รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดกระบวนการ และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว”
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๒

คํานํา
รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อรวบรวม
ขอมูลและสรางความเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงาน การกําหนดภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่วาง
ไว ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในครั้งตอๆ ไป
โครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนใน
การรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว” จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดหนอง
โพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อรวบรวมขอมูล และสังเคราะหขอมูล นําไปใชในโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
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 จัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนใน
การรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ประเภทเงิน
แผนงาน

๑. ชื่อโครงการ
จัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ชุมชน
๒. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีพันธกิจหลักในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมเปนหนวยงานในการรวบรวมและพัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรมอยางมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อใหไดมาซึ่งอัตลักษณ และนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน ประกอบไปดวยการรวบรวมองคความรู
ของชุมชนคนตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
ตนแมน้ําเจาพระยา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับกระบวนการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และสรางเครือขาย
ดานวัฒนธรรม อันไดแก เครือขายนักวิชาการ ครู แกนนําชุมชน คณะทํางาน บุคลากรและประชาชน ผานการ
มีสวนรวมเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจตออัตลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปน
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ควรคาแกการอนุรักษและสืบสานสงตอใหคนรุนหลังผานบทเรียนวัฒนธรรม
ทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา"
โดยจะจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" สําหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษา และสื่ อ การเรี ย นรู เ พื่ อ นํ า เสนอวิ ถี ชุ ม ชนวั ฒ นธรรมต น แม น้ํ า เจ า พระยา รวมถึ ง เป น การ
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรคตอบุคคลทั่วไป มีกระบวนการใน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชนเพื่อใชในโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน
๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
๓.๓ เพื่อรวบรวมขอมูล และสังเคราะหขอมูล นําไปใชในโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา

๖
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงคุณภาพ
มี ก ารรวบรวมข อ มู ล ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนเพื่ อ สร า งผลผลิ ต และ
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
๔.๒ เชิงปริมาณ
๔.๒.๑ ผูเขารวมโครงการ เชน ชุมชนในอําเภอตาคลี ชุมชนในอําเภอพยุหะคีรี และผูสนใจ
ทั่วไป จํานวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ คน
๔.๒.๒ ผูเขารวมโครงการเกิดความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๓ ผูเขารวมโครงการเกิดความรูความเขาใจ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๔.๒.๔ ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวา รอยละ ๘๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒ ไตรมาส ๒ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๖. สถานที่ดําเนินโครงการ
จังหวัดนครสวรรค
๗.งบประมาณโครงการ
เงินงบประมาณแผนดิน รหัส ๑๐๓๑๐๑๐๕๐๑๕๕ จํานวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ไตรมาส ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖.๒.๓ ค า ใช จ า ยในการจั ด กระบวนการ และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (workshop) เกี่ ย วกั บ
ประเพณีและวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน
๑) คาตอบแทนวิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ จํานวน ๒ คน ๆ ละ ๑,๒๐๐ จํานวน ๖ ชั่วโมง
๒ ครั้ง เปนเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท
๒) คาอาหารกลางวัน จํานวน ๓๐ คนๆละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ มื้อ ๒ ครั้งเปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
๓) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ๓๐ คนๆละ ๒๕ จํานวน ๒ มื้อ ๒ ครั้งเปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๔) คาเชารถตูจํานวน ๑ คันๆละ ๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน ๒ ครั้งเปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท
๕) คาพาหนะของวิทยากร ๕,๐๐๐ บาท ๒ ครั้ง เปนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๖) คาวัสดุ แฟม ปากกา และอื่น ๆ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท คาไวนิล ๔,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๘,๒๐๐ บาท
*** ขอถัวเฉลี่ยจาย ๕% ของกิจกรรม
๘.ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ลําดับ
กิจกรรม
๑ การประชุมเตรียมความพรอม
๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับ
ประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน

ระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน ๒๕๖๑และมกราคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๗
ลําดับ
กิจกรรม
๓ การสังเคราะหขอมูล
๔ การเรียบเรียงขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ไดความรวมมือของคนในชุมชน จังหวัดนครสวรรค
๒. ไดขอมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดนครสวรรค
๑๐.การประเมินโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขาอบรมตอกิจกรรมworkshop เกี่ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
๑๑.ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑๒.ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………..................
(รองศาสตราจารยพรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน)
ผูเสนอโครงการ
๑๓.ความเห็นของผูบริหาร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………..
(นางสาวชุณษิตา นาคภพ)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๔.ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

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

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

๘

สวนที่ ๒ วิธีการดําเนินงาน

๙
กําหนดการ
“จัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม”
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
.......................................................................
วันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เวลา ๐๘.๔๕-๑๐.๐๐ น.
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “ความเปนมา และการแตงกายของการ
รํากลองยาว” โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน
คุณจอน เพ็ชรแจม และ คุณพิไล คํานวณวิทย
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ น.
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “เทคนิค และวิธีการรํากลองยาว”
โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน
คุณจอน เพ็ชรแจม และ คุณพิไล คํานวณวิทย
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ
กลุมที่ ๑ รํากลองยาว
โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน คุณพิไล คํานวณวิทย
กลุมที่ ๒ รํากลองยาว
โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน คุณจอน เพ็ชรแจม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.
แบงกลุมฝกปฏิบัติการ (ตอ)
กลุมที่ ๑ รํากลองยาว
โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน คุณพิไล คํานวณวิทย
กลุมที่ ๒ รํากลองยาว
โดยวิทยากร จากปราชญชาวบาน คุณจอน เพ็ชรแจม
เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.
สังเคราะหขอมูล และสรุปอภิปราย
พิธีปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*****************

๑๐

คําสั่งสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ ๐๕๗/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดกระบวนการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม กําหนดจัดโครงการจัดกระบวนการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม ในวันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรม วัดหนองโพธิ์ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
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

๑๑
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

๑๒
๖. คณะกรรมการฝายพิธีกรและพิธีการ
๖.๑ ผูช วยศาสตราจารยเพียงพิศ ชะโกทอง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร กรรมการ
๖.๓ นายปริญญา
จั่นเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
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 ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(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
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูรวมโครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว” เมื่อวันที่ ๒๒
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค เก็บขอมูลจํานวนทั้งสิ้น ๓๐ คน สรุป
ขอมูลไดดังนี้
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
ตารางที่ ๑ แสดงจํานวนรอยละ ของเพศผูตอบแบบประเมิน
เพศ
จํานวน(คน)
หญิง
๑๔
ชาย
๑๖
รวม
๓๐

รอยละ
๔๖.๖๗
๕๓.๓๓
๑๐๐

ตารางที่ ๒ แสดงจํานวนรอยละ ของอายุผูตอบแบบประเมิน
อายุ
จํานวน(คน)
ต่ํากวา ๒๐ ป
๐
๒๐ – ๓๐ ป
๒
๓๑ – ๔๐ ป
๓
๔๑ – ๕๐ ป
๘
๕๑ – ๖๐ ป
๑๑
๖๑ ปขึ้นไป
๖
รวม
๓๐

รอยละ
๐
๖.๖๖
๑๐.๐๐
๒๖.๖๗
๓๖.๖๗
๒๐
๑๐๐

๑๕
ตารางที่ ๓ แสดงจํานวนรอยละ ของการศึกษาผูตอบแบบประเมิน
การศึกษา
จํานวน (คน)
ประถมศึกษา
๔
มัธยมศึกษา
๑๗
ปวช. / ปวส.
๐
ปริญญาตรี
๙
ปริญญาโท
๐
ปริญญาเอก
๐
รวม
๓๐
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ตารางที่ ๔ แสดงความพึงพอใจ (คิดเปนรอยละ)
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธการจัด
๑๐
๑๗
๓
๐
๐
โครงการ
๒. ความสะดวกในการ
๑๑
๑๗
๒
๐
๐
ลงทะเบียน
๓. รูปแบบการจัดงานมีความ
๑๓
๑๖
๑
๐
๐
เหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และ
๑๑
๑๖
๓
๐
๐
ระยะเวลา
รวม
ดานการอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสม
๑๓
๑๕
๒
๐
๐
ของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณ
๑๐
๑๗
๓
๐
๐
โสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๑๑
๑๖
๓
๐
๐
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร
๑๓
๑๖
๑
๐
๐
และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
๑๒
๑๖
๒
๐
๐

