นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ
เชิดชู “ครูมาลัย” จากงานเขียนนครชุมสู่การเรียนรู้ของชุมชน
วันที่ 15 มิถุนายน 2558
ณ อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.หลักการและเหตุผล
ครูมาลัย ชูพินิจ ซึ่งนักเขียนชื่อดัง และเป็นคนจังหวัดกาแพงเพชร มีผลงานหลายเรื่องซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดี โดยใช้นามปากกา ได้แก่ ม. ชูพินิจ เรียมเอง แม่อนงค์ น้อย อินทนนท์ อินทนนท์น้อย นายฉันทนา
สมิงกะหร่อง แบตตลิ่งรอบ มะกะโท อาละดิน ก.ก.ก.ฮ.ฮ.ฮ. ฯลฯ มีผลงานที่หลากหลาย ได้แก่
1) รวมเรื่องสั้น ประกายเพชร เรื่องสั้นของเรียมเอง ชุมชนเรื่องเอกมาลัย ชูพินิจ ฯลฯ
2) นวนิยาย แผ่นดินของเรา เกิดเป็นหญิง ชั่วฟ้าดินสลาย ชายชาตรี ทุ่งมหาราช ธาตุ -ดิน แผ่นดินเลือด
ฟ้าสาง ยอดทหารหาญ สวนหงส์ ล่องไพร ลูกไพร ล่าฟ้า ฯลฯ
3) สารคดี : บันทึกจอมพล เสือฝ้ายสิบทิศ ฯลฯ
4) บทละคร : นักเลงดี เพลงลา สามชาย ครูมวย ล่องไพร ฯลฯ
5) เรื่องแปล : เถ้าสวาท เต็ลมา ฯลฯ
นวนิ ย ายที่ น ามาจั ด ท าเป็ น ภาพยนตร์ คื อ ทุ่ งมหาราช และชั่ ว ฟ้ า ดิ น สลาย ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ประวั ติ แ ละผลงานที่ ห ลากหลายขอ ง ครู ม าลั ย ชู พิ นิ จ
จึงได้ดาเนิ น การปรับ ปรุงภู มิส ถาปั ตย์ ด้านหน้าอาคารโดยจัดเป็ นสวนหย่อมครูม าลั ย และได้จัดโครงการเพื่ อ
น าเสนอนิ ทรรศการและจั ดเสวนาทางวิช าการขึ้น เพื่อเชิดชูและเผยแพร่ประวัติและผลงานของท่านให้ เป็น ที่
ประจักษ์แก่เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อราลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่น จังหวัดกาแพงเพชร และสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อนาเสนอประวัติและผลงานของครูมาลัย ชูพินิจ
2.2 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนใน
ท้องถิ่น
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 เยาวชน และประชาชน

จานวน

100

คน

4. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน
จั ด กิ จ กรรมในวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2558 ณ อาคารส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

5. งบประมาณ
งบประมาณจากโครงการบริ การวิช าการด้ านวิท ยบริก าร เป็ นเงิน 44,800บาท โดยขอถัว เฉลี่ ย ทุ ก
รายการ จาแนกรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 คน เป็นเงินจานวน 9,600 บาท
2) ค่าล่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 5 คน x 3 วัน x 100 บาท เป็นเงิน
จานวน 1,500 บาท
3) ค่าถ่ายเอกสาร จานวนเงิน 5,000 บาท
4) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น หมึกพิมพ์ ซีดี กระดาษ กระเป๋า และของรางวัล จานวนเงิน 28,700
บาท
6.วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติโครงการ/ขอดาเนินงานตามโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ดาเนินการจัดโครงการ
5. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ
6. จัดทารายงานผลการจัดโครงการ

วันเดือนปีที่ดาเนินการ
15 มีนาคม 2558
20 มีนาคม 2558
10 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558
15 มิถุนายน 2558
15 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 2558

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 เยาวชน และประชาชน รู้จักประวัติและผลงานของครูมาลัย ชูพินิจ
7.2 เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน
7.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนในท้องถิ่น
8.ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
8.1 เชิงปริมาณ :
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน
(เกณฑ์: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ)
8.2 เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
8.3 เชิงเวลา :
บริหารโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
10. หลักฐานอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมิน (โปรดระบุ)
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

กาหนดการจัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ
เชิดชู “ครูมาลัย” จากงานเขียนนครชุมสู่การเรียนรู้ของชุมชน
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558
เวลา
08.00 น. – 09.00 น.
09.00 น. – 09.30 น.
09.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
การแสดงพื้นบ้าน “ราแม่ศรี”
เสวนา “ครูมาลัยกับเมืองกาแพงเพชร” โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
อาจารย์เรืองศักดิ์ แสงทอง, อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง
และ อาจารย์กษมา สุรเดชา
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ครูมาลัยกับนครชุม”
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นครชุม”
กิจกรรมตลอดงาน
- นิทรรศการแสดงผลงานของครูมาลัย ชูพินิจ
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- ตลาดย้อนยุค

