รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูม ีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจ
และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมนา้ํ เจาพระยา
วันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผน
งานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจ และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตน แม น้ํ า
เจาพระยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยู
ในจังหวัดนครสวรรค และเพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวที่อยูในจังหวัดนครสวรรค
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. เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
ผนวก ข. รูปภาพประกอบ

๔

สวนที่ ๑ บทนํา

๕
แผนปฏิบัติงานโครงการ
 งบประมาณแผนดิน  เงินรายได กศ. บป.  อื่น ๆ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มใหกับมรดกทางวัฒนธรรมอยางสรางสรรค
ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความเขาใจและ
วางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทเงิน
แผนงาน

๑.ชื่อโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความเขาใจและ
วางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๒.หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานในการรวบรวมและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวม
ของชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบไปดวยการรวบรวม
องคความรูของชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา วัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับกระบวนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และสราง
เครือขายดานวัฒนธรรม อันไดแก เครือขายนักวิชาการ ครู แกนนําชุมชน คณะทํางาน บุคลากรและประชาชน
ผานการมีสวนรวมเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจตออัตลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น
ซึ่ ง เป น ทุ น 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"
โดยจะจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" สําหรับเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา รวมถึง
เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรคตอบุคคลทั่วไป กอนการ
จัดทําบทเรียนจําเปนตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความเขาใจ
และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เปนแนวทางใน
การดําเนินโครงการตอไป
๓.วัตถุประสงค

๓.๑ เพื่อสรางความเขาใจ และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวที่อยูในจังหวัดนครสวรรค
๓.๓ เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลง
ทองเที่ยวที่อยูในจังหวัดนครสวรรค

๖
๔. เปาหมาย

๔.๑ เชิงคุณภาพ
มีการรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค เพื่อจัดทําบทเรียน
วัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศกึ ษา"
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ ผูเขารวมโครงการ เชนแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจํานวน ๕๐ คน
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๗.งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๕๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
๖.๑.๑ คาใชจายการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อสรางความเขาใจ และ
วางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๑) คาตอบแทนวิทยากร ที่มิใชบุคลากรของรัฐ จํานวน ๑ คน จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
เปนเงิน ๗,๒๐๐ บาท
๒) คาตอบแทนวิทยากร ที่เปนบุคลากรของรัฐ จํานวน ๖ คน จํานวน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท
เปนเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท
๓) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๕๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ มื้อเปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๔) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆละ ๒๕ จํานวน ๔ มื้อเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๕) คาตกแตงสถานที่เปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๖) คาเชารถตูจํานวน ๑ คัน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ วันเปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๗) คาพาหนะของวิทยากรเปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๘) คาที่พักวิทยากร จํานวน ๑ หอง ๆ ละ ๑,๐๐๐ จํานวน ๒ คืนเปนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
๙) คาวัสดุ แฟม ปากกา และอื่น ๆ เปนเงิน ๑,๗๐๐ บาท คาไวนิล ๑,๕๐๐ บาทเปนเงิน ๓,๒๐๐ บาท
๘.ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

การประชุมเตรียมความพรอม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
การสังเคราะหขอมูล
การเรียบเรียงขอมูล

พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑

๗
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผูเขาอบรมมีความเขาใจตอโครงการโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๙.๒ ไดขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่
อยูในจังหวัดนครสวรรค
๑๐.การประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
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

