
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ 
เชิดชู “ครูมาลัย” จากงานเขียนนครชุมสู่การเรียนรู้ของชุมชน 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2558 
ณ  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1.หลักการและเหตุผล 

ครูมาลัย ชูพินิจ  ซึ่งนักเขียนชื่อดัง และเป็นคนจังหวัดก าแพงเพชร  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 
นวนิยายที่น ามาจัดท าเป็นภาพยนตร์ คือ ทุ่งมหาราช และชั่วฟ้าดินสลาย  ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ เล็งเห็นความส าคัญประวัติและผลงานที่หลากหลายขอ ง ครูมาลัย  ชู พินิจ                   
จึงได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ด้านหน้าอาคารโดยจัดเป็นสวนหย่อมครูมาลัย และได้จัดโครงการเพ่ือ
น าเสนอนิทรรศการและจัดเสวนาทางวิชาการขึ้นเพ่ือเชิดชูและเผยแพร่ประวัติและผลงานของท่านให้เป็นที่
ประจักษ์แก่เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและ
ท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร และสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป 

 
2.วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือน าเสนอประวัติและผลงานของครูมาลัย  ชูพินิจ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนใน

ท้องถิ่น 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย  
3.1  เยาวชน และประชาชน     จ านวน   100 คน 

           
4. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน 

จัดกิจกรรมในวันที่  15 มิถุนายน 2558  ณ  อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              
เวลา 9.00 น. – 17.00 น. 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
งบประมาณจากโครงการบริการวิชาการด้านวิทยบริการ  เป็นเงิน 44,800บาท โดยขอถัวเฉลี่ยทุก

รายการ จ าแนกรายละเอียดดังนี้ 
1) ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 8 ชั่วโมง x 2 คน เป็นเงินจ านวน 9,600 บาท 
2) ค่าล่วงเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 5 คน x 3 วัน x 100 บาท เป็นเงิน

จ านวน 1,500 บาท 
3) ค่าถ่ายเอกสาร  จ านวนเงิน  5,000 บาท  
4) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น หมึกพิมพ์ ซีดี กระดาษ กระเป๋า และของรางวัล  จ านวนเงิน 28,700 

บาท          
  
6.วิธีด าเนินการ  

กิจกรรม/ขั้นตอน วันเดือนปีท่ีด าเนินการ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 15  มีนาคม  2558 
2. ขออนุมัติโครงการ/ขอด าเนินงานตามโครงการ 20 มีนาคม  2558 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 10 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558  
4. ด าเนินการจัดโครงการ 15 มิถุนายน 2558 
5. ประเมินผลความพึงพอใจโครงการ 15 มิถุนายน 2558 
6. จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ 20  มิถุนายน 2558 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 เยาวชน และประชาชน รู้จักประวัติและผลงานของครูมาลัย  ชูพินิจ 
7.2 เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน 
7.3 เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชนในท้องถิ่น 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
8.1  เชิงปริมาณ   :   ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100 คน   
                           (เกณฑ์: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                           ของที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ) 
8.2  เชิงคุณภาพ  :   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
8.3  เชิงเวลา      :   บริหารโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 
 

10.  หลักฐานอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมิน (โปรดระบุ) 
สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 



ก าหนดการจัดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ 
เชิดชู “ครูมาลัย” จากงานเขียนนครชุมสู่การเรียนรู้ของชุมชน 

วันจันทร์ ที่  15  มิถุนายน  2558 
 
 

เวลา  
08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 น. – 09.30 น.  พิธีเปิด 
09.30 น. – 10.00 น.  การแสดงพื้นบ้าน “ร าแม่ศร”ี 
10.00 น. – 12.00 น.  เสวนา “ครูมาลัยกับเมืองก าแพงเพชร” 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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


