความรูที่มีการรวบรวม วิเคราะห มายังชุมชนเพื่อสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันและถือเปนการตรวจสอบความถูกตองขอมูล และนําไปสูการถายทอดและ
เผยแพรความรูดังกลาว เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูตาง ๆ รวมกัน
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดกิจกรรมคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรม
ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
๓.๒ เพื่อเผยแพร ถายทอดองคความรูศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหกับชุมชน เยาวชน นักเรียน
ภายในชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
๓.๓ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูกับชุมชนตอไป

๖
เปาหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
๔.๑.๑ ชุมชน เยาวชน นักเรียน ภายในชุมชนของจังหวัดนครสวรรค ไดรับการ
ถายทอดและเผยแพรความรู เพื่อพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัดนครสวรรค
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ จํานวนผูเขารับการอบรม ๘๐ คน ไดแก ชุมชน เยาวชน นักเรียน และบุคคลทั่วไป
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส ๓ จํานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕. สถานที่ดําเนินโครงการ
ครั้งที่ ๑ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนหนองโพพิทยา อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
ครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อ.พยุหะคึรี จ.นครสวรรค
๖. งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๕๐๑๕๕
๖.๒.๕ จัดเวทีคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของ
จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
คาตอบแทน
๑) คาตอบแทนวิทยากร ภายใน ๓ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท จํานวน ๑๒ ชั่วโมง X ๒ ครั้ง ๔๓,๒๐๐ บาท
คาใชสอย
๑) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๘๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ มื้อ X ๒ ครั้ง
๓๒,๐๐๐ บาท
๒) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๘๐ คนๆละ ๒๕ บาทจํานวน ๔ มื้อ X ๒ ครั้ง
๑๖,๐๐๐ บาท
๓) คาตกแตงสถานที่ X ๒ ครั้ง
๘,๐๐๐ บาท
๔) คาเชารถตูจํานวน ๑ คัน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ วัน
๘,๐๐๐ บาท
๕) คาพาหนะ X ๒ ครั้ง
๑๐,๐๐๐ บาท
๖) คาที่พักวิทยากร จํานวน ๒ หอง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จํานวน ๔ คืน
๙,๖๐๐ บาท

๗
คาวัสดุ
๑) คาวัสดุสํานักงาน คาถายเอกสาร คาไวนิล และอื่น ๆ
* หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ๕%

๑๓,๒๐๐ บาท

๗. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ

กิจกรรม

๑
๒

การประชุมเตรียมความพรอม
ประชาสัมพันธโครงการ

๓

การดําเนินโครงการ

๔

การจัดทําเลมสรุปผลโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม ๒๕๖๒
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒
มิถุนายน ๒๕๖๒
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชน เยาวชน นักเรียน ภายในชุมชนของจังหวัดนครสวรรค นําความรูที่ไดรับไปเพิ่ม
ศักยภาพของตน และชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชน
๙. การประเมินโครงการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๑. ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ…………………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง)
ผูเสนอโครงการ

๘
๑๒. ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

ลงชื่อ…………………………………………..
(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๙

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๑๐

กําหนดการ

“โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
จัดเวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
.......................................................................
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปดโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา โดย ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กลาวรายงานโดย ผูอํานวยการสํานักศิลปะ และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เสวนาวิชาการ ในหัวขอ “เรื่องเลาประเพณีการละเลนเตนกํารําเคียว”
โดยวิทยากร
คุณคฑาวุฒิ มีมุข
คุณเฉลิม ทองขาว
คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “เนื้อรอง ทํานอง และจังหวะเพลง” โดยวิทยากร
ประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “เนื้อรอง ทํานอง และจังหวะเพลง” (ตอ) โดย
วิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “เทคนิคเนื้อรอง และจังหวะเพลง เพิ่มความ
สนุกสนาน”
โดยวิทยากรประจํากลุม

๑๑
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “ทาทางการรํา”โดยวิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “ทาทางการรํา การเดิน” โดยวิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “เทคนิค และทาทางการรํา” โดยวิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.
แบงกลุมปฏิบัติการ “เทคนิค และทาทางการรํา” (ตอ) โดยวิทยากร
ประจํากลุม
กลุมที่ ๑ คุณคฑาวุฒิ มีมุข
กลุมที่ ๒ คุณเฉลิม ทองขาว
กลุมที่ ๓ คุณสําลี ทองขาว
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.
พิธีปดการอบรมโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
ตนแมน้ําเจาพระยา / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
***************************************************