รอยละ
๑๓.๓๓
๕๖.๖๗
๐
๓๐.๐๐
๐
๐
๑๐๐

เฉลี่ย

รอยละ แปรผล

๔.๒๓

๘๔.๖๗

มาก

๔.๓๐

๘๖.๐๐

มาก

๔.๔๐

๘๘.๐๐

มาก

๔.๒๗

๘๕.๓๓

มาก

๔.๓๐

๘๖.๐๐

มาก

๔.๓๗

๘๗.๓๓

มาก

๔.๒๓

๘๔.๖๗

มาก

๔.๒๗

๘๕.๓๓

มาก

๔.๔๐

๘๘.๐๐

มาก

๔.๓๓

๘๖.๖๗

มาก

๑๖
รายการ
ดานความรู ความเขาใจ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน
การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง
การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ความ
เปนมา และการแตงกายของการ
รํากลองยาว
๑๓. ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิค
และวิธีการรํากลองยาว
๑๔. ความรูที่ไดจากการฝก
ปฏิบัติการ การรํากลองยาว

พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ควร
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ปรับปรุง
รวม

ความพึงพอใจในภาพรวมใน
การจัดโครงการ

รอยละ แปรผล

๔.๓๒

๘๖.๔๐

มาก

๐

๐

๒๑

๙

๐

๒.๗๐

๕๔.๐๐ ปานกลาง

๑๘

๑๒

๐

๐

๐

๔.๖๐

๙๒.๐๐ มากที่สุด

๑๖

๑๓

๑

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

๑๗

๑๒

๑

๐

๐

๔.๕๓

๙๐.๖๗ มากที่สุด

๑๗

๑๓

๐

๐

๐

๔.๕๗

๙๑.๓๓ มากที่สุด

๔.๕๕

๙๑.๐๐ มากที่สุด

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

เฉลี่ย

มาก

๑๖

๑๓

๑

๐

๐

๔.๕๐

๙๐.๐๐

มาก

๑๔

๑๕

๑

๐

๐

๔.๔๓

๘๘.๖๗

มาก

๑๕

๑๔

๑

๐

๐

๔.๔๗

๘๙.๓๓

มาก

๔.๔๗

๘๙.๔๐

มาก

๔.๗๐

๙๔.๐๐

มาก

๔.๔๒

๘๘.๔๐

มาก

๒๑

๙

รวมทั้งหมด

๐

๐

๐

๑๗
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคตอยางไร
และทานมีความสนใจจะใหทางสํานักฯ จัดโครงการในหัวขอใดในครั้งตอไป
- สืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่นตอไป

สรุปคะแนนทั้งหมดในการวัดความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ย ๔.๔๒
คิดเปนรอยละ ๘๘.๔๐ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก

๑๘

สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว”
จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
...........................................

โครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนใน
การรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว” จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดหนอง
โพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับ
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน และเพื่อรวบรวมขอมูล และสังเคราะหขอมูล นําไปใชในโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ําเจาพระยา
จากการจั ด โครงการจั ด กระบวนการ และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (workshop) เกี่ ย วกั บ วิ ถี
วัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว” ไดมีการรวบรวมองคความรูของชุมชนคน
ตนแมน้ําเจาพระยา ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนตน แม น้ํ า
เจ าพระยา เพื่ อเตรี ย มความพร อมสํ า หรั บ กระบวนการพัฒ นาทุน ทางวัฒ นธรรม และสรางเครือขายดาน
วัฒนธรรม อันไดแก เครือขายนักวิชาการ ครู แกนนําชุมชน คณะทํางาน บุคลากรและประชาชน ผานการมี
สวนรวมเพื่อใหผูเกี่ยวของไดรับความรูและความเขาใจตออัตลักษณและคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งเปน
ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ควรคาแกการอนุรักษและสืบสานสงตอใหคนรุนหลังผานบทเรียนวัฒนธรรม
ทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" โดยจะจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" สําหรับเยาวชนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และสื่อการเรียนรูเพื่อนําเสนอวิถีชุมชนวัฒนธรรมตนแมน้ําเจาพระยา รวมถึง
เป น การประชาสั มพั น ธ และส งเสริ มการท องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรมของจังหวัดนครสวรรคตอบุคคลทั่ ว ไป มี
กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการทําการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนเพื่อใชในโครงการสรางผลผลิตและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมชุมชนตนแมน้ํา
เจาพระยา
สรุปผลการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนใน
การรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว” จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดหนอง
โพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค นั้น
ผลการดําเนินงานที่ได “บรรลุตามเปาหมาย” โดยจําแนกออกเปน
๑. จํานวนผูเขารวมโครงการ/ กิจกรรม จํานวน ๓๐ คน ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๒. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ชุมชน เรื่อง “การรํากลองยาว”
๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เรื่อง “การรํา
กลองยาว” ซึ่งบรรลุเปาหมาย
๔. มีการรวบรวมขอมูลทางประเพณีและศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน เรื่อง “การรํากลองยาว”
เพื่อจัดทําบทเรียนวัฒนธรรมทองถิ่น "นครสวรรคศึกษา" ซึ่งบรรลุเปาหมาย

๑๙
องคความรูการรํากลองยาว
ภูมิหลังการรํากลองยาว
คุณจอน : เริ่มเลนกลองยาวตอนอายุประมาณ ๑๗-๑๘ ป ไดไปศึกษามาจาก ลุงแมน และลุงปุย และ
การแสดงการรํากลองยาวของคุณจอนตอนอายุ ๑๗
เมื่อคุณจอนกําลังจะหยุดเลน ไดมีวงดนตรีพรนารายณ มาขอใหคุณจอนไปรํากลองยาวดวย ชวยกัน
ทําวง ซึ่งชวงนั้นวงดนตรีพรนารายณกําลังจะทรุดโทรม คุณจอนจึงไปรวมดวย ในสวนของวงรํากลองยาวมี
สมาชิกในวง ๘ คน ลุงจอนมีหนาที่ ๒ อยางคือ เปนทั้งรํากลองยาวและเปนแดนเซอร อีกทั้งคุณจอนยังเปน
ผูสอนใหกลับสมาชิกในวงอีกดวย วงดนตรีพรนารายณ เปนวงดนตรีที่ มีทั้งรํากลองยาว และมีหางเครื่อง
ตอนนี้ คุณจอน อายุ ๗๒ ป ปจจุบันประกอบอาชีพ เปนชางตัดผม แตไดถายทอดรํากลองยาวใหกับ
โรงเรียนสองโรงเรียน ไดแกโรงเรียนวัดหนองโพ และโรงเรียนหนองโพพิทยา นักเรียนที่ไดฝกฝนกับลุงจอน อยู
ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๕ และมัธยมศึกษาป ๓-๔ ฝกฝน เพื่อนําไปใชในการแสดงในงานวัด เชน งาน
ทอดกฐิน ตักบาตรเทโว
การแตงกายของเด็กกับผูใหญ มีลักษณะเหมือนกัน
การรําทาทางเหมือนกันหมดแต เด็กจะไมมีการตอกลอง, รําตอกําแพง ทาที่เด็กรําไดคือ ทามาตรฐาน
ทารํากลองยาว(ทาเริ่มตน) เมื่อโหเสร็จแลว จะมีการทําทาทางตางๆ
๑.เคียงไหล
๒.โคง ๔ หนา คือ การไหวซาย, ขวา, หนา, หลัง
๓.ศาลาเพียงไหล
๔.จังหวะสมัยเรียงหมอน
๕.กินนรีเลนน้ํา
๖.กวักซาย, กวักขวา
รูปแบบการแสดง คือ คนอยูหนาทําทาทาง อยูหลังจะเปนวงดนตรี
จํานวนคนเยอะสุด ๑๖ คน (มาตรฐาน)
ลุงคิดวาการรํากลองยาวตองอนุรักษไวมากนอยเพียงใด
ลุงจอนไดบอกวา ไมอยากใหเสียหรือสูญหายไป เพราะการรํากลองยาวมีความสําคัญตอหมูบาน และ
ยังเปนวัฒนธรรมไทย กลองยาวเปนประเพณีการละเลนมีมาตั้งแต รุนปู,รุนยา จนถึงปจจุบัน การรํากลองยาว
มันจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา บางทีในอนาคตอาจเลนนอยลง ดังนั้น เราควรอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของ
เราไว
การรํากลองยาว มีการทําวิจัยการรํากลองยาวในพิษณุโลก และนครสวรรค เมื่อศึกษาแลวพบวา การ
รํากลองยาวมีความแตกตางกัน คือ มีการขึ้นลงของเพลงที่แตกตางกัน
จุดเปลี่ยนของกลองยาว (รับใชสังคม) ในอดีตกับปจจุบัน การเคลื่อนไหวของวัฒนธรรม เมื่ออีสานเขา
มามีบทบาท คือการนําแคนเขามา ทําใหการรํากลองยาวลดนอยลงไป เมื่อกระทรวงมหาดไทย , นวัตวิถีเขามา

