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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม“ผสานเสน่ห์สายศิลป์ ครั้งท่ี ๓” 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รหัส 1๑๑๐๑ – ๕๙ – ๐5๐๐4 – ๐4 - ๐๑  

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน    จ านวนเงิน   8๕,๐๐๐  บาท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาการโฆษณาฯ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ฯ  

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ 

๑. ชื่อโครงการ/กจิกรรม 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ผสานเสน่ห์สายศลิป์ ครั้งที่ ๓”   

๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ 
 วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 
 วิจัย    
 ศิลปวัฒนธรรม    
 บริการวิชาการสู่สังคม   

๓. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
  

         กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ยุทธวิธีที่ 1 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 

  มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และสร้าง
เครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 

 4. หลักการและเหตุผล 

  วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาจากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมทั้งที่เป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ถูกใช้ และถ่ายทอดสั่งสมแก่คนในสังคมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆมา วิธีชีวิตของชาวไทยนั้นจะแตกต่างไปจากชนชาติอื่น 
คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจไมตรีอันดีงามต่อทุกคน รอยยิ้มที่สดใส น้ าใจงดงาม การพบปะหรือการจากลายกมือ
ไหว้แบบไทยๆ พร้อมรอยยิ้มอันเป็น                 ที่ประทับใจของทุกคน สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยถูกอารยธรรมต่างชาติเข้ามาผสมกลมกลืนมากมาย ส่งผลท าให้เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  นับวันบางอย่างก็สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีนาฏศิลป์ไทย  ที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติ ปัญหาดังกล่าวหากทุกคนไม่เห็นถึงความส าคัญและไม่ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมในความเป็นไทย  ก็อาจไม่
หลงเหลืออะไรไว้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ช่ืนชมยินดี  ตลอดจนสืบทอดความเป็นไทยอีกต่อไป พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และยังต้องมีการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

5. วัตถุประสงค์ 

5.๑ เพื่อใหน้ักศึกษาได้ฝึกการท างานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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5.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการบริการวิชาการ “ผสานเสน่ห์สายศิลป์” ของสาขาวิชาโฆษณาฯ และกลุ่ม
เครือข่ายวัฒนธรรมได้มีประสบการณ์ในการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  

5.๓ เพื่อสร้างผู้เสพงานศิลป์ของไทยรุ่นใหม่ในชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย    
5.๔ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กับ

เครือข่ายทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ  

      บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย   จ านวน ๑๐๐ คน   ได้แก่  ผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง 
      บุคคลภายในมหาวิทยาลัย     จ านวน  ๕๐  คน  ได้แก่ คณาจารย์ และนักศึกษา  
       ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม และชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง 

7. วิทยากร 
           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย 

๘. ตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เป้าหมาย 

๑. ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ 
๒. ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจและความประทับใจ ในการ

แสดง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 
๓. ตัวช้ีวัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล  และ น าผลมาปรับปรุง
การท างาน (PDCA)) 

 
๙.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 

    โรงละครแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร 

 ๙.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 

 วันเสาร์ที่  ๒๓   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕9  เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐  น.   
 
๙.๓  แผนการด าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
P ๑. วางแผน           
 ๑.๑ ประสานงานการแสดง      
 ๑.๒ ติดต่อสถานท่ี          
D ๒. ด าเนินการตามแผน      
 ๒.๑ ประชาสัมพันธ์      
 ๒.๒ ฝึกซ้อมการแสดง       
 ๒.๓ จัดการแสดง      
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C ๓. ติดตามผล      
 ๓.๑ ข่าวประชาสัมพันธ์       
 ๓.๒ การจองชมการแสดง       
A ๔. สรุปผลและการปรับปรุง      
 ๔.๑  รายงานสรุปโครงการ      
 ๔.๒ จัดท าโครงการใหม่จากการ