๑๒

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมจัดเวทีคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยว
วิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา กิจกรรมจัดเวทีคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยว
วิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ วัดหนองโพ และครั้งที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อําเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
ตามลําดับ
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงาน ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ นายภาสกร
๑.๒ รศ.พรรษประเวศ
๑.๓ นายธีรพร
๑.๔ นางสาวชุณษิตา
๑.๕ ผศ.เพียงพิศ
๑.๖ นางสาวทัศนีพร
๑.๗ นางสาวชัญภร

วรอาจ
อชิโนบุญวัฒน
พรหมมาศ
นาคภพ
ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวกคณะกรรมการดําเนินงาน
๒. พิจารณาใหความเห็นชอบแนวทางการจัดอบรมที่คณะกรรมการดําเนินงานเสนอ
๓. จัดหางบประมาณใหเพียงพอกับการดําเนินงาน
๒. คณะกรรมวางแผนดําเนินงานและโครงการ
๒.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
๒.๒ นางสาวชุณษิตา นาคภพ
๒.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
๒.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๓
๒.๕ นายปริญญา
๒.๖ นางสาวชัญภร

จั่นเจริญ
สาทประสิทธิ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. วางแผนการดําเนินงานการจัดโครงการและ เตรียมการจัดทําโครงการ
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 วัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม
๓. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารในการรับลงทะเบียนของผูเขารวมอบรม
๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ
๔.๑ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
๔.๒ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์
๔.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
๔.๔ นางสาวธนัชพร ดวงสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ติดตอสถานที่จัดอบรม
๒. ดูแล และอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม
๓. บันทึกภาพในระหวางการจัดอบรม
๔. เตรียมอุปกรณ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใชในการอบรม
๕. คณะกรรมการฝายปฏิคมสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม
๕.๑ นางสาวชัญภร
สาทประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการ
๕.๓ นางสาวอารยา พงษพรต
กรรมการ
๕.๔ นางชอลัดดา
คันธชิต
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการจัดอบรม
๒. ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกผูเขารวมอบรม

๑๔

๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผศ.เพียงพิศ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร
๖.๓ นางสาวชัญภร
๖.๔ นายปริญญา

ชะโกทอง
วิศาลสุวรรณกร
สาทประสิทธิ์
จั่นเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ๑. ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๒. พิธีกรในการดําเนินการจัดอบรม
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 และจัดทํารายงานการอบรม
๘.๑ รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๘.๒ ผศ.เพียงพิศ
ชะโกทอง
กรรมการ
๘.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. สรุปผลและจัดทํารายงานการอบรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๕

สวนที่ ๓ บทสรุป

๑๖

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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตน
แมน้ําเจาพระยา เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด
นครสวรรค (การละเลนเตนกํารําเคียว) ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยา
คม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค สุมเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น ๕๘ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
หญิง
๓๕
ชาย
๒๓
รวม
๕๘

รอยละ
๖๐.๓๔
๓๙.๖๖
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๒๐ ป
๐
๒๐ – ๓๐ ป
๕๘
๓๑ – ๔๐ ป
๐
๔๑ – ๕๐ ป
๐
๕๑ – ๖๐ ป
๐
๖๑ ปขึ้นไป
๐
รวม
๕๘

รอยละ
๐
๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๑๐๐

๑๗
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๐
มัธยมศึกษา
๕๘
ปวช. / ปวส.
๐
ปริญญาตรี
๐
ปริญญาโท
๐
ปริญญาเอก
๐
รวม
๕๘
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๑๕
๓๓
๑๐
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๑๘
๒๘
๑๒
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๒๔
๒๕
๙
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๑๖
๑๘
๑๙
๕
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๒๖
๒๕
๖
๑
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๒๔
๒๕
๘
๑
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๒๒
๒๕
๑๑
๐
๐
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
๒๒
๒๗
๘
๑
๐
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
๒๔
๒๖
๘
๐
๐

รอยละ
๐
๑๐๐
๐
๐
๐
๐
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๐๙

๘๑.๗๒

มาก

๔.๑๐

๘๒.๐๗

มาก

๔.๒๖

๘๕.๑๗

มาก

๓.๗๘

๗๕.๕๒

มาก

๔.๐๖

๘๑.๒๐

มาก

๔.๓๑

๘๖.๒๑

มาก

๔.๒๔

๘๔.๘๓

มาก

๔.๑๙

๘๓.๗๙

มาก

๔.๒๑

๘๔.๑๔

มาก

๔.๒๘

๘๕.๕๒

มาก

๑๘
รายการ
ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรมใหความรู
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรมใหความรู
๑๒. ความรูที่ไดจากการเสวนา
“เรื่องเลาประเพณีการละเลน
เตนกํารําเคียว”
๑๓. ความรูที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติการ “เนื้อรอง ทํานอง
และจังหวะเพลง”
๑๔. ความรูที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติการ “เทคนิค และทาทาง
การรํา”