กําหนดการ

“การเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงานโครงการ
สรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................................................
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.
พิธีเปดการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เวลา ๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น.
เสวนาวิชาการ ในหัวขอ “วิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา”
โดยวิทยากร
คุณนัทธี พุคยาภรณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
อาจารยวรภพ วงษรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และรองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
เสวนาวิชาการ ในหัวขอ “วัฒนธรรมทองถิ่น”
โดยวิทยากร
คุณนัทธี พุคยาภรณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
อาจารยวรภพ วงษรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
และรองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ นครสวรรคศึกษา “วัฒนธรรมในทองถิ่น ๑๕
อําเภอ” โดยวิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ หัวขอกลุมชาติพันธุ
โดยวิทยากร คุณนัทธี พุคยาภรณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
กลุมที่ ๒ หัวขอประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
อาจารยวรภพ วงษรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กลุมที่ ๓ หัวขอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๐
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ นครสวรรคศึกษา “วัฒนธรรมในทองถิ่น ๑๕
อําเภอ” (ตอ)
โดยวิทยากรประจํากลุม
กลุมที่ ๑ หัวขอกลุมชาติพันธุ
โดยวิทยากร คุณนัทธี พุคยาภรณ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
กลุมที่ ๒ หัวขอประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
อาจารยวรภพ วงษรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กลุมที่ ๓ หัวขอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น.
เสวนาวิชาการ ในหัวขอ “แนวทางการจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น
นครสวรรคศึกษา สําหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ
สื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา”
โดยวิทยากร
คุณบุญชอบ โตคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรรค เขต ๔๒
คุณยมนพร เอกปชชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรรค เขต ๑
คุณจิตติมา พงษไพบูลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรรค เขต ๒
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
เสวนาวิชาการ ในหัวขอ “แนวทางการจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น
นครสวรรคศึกษา สําหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ
สื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา” (ตอ)
โดยวิทยากร
คุณบุญชอบ โตคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรรค เขต ๔๒
คุณยมนพร เอกปชชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

๑๑

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.

ประถมศึกษานครสวรรรค เขต ๑
คุณจิตติมา พงษไพบูลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรรค เขต ๒
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รับประทานอาหารกลางวัน
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ บทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น นครสวรรคศึกษา
สําหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อ
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ตามเขตพื้นที่
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ คุณบุญชอบ โตคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นครสวรรรค เขต ๔๒
คุณยมนพร เอกปชชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรรค เขต ๑
กลุมที่ ๒ คุณจิตติมา พงษไพบูลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรรค เขต ๒ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ
ภักดีจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ หัวขอ บทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น นครสวรรคศึกษา
สําหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อ
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ตามเขตพื้นที่ (ตอ)
โดยวิทยากร
กลุมที่ ๑ คุณบุญชอบ โตคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา นครสวรรรค เขต ๔๒
คุณยมนพร เอกปชชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรรค เขต ๑
กลุมที่ ๒ คุณจิตติมา พงษไพบูลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรรค เขต ๒ และผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ
ภักดีจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
พิธีปดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**************

๑๒

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่
/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนํา
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุม
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ระหว างวั นที่ ๖ – ๗ ธั นวาคม ๒๕๖๑ ณ ห อ งประชุ ม อมราวดี ชั้ น ๓ อาคาร ๑๔
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

๑๓
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 วัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม
๓. จัดเตรียมรายชื่อและเอกสารในการรับลงทะเบียนของผูเขารับการอบรม
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. 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. ดูแลตอนรับและอํานวยความสะดวกผูเขารับการอบรม
๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ
๖.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ

๑๔
หนาที่ ๑. ประสานกับฝายดําเนินงานจัดลําดับพิธีการจัดโครงการ
๒. พิธีกรในการดําเนินการจัดอบรม
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 และจัดทํารายงานการอบรม
๘.๑ รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน ประธานกรรมการ
๘.๒ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง กรรมการ
๘.๓ นางสาวศุภรสวรรค รอเพ็ชร
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ
๒. สรุปผลและจัดทํารายงานการอบรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค สุมเก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น ๓๗ คน สรุปขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
หญิง
๒๑
ชาย
๑๖
รวม
๓๗

รอยละ
๕๖.๗๖
๔๓.๒๔
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๒๐ ป
๘
๒๐ – ๓๐ ป
๒
๓๑ – ๔๐ ป
๙
๔๑ – ๕๐ ป
๑๐
๕๑ – ๖๐ ป
๕
๖๑ ปขึ้นไป
๓
รวม
๓๗

รอยละ
๒๑.๖๒
๕.๔๑
๒๔.๓๒
๒๗.๐๓
๑๓.๕๑
๘.๑๑
๑๐๐

๑๗
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๐
มัธยมศึกษา
๖
ปวช. / ปวส.
๐
ปริญญาตรี
๑๒
ปริญญาโท
๑๕
ปริญญาเอก
๔
รวม
๓๗
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๑๒
๒๐
๕
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๑๕
๑๙
๓
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๑๖
๑๘
๓
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๑๓
๑๘
๖
๐
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๑๗
๑๗
๓
๐
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๑๔
๑๙
๔
๐
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๑๕
๑๘
๔
๐
๐
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
๑๖
๑๘
๓
๐
๐
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
๑๕
๑๙
๓
๐
๐