๒๐
ชวย มากระตุนใหวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้น โรงเรียน,วัดและชุมชน เขามามีบทบาทชวยกันอนุรักษและฟนฟูการรํา
กลองยาว
มีหนังสือเปนรูปเลมออกมาเกี่ยวกับรํากลองยาว รายละเอียดในหนังสือจะมีประวัติรํากลองยาวอยูที่
กรมศิลปากร แตหนังสือเลมนี้ไดทําออกมานานแลว ซึ่งในปจจุบันกําลังเก็บขอมูลทําหนังสือเกี่ยวกับประวัติรํา
กลองยาวเลมใหมกับกรมศิลปากร
แตเดิมกลองยาวเปนการละเลนแถบภาคเหนือ จะมีกลองปูจาน แตจะมีลักษณะการละเลนที่คลายกัน
ตอนแรกเริ่มกลองยาวมีตนกําเนิดมาจากพมาที่ ๑๒ ปนนา แตการละเลนกลองยาวของพมานั้นจะเลนอยูกับที่
เปนการละเลนเพื่อเฉลิมฉลอง ไทยก็เอาเขามาเพื่อเฉลิมฉลองเหมือนกัน แตมีไทยนําเอาการละเลนรํากลองยาว
มาปรับเปนแบบรํากลองยาวเดินได คือการรํากลองยาวไปเดินไปดวย เพื่อสรางความสามัคคีในกลุม เพราะ
การละเลนรํากลองยาวจะใหพรอมกันนั้น คนในกลุมตองมีความสามัคคีกัน
รูปแบบของกลองยาวจะขึ้นอยูกับวัสดุธรรมชาติของแตละพื้นที่ ภูมิปญญาการขุดกลอง และลักษณะ
ความสูงของคนแตละพื้นนั้นๆ การละเลนรํากลองยาวนั้นมีมา ๒ ชั่วอายุคนแลว ในสมัยรุนปูของลุงจอน ตอน
นั้นตองขุนกลองขึ้นมาเอง แตในสมัยของลุงจอน ไดไปซื้อที่รานเครื่องดนตรี ตากู ซึ่งไซสใกลเคียงกัน เสียงจะ
แตกตางกันออกไป และหนังของกลองยาวมีสวนของการเกิดเสียง ผาที่ประดับไวที่กลองยาว ประดับเพื่อเพิ่ม
สีสันในการแสดง
เอกลักษณของกลองยาวหลังจากไหวครูเสร็จจะตีเปนจังหวะเพื่อรอนาคแตงตัว แตหนาเสร็จ ตี ๓ บ
อม ไปเรื่อย เพลงมาตรฐานของรํากลองยาว มี ๓ เปง ๓ บอม จะเปนจังหวะแบบ บอม เปง บอม จะตีตอนรอ
นาค จังหวะของการรํากลองยาว ซึ่งการรํากลองยาวที่หนองโพจะมีเสียงปเขามาประกอบจังหวะกับกลองยาว
แทนคนรองเพลง ซึ่งจะแตกตางจากที่อื่นที่จะมีเฉพาะการรํากลองยาว