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๔.๒๕

๘๕.๐๐

มาก

๐

๗

๔๘

๓

๐

๓.๐๗

๖๑.๓๘ ปานกลาง

๓๗

๑๙

๒

๐

๐

๔.๖๐

๙๒.๐๗ มากที่สุด

๒๔

๓๐

๔

๐

๐

๔.๓๔

๘๖.๙๐

มาก

๒๔

๒๖

๘

๐

๐

๔.๒๘

๘๕.๕๒

มาก

๒๘

๒๒

๘

๐

๐

๔.๓๔

๘๖.๙๐

มาก

๔.๓๙

๘๗.๘๐

มาก

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

เฉลี่ย

๒๐

๓๒

๖

๐

๐

๔.๒๔

๘๔.๘๓

มาก

๑๘

๓๐

๑๐

๐

๐

๔.๑๔

๘๒.๗๖

มาก

๑๙

๓๒

๗

๐

๐

๔.๒๑

๘๔.๑๔

มาก

๔.๒๐

๘๔.๐๐

มาก

๔.๔๗

๘๙.๓๑

มาก

๔.๒๔

๘๔.๘๐

มาก

๓๐

๒๕

รวมทั้งหมด

๓

๐

๐

๑๙
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
-

สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๔
คิดเปนรอยละ ๘๔.๘๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

๒๐

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
(การละเลนเตนกํารําเคียว)
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
...........................................

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดการโครงการสรางผลผลิตและ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยว
วิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค (การละเลนเตนกํารําเคียว) ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๖๒ ณ โรงเรี ย นพยุ หะพิ ทยาคม อํ า เภอพยุห ะคีรี จังหวัดนครสวรรค จัดขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อจัด
กิจกรรมคืนความรูและพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
การละเลนรํากลองยาว และเพื่อใหผูเขาอบรมไดรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองใหคงอยูสืบไป
จากการจัดกิจกรรมตามโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เวที คื น ความรู และพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ววิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนของจั ง หวัด นครสวรรค
(การละเลนเตนกํารําเคียว) ดังกลาว ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยใชเครื่องมือในแบบตาง ๆ อาทิ
แบบสอบถามหรือแบบประเมินความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ การสังเกตการณ หรือการสอบถามความพึงพอใจ
เปนตน โดยสรุปความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สามารถอธิบายไดในลักษณะบรรยายสรุป
ภาพรวมของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ มีผูเขารวมโครงการ รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ซึ่งไดทําการสํารวจตามความ
เหมาะสม จํานวนทั้งสิ้น ๕๘ คน เปนชายรอยละ ๓๙.๖๖ เปนหญิงรอยละ ๖๐.๓๔ ผูตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจในการจัดงาน โดยภาพรวม คิดเปนรอยละ ๘๙.๓๑ อยูในระดับมาก
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เวทีคืนความรู และ
พัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค (การละเลนเตนกํารําเคียว)
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๘๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทุกดานของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ ๘๔.๘๐
ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. ผูเขารวมโครงการเกิดความรู ความเขาใจ หลัง จากการอบรม คิดเปนรอยละ ๙๒.๐๗ ซึ่งบรรลุ
เปาหมาย
๔. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช หลังจากไดรับความรู คิดเปนรอยละ
๘๔.๐๐ ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๒๑

ภาคผนวก

๒๒

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค
(การละเลนเตนกํารําเคียว)
ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
.........................................................................................................
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน ตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๐ – ๓๐ ป
 ๓๑ – 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

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๓
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรมใหความรู
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรมใหความรู
๑๒. ความรูที่ไดจากการเสวนา “เรื่องเลาประเพณีการละเลนเตนกํารํา
เคียว”
๑๓. ความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติการ “เนื้อรอง ทํานอง และจังหวะ
เพลง”
๑๔. ความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติการ “เทคนิค และทาทางการรํา”
ดานการนําความรูไปใช
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๗. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดโครงการ
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอขอบคุณในความกรุณาที่ทานไดตอบแบบสอบถาม
เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมในโอกาสตอไป

นอยที่สุด
๑

๒๔

ภาคผนวก ข เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลทีเ่ กี่ยวของ

ที่ ศธ ๐๖๑๖.๐๔/๐๐๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีเปดและขอความอนุเคราะหใชสถานที่จัดกิจกรรมฯ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดโครงการ
กิ จ กรรมจั ด เวที คื น ความรู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ววิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนของจั ง หวั ด
นครสวรรค แกชุมชน เยาวชน นักเรียน ฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับองคความรู นําไปสูการถายทอด
เผยแพรความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียน
พยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงขอเรียนเชิญทาน
ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ในวันเสารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเพื่อใหการจัด
โครงการเปนไปตามวัตถุประสงค จึงขอความอนุเคราะหทานใชสถานที่ในการจัดกิจกรรมและจัดนักเรียน
เขารวมโครงการในครั้งนี้ จํานวน ๘๐ คน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดกําหนดการ
ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