รอยละ
๐
๑๖.๒๒
๐
๓๒.๔๓
๔๐.๕๔
๑๐.๘๑
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๑๙

๘๓.๗๘

มาก

๔.๓๒

๘๖.๔๙

มาก

๔.๓๕

๘๗.๐๓

มาก

๔.๑๙

๘๓.๗๘

มาก

๔.๒๖

๘๕.๒๐

มาก

๔.๓๘

๘๗.๕๗

มาก

๔.๒๗

๘๕.๔๑

มาก

๔.๓๐

๘๕.๙๕

มาก

๔.๓๕

๘๗.๐๓

มาก

๔.๓๒

๘๖.๔๙

มาก

๑๘
รายการ
ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากการวางแผน
งานโครงการสรางผลผลิตและ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
ตนแมน้ําเจาพระยารวมกัน
๑๓. ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข อมูลทาง
ประวัติศาสตร ประเพณีและ
วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่
อยูในจังหวัดนครสวรรค
๑๔. ไดรวมกันรวบรวมขอมูล
เบื้องตนทางประวัติศาสตร
ประเพณีและวัฒนธรรม และ
แหลงทองเที่ยวที่อยูในจังหวัด
นครสวรรค

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๔.๓๒

๘๖.๔๐

มาก

๐

๐

๒๘

๙

๐

๒.๗๖

๕๕.๑๔ ปานกลาง

๒๑

๑๖

๐

๐

๐

๔.๕๗

๙๑.๓๕ มากที่สุด

๑๖

๑๙

๒

๐

๐

๔.๓๘

๘๗.๕๗

มาก

๑๗

๑๘

๒

๐

๐

๔.๔๑

๘๘.๑๑

มาก

๑๘

๑๗

๒

๐

๐

๔.๔๓

๘๘.๖๕

มาก

๔.๔๕

๘๙.๐๐

มาก

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

เฉลี่ย

๑๖

๒๐

๑

๐

๐

๔.๔๑

๘๘.๑๑

มาก

๑๔

๒๑

๒

๐

๐

๔.๓๒

๘๖.๔๙

มาก

๑๕

๒๐

๒

๐

๐

๔.๓๕

๘๗.๐๓

มาก

๔.๓๖

๘๗.๒๐

มาก

๔.๖๘

๙๓.๕๑ มากที่สุด

๒๕

๑๒

๐

๐

๐

๑๙
รายการ

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวมทั้งหมด

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๓๗

๘๗.๔๐

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
- เปนโครงการที่ดีชวยรวบรวมความรูทางประวัติศาสตรของจังหวัดนครสวรรค
สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗
คิดเปนรอยละ ๘๗.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

มาก

๒๐

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงาน
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผน
งานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความเขาใจ และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยูในจังหวัด
นครสวรรค และเพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่
อยูในจังหวัดนครสวรรค
จากการจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและ
วางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา ไดมีการรวบรวมองคความรู
ของชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
ตนแมน้ําเจาพระยา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับกระบวนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และสรางเครือขาย
ดานวัฒนธรรม อันไดแก เครือขายนักวิชาการ ครู แกนนําชุมชน คณะทํางาน บุคลากรและประชาชน ผานการ
มีสวนรวมเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจตออัตลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปน
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ควรคาแกการอนุรักษและสืบสานสงตอใหคนรุนหลังผานบทเรียนวัฒนธรรม
ทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" โดยจะจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" สําหรับเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา รวมถึง
เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรคตอบุคคลทั่วไป
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผน
งานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา เมื่อวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๕๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. มีการสรางความเขาใจ และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน
ตนแมน้ําเจาพระยารวมกัน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๓. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยู
ในจังหวัดนครสวรรค ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๔. มีการรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยู
ในจังหวัดนครสวรรค เพื่อจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๒๑

ภาคผนวก

๒๒

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงาน
โครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
ระหวางวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ 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 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
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๓
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากการวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยารวมกัน
๑๓. ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร
ประเพณีและวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยูในจังหวัดนครสวรรค
๑๔. ไดรวมกันรวบรวมขอมูลเบื้องตนทางประวัติศาสตร ประเพณีและ
วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่อยูในจังหวัดนครสวรรค
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

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕.............................