๒๑

ภาคผนวก

๒๒

ผนวก ก แบบความพึงพอใจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการจัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม “การรํากลองยาว”
จัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค
.........................................................................................................
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

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

๒๓
ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. เอกสารประกอบโครงการ
๘. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่ม
๙. การใหบริการของเจาหนาที่
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับ
๑๐. ความรูความเขาใจ กอน การอบรมเสวนา
๑๑. ความรูความเขาใจ หลัง การอบรมเสวนา
๑๒. ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ความเปนมา และการ
แตงกายของการรํากลองยาว
๑๓. ความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง เทคนิค และวิธีการรํา
กลองยาว
๑๔. ความรูที่ไดจากการฝกปฏิบัติการ การรํากลองยาว
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 ๐๕๓๗.๐๔/ว ๑๐๖

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรเปนวิทยากร
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองโพพิทยา
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ จํานวน ๑ ชุด
ดวย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดโครงการ
จัด
กระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม ในวั น เสาร ที่ ๒๒ ธั น วาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจ กรรม วัดหนองโพธิ์ อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค
ในการนี้ สํ า นั กศิ ล ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค ไดพิจ ารณาแลว
เห็นวา อาจารยเอมอร คํานวณวิทย เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะ
เปนประโยชนแกผูเขารวมประชุมเปนอยางดี จึงขออนุญาตใหบุคลากรดังกลาว ไปเปนวิทยากร ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดกําหนดการ ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

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

๒๕

คํากลาวเปด
โดย ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
“จัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)
เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน ในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม”
วันเสารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรมวัดหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
*******************************************
คณะทานวิทยากร และผูเขารวมการอบรมทุกทาน
กระผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดรับเกียรติใหมาเปนประธานในพิธี
เปดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “จัดกระบวนการ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับวิถีวฒ
ั นธรรมชุมชนในการรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม” ในวันนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี ภ ารกิ จ ด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดวยการรวบรวมขอมูลเผยแพร สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
และอนุรักษฟนฟูโดยการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน ซึ่งถือเปน
ศาสตรและศิลปแหงการผสมผสาน เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาเห็นถึง
คุณคาประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น ทั้งยังเปนการ
กระตุนใหเกิดความตระหนัก และตื่นตัวตอการมี สวนรวมในการฟ น ฟู
เผยแพร และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น

๒๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเปน
สวนหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยเฉพาะงานดาน
การอนุรักษ ฟนฟู และแสวงหาองคความรูอยางมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการ
บูรณาการความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น จนถูกนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยอยูบนพื้นฐานความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น ทั้งนี้ กระผมขอขอบคุณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ที่เปนตัวแทน
ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
“จัดกระบวนการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับ
วิถีวัฒนธรรมชุมชนในการรวบรวมขอมูลภาคสนาม”และขออวยพรใหการ
เสวนาในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมทุกประการ

๒๗

ภาคผนวก ค รูปภาพประกอบ

ภาพกิจกรรม

๒๘
การรํากลองยาว
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ บริเวณวัดหนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค

๒๙