ที่ ศธ ๐๖๑๖.๐๔/ว ๐๐๕

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร
เรียน คุณละออง มีมุข
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ด ว ย สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค กํ า หนดโครงการ
กิ จ กรรมจั ด เวที คื น ความรู แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ววิ ถี วั ฒ นธรรมชุ ม ชนของจั ง หวั ด
นครสวรรค ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั กศิ ล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไดพิจ ารณาแลว
เห็นวา เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวม
ประชุมเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานไปเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว รายละเอียด
กําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕

E-mail: artculture@nsru.ac.th

๒๖

คํากลาวรายงาน
โดย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน
ของจังหวัดนครสวรรค
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
*******************************************

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
กระผมในนาม สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิ ท ยากร และ
ผูเขารวมโครงการ ขอขอบคุณทานเปนอยางสูงที่กรุณาใหเกียรติมา
เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด โครงการสร า งผลผลิ ต และนวั ต กรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”เวทีคืนความรู และพัฒนา
ศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด
นครสวรรค ในวันนี้
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มีบทบาทสําคัญในการบริการวิชาการ และถายทอดองคความรูที่
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมใหแกชุมชนและบุคลากรในทองถิ่น
ซึ่ ง เป น ไปตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
นอกจากนี้ ยังเปนหนวยงานในการรวบรวมและพัฒนาองคความรู

๒๗

ทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวมกับชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ
และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบงออกเปน ๒ วัน โดยในวันแรกนี้มี
เสวนาวิ ชาการในหัวขอ “เรื่ อ งเลาประเพณี การละเลนเตนกํารํา
เคียว”และการแบงกลุมปฏิบัติการในหัวขอที่เกี่ ยวกับ “เนื้อรอ ง
ทํานอง และจังหวะเพลง” สําหรับในวันพรุงนี้ ยังคงมีการแบงกลุม
ปฏิบัติการในหัวขอที่เกี่ยวกับทาทาง “การรํา” และ “การเดิน” โดย
มี วิ ท ยากรผู เ ชี่ ย วชาญ ๓ ท า น คื อ คุ ณ คฑาวุ ฒิ มี มุ ข คุ ณ เฉลิ ม
ทองขาว และคุณสําลี ทองขาว
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับกระบวนการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม และสรางเครือขายดานวัฒนธรรม ผานการมีสวนรวม
เพื่ อ ใหผูเ กี่ย วขอ งไดรั บความรูและความเขาใจตอ อัตลักษณและ
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น
โอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยา
คมกล า วเป ด งาน “โครงการสร า งผลผลิ ต และนวั ต กรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”เวทีคืนความรู และพัฒนา
ศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัด
นครสวรรค ขอเรียนเชิญครับ

๒๘

คํากลาวเปดงาน
โดย ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
“โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการเปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน
ของจังหวัดนครสวรรค
วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
*******************************************

คณะผูบริหาร ทานวิทยากร และผูเ ขารวมโครงการทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธาน
ในพิ ธี เ ป ด “โครงการสร า งผลผลิ ต และนวั ต กรรมทางวั ฒ นธรรม
ชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา” เวทีคืนความรู และพัฒนาศักยภาพการ
เปนชุมชนทองเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค ใน
วันนี้
การรวบรวมองคความรูของชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา และ
วิถีชีวิตชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและสรางเครือขายทางวัฒนธรรมที่
ประกอบดวย นักวิชาการ ครู แกนนําชุมชน คณะทํางาน บุคลากร
และประชาชน เพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจใน
คุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นที่ควรคาแกการอนุรักษและสืบสานสง

๒๙

ตอใหคนรุนหลัง ในการนําความรูที่ไดรับไปเพิ่มศักยภาพของตนและ
ชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทองเที่ยวภายในชุมชนตอไป
ทั้งนี้ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนการรวบรวมองคความรูของ
ชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนตนแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งเปน
องคความรูที่มีการรวบรวม วิเคราะห และผานการตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากองคความรูตาง ๆ
รวมกัน
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปด “โครงการสราง
ผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
เวที คื น ความรู และพั ฒ นาศั ก ยภาพการเป น ชุ ม ชนท อ งเที่ ย ววิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนของจังหวัดนครสวรรค และขออวยพรใหการจัด
โครงการในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมทุกประการ

๓๐

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม

๓๑
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๓๕