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๕๕...............……................วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑....................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหลงนามความรวมมือ (MOU) ....................................................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีบทบาทในการอนุรักษ
สืบสานถายทอดองคความรูที่หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนางานดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค กับหนวยงาน ดังนี้
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ นครสวรรค
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๑
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๒
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๓
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการลงนามความรวมมือฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอความ
อนุ เ คราะห ทา นลงนามในหนั งสื อเชิ ญ จํ า นวน ๔ ฉบั บ และเรีย นเชิญ ทานรว มลงนามความรว มมือฯ กับ
หนวยงานดังกลาว ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมอมราวดี ชั้น ๓
อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โทร. ๑๑๓๕.............................

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๕๓……........................วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑....................................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหพิธีกรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําฯ..........................................................
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักฯ เล็งเห็นวาบุคลากรในคณะของทาน มีความรูความเชี่ยวชาญในดา นการ
เป น พิ ธี ก ร จึ ง ใคร ข อความอนุ เ คราะห อาจารย น วพร คํ า เมื อ ง อาจารย ป ระจํ า วิ ช าภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนพิธีกรโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําฯ ดังกลาว ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว รายละเอียดตามกําหนดการ ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๒๔๙ ………….......................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.......................................
เรื่อง ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณประจําหองประชุมฯ .......................................................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการจัดประชุมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึง
ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ ประจําหองประชุมดังกลาว ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม
๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๗.๒ ……................................วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑..........................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร........................................................................................................................
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีวิจิตร
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เห็ น ว า ท า นเป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถ และ
มีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปน
วิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๘

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๐ …………................................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...............................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร .......................................................................................................
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา อาจารยวรวิทย นพแกว เปนผูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณสูง ในดานกลุมชาติพันธุ ของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปน
วิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการจัดประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปน
วิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๐ ………….........................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร........................................................................................................................
เรียน อาจารยวรวิทย นพแกว
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เห็น วา ทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และมี
ประสบการณในเรื่อง กลุมชาติพันธุ ของจังหวัดนครสวรรค ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยาง
ดี จึงขอเรียนเชิญทานเปนวิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ว ๒๕๐…………................................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.................................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร .......................................................................................................
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา อาจารยวรวิทย นพแกว เปนผูที่มีความรู
ความสามารถและประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนวิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อใหการจัดประชุม
บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๑

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๐ …………........................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร........................................................................................................................
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีวิจิตร
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เห็น วา ทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และมี
ประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปน
วิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๒

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๐ …………...............................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..............................
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร .......................................................................................................
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีวิจิตร
เป น ผู ที่มีความรู ความสามารถและประสบการณสูง เหมาะสมอยางยิ่งที่จ ะเปน วิทยากรในครั้งนี้ ดังนั้น
เพื่อใหการจัดประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว เปนวิทยากรตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๓

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว ๒๕๐ …………......................วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.......................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร.........................................................................................................................
เรียน รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน
สิ่งทีสงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เห็น วา ทานเปน ผูมีความรู ความสามารถ และมี
ประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี จึงขอเรียนเชิญทานเปน
วิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๔

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕……………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๕๑ ………….......................วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑..........................................
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนประธานในพิธีเปดการประชุมฯ ...................................................................................
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะฯ จึงขอเรียนเชิ ญทาน ใหเกียรติเปน ประธานในพิธีเ ปด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๕

บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ....โทร. ๑๑๓๕…………………….
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๕๗.๑…………....................วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑.....................................................
เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียฯ
เรียน ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตามที่ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดกําหนดโครงการ
เสวนาประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรม
บทเรียนทองถิ่นและแบบเรียนตํารานครสวรรคศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทํา
สื่อการเรียนรูนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอง
ประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และไดมีหนังสือเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของไปแลว นั้น
แตเนื่องจาก วิทยากรบางทาน ติดภารกิจไมสามารถมาเปนวิทยากรในครั้งนี้ได ดังนั้น
เพื่อใหการเบิกจายเปนไปอยางถูกตอง จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวิทยากร จากเดิม ดังนี้
ชื่อวิทยากร เดิม

นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ
นายสมบูรณ ศรีวิชาสรอย
นายจันทบูรณ เขตการ
นายกิตติพันธ กุนทอง

หนวยงาน

ชื่อวิทยากร ที่ขอเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมจังหวัด
สพป.นว เขต ๑
สพป.นว เขต ๒
สพป.นว เขต ๓

นายวรภพ วงครอด
นางยมนพร เอกปชชา
นางจิตติมา พงษไพบูลย
ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีวิจิตร

หนวยงาน

มรภ.นครสวรรค
สพป.นว เขต ๑
สพป.นว เขต ๒
มรภ.นครสวรรค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผูชวยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง)
ผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๙๘

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะหสงบุคลากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานไรประชาสรรค
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรี ย นตํ า รานครสวรรค ศึกษา ทั้ งในระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น
“นครสวรรคศึกษา” ดังกลาว จึงขอความอนุเคราะหให อาจารยณรงคศักดิ์ สนิทมวงภักดี เขารวมประชุม
เชิ งปฏิ บั ติการ ในวั น เวลาและสถานที่ ดังกลาว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหกรอกแบบตอบรับ การเข า ร ว ม
โครงการฯ ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕

E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๓๗

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๐๙๘

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรียน นายเสนีย แชมเดช
สิ่งที่สงมาดวย ๑. กําหนดการ จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับ จํานวน ๑ ฉบับ
ด ว ย สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒนธรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรี ย นตํ า รานครสวรรค ศึกษา ทั้ งในระดับ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่อการเรียนรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น
“นครสวรรคศึกษา” ดังกลาว จึงขอเรียนเชิญเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันเวลาและสถานที่ดังกลาว
ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะหกรอกแบบตอบรับการเขารวมโครงการฯ ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕

E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๓๘

แบบตอบรับ

เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อสรางความเขมแข็งฯ”
ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ชื่อ-สกุล.........................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก................................................................................................
ตําแหนง ......................................................................................................................................................
หนวยงาน / สังกัด .......................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท .......................................................................................................................................
สามารถเขารวมประชุมได
ไมสามารถเขารวมประชุมได จึงใหผูแทนเขารวมประชุม คือ
................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผูสงขอมูล
(................................................................)
หมายเลขโทรศัพทผูประสานงาน .....................................................................
สงแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่
ผศ.เพียงพิศ ชะโกทอง ผูชวยผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕ หรือ มือถือ ๐๙ ๙๒๙๖ ๕๘๙๘
E-mail: nakhonsawanartculture@gmail.com

๓๙

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๐๑.๑

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร
เรียน ผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค เขต ๒
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา และเพื่อจัดทําสื่ อการเรี ย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เห็นวา นางจิตติมา
พงษไพบูลย เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวม
ประชุ มเป น อย า งดี จึ งขออนุ ญ าตให บุ คลากรดังกลาว เปน วิทยากร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามที่สิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๔๐

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ว๑๐๐

๔๔๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร
เรียน ผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค เขต ๑
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการแกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจในการสรางนวัตกรรมบทเรียนทองถิ่นและ
แบบเรียนตํารานครสวรรค ศึกษา ทั้งในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา และเพื่อจัดทําสื่อการเรีย นรู
นําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา ระหวางวันที่ ๖ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุม
อมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เห็นวาทานเปนผูมี
ความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี
จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นเป น วิ ท ยากร ตามวั น เวลา และสถานที่ ดั ง กล า ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
รายละเอียดกําหนดการ ตามที่สิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร วรอาจ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๔๑

ที่ ศธ ๐๕๓๗/

๔๔๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรม (MOU)
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต ๓
ด ว ย สํ า นั กศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มีบ ทบาทในการอนุรักษสืบ สานถ ายทอดองคค วามรู
ที่หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดังนั้น เพื่อให
เกิดความรวมมือในการพัฒนางานดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค เขต ๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญรวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมอมราวดี
ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย ประภากิตติรัตน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร/โทรสาร ๐๕๖ ๒๑๙ ๑๐๐ ตอ ๑๑๓๕

E-mail: artculture.nsru@gmail.com

๔๒

คํากลาวรายงาน
โดย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
การเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุม ผูมสี วนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจ
และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************************

เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กระผมในนาม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยากร และผูเขารวม
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค เปนอยางสูงที่กรุณาใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการ
เสวนาเชิงปฏิบัติการ “แกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อสรางความ
เขาใจและวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตน
แมน้ําเจาพระยา” ในวันนี้
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี
บทบาท ในการอนุรักษ สืบสาน และถายทอดองคความรูที่หลากหลาย
ของศิ ล ปวั ฒ นธรรมของท อ งถิ่ น ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําบทเรียนวัฒนธรรม
ท อ งถิ่ น "นครสวรรค ศึ ก ษา" สํ า หรั บ เยาวชนระดั บ ประถมศึ ก ษาและ

๔๓

มัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ํา
เจาพระยา รวมถึงเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค
การเสวนาวันนี้จะมีการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครสวรรค กั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครสวรรคเขต ๑, ๒ , ๓ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๒ และมีการประชุมวางแผนโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรม
ทางวั ฒ นธรรมชุ ม ชนต น แม น้ํ า เจ า พระยา โดยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ระหวางผูเขารวมประชุมซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค บุคลากรทางการศึกษา และนักปราชญ
ทองถิ่นเปนใหผูขอมูล และแนะแนวทางในการสร างต น แบบบทเรี ย น
วัฒนธรรมทองถิ่นและสื่อการเรียนรู
โอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค กลาวเปดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการ “แกนนําและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงานโครงการสรางผลผลิต
และนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา” ขอเรียนเชิญครับ

๔๔

คํากลาวเปด
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนําและกลุม ผูมสี วนไดสวนเสีย เพื่อสรางความเขาใจ
และวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา”
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ หองอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
*******************************************

คณะผูบริหาร คณาจารย ทานวิทยากร และผูเขารวมการอบรมทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธานในพิธี
เปดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “แกนนําและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อสรางความเขาใจและวางแผนงานโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรม
ทางชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา” ในวันนี้
การนําภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร วมกั บ
การเรียนการสอนนั้น ถือไดวาเปนศาสตรและศิลปแหงการผสมผสาน
รูปแบบการจัดการเรียนรูการศึกษา หรือองคกรนักศึกษาใหเกิดกิจกรรม
โดยเนน ผูเ รียนเปนสํ าคัญ การมี สว นร ว มและส งเสริ มหลั กสู ตรในเรื่อง
การสืบสานและธํารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
ใหไดรับการเชื่อมโยงทั้งทางดานเนื้อหาสาระหรือกระบวนการความรูแลว

๔๕

สิ่งสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังคงจําเปนอยางยิ่งที่
ตองเนนดานคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเขาไปดวย แตทั้งนี้ตองอยูบน
พื้นฐานของการวัดผลประเมินผลการเรียนรูไดจริง ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยเฉพาะงานบูรณา
การการเรี ย นการสอน ซึ่ ง เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการสร า งบั ณ ฑิ ต ให มี
คุณภาพความรูควบคูคําวา คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนไปตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ดานการอนุรักษ ฟนฟู และแสวงหาองคความรูอยางมีสวน
รวม ตลอดจน การบูรณาการความรูและภูมิปญญาทองถิ่น จนถูกนําไป
พัฒนาสูความยั่งยืน บนพื้นฐานความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรม
และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ก อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ชุ ม ชนต อ ไปในอนาคต
กระผมขอขอบคุ ณ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ เ ป น ตั ว แทนของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเสวนาเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
“การแกนนํ า และกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย เพื่ อ สร า งความเข า ใจและ
วางแผนงานโครงการสร า งผลผลิ ต และนวัต กรรมทางชุ ม ชนต น แมน้ํ า
เจาพระยา” และขออวยพรใหการเสวนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดกิจกรรม ทุกประการ
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ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม
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