สรุปผลการประเมิน 
     

 
 ๙.๔  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
        เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  
        ๑. ข่าวประชาสัมพันธ์ 

      ๒. แบบสอบถาม  

๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้ งบประมาณแผ่นดิน รหัส 11101 – 59 – 05004 – 04 - 01 
 งบประมาณที่ใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน 8๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาท)  โดยแบ่งงบประมาณโครงการ
ได้ ดังนี ้
 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑. ค่าตอบแทน   
         ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  

๒. ค่าใช้สอย    
        ๒.๑ ค่าอาหารกลางวันและเย็น 

            อาหารจ านวน ๑๐๐ คน X ๕๐ บาท X ๒ มื้อ  
        ๒.๒  ค่าเช่าสถานท่ี  
๓.  ค่าวัสดุ 
          ค่าวัสดุเผยแพร่   

 
๑๐,๐๐๐  บาท 

 
 
 

๑๐,๐๐๐  บาท 
๕๐,๐๐๐  บาท 

 
๑๕,๐๐๐  บาท 

 
 

รวมงบประมาณ 
 

     ๘๕,๐๐๐  บาท 

๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
        ๑. นักศึกษาผู้ร่วมจัดโครงการได้รับความรู้และทักษะในการจัดการแสดง 
        ๒. ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการโฆษณาฯ ไว้แต่เดิมนั้น สามารถจัดการแสดงด้าน

ศิลปวัฒนธรรมได้ 
     ๓. ผู้เข้าชมโครงการได้มีโอกาสชมการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน 

๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย           
        ๑.สร้างจิตส านึกแก่นักศึกษาและประชาชนในบทบาทการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
        ๒.เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กับ

หน่วยงานอื่น 
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๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
๑. สรา้งบุคลากรผู้ทีส่นใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย                                                                        
2. ส่งเสริมเครือข่ายด้านศลิปวัฒนธรรมให้มเีวทีแสดงความสามารถ  

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๒.๑ ช่ือผู้รับผิดชอบหลักโครงการ อาจารยส์ิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ 

                     หน่วยงาน  คณะวิทยาการจัดการ 
๑๒.๒ ช่ือหน่วยงานร่วมโครงการ  

  - ส านักศลิปวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี และคณะครุศาสตร์ มบส. 
  - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
  - ศุนย์ปฏิบตัิธรรมและบ าเพ็ญกศุลนานาชาติ วัดอรุณราชวราราม 
  - สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย 
 
 
 

 (ลงช่ือ)....................................................ผู้เสนอโครงการ        (ลงช่ือ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (อาจารยส์ิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ)                                   (ผศ.ดร.ธัชพงศ์  เศรษฐบุตร) 
      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการโฆษณาและธรุกิจบันเทิง            ประธานสาขาวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย ์
 
  
 
  (ลงช่ือ)....................................................ผู้เสนอโครงการ         (ลงช่ือ)...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (อาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์)                                   (อาจารย์รตันา บุญอ่วม) 
            ประธานสาขาวิชาการสือ่สารมวลชน                            ประธานสาขาวิชาการประชาสมัพันธ์ฯ 
 
                   
 
ความคิดเห็น.......................................................................................................................  

 
       (ลงช่ือ)        ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (ดร.ไพฑูรย์      มากสุข) 
                       คณบดี 
                      ____/________/____ 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
อธิการบดี/รองอธกิารบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (     )   อนุมัติ 
  (     )   ไม่อนุมัติ 
 
 (ลงช่ือ)       ผู้อนุมัติโครงการ 
         (                                 ) 
                       ____/________/____  
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      ก าหนดการ 
โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม“ผสานเสน่ห์สายศิลป์ ครั้งที่ ๓” 

วันเสาร์ที่   ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
โรงละครแห่งชาติ  กรงุเทพมหานคร 

........................................................................................................... 
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รายงานผลการจัดโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ผสานเสน่ห์สายศิลป ์ครั้งที่ ๓” 

วันเสาร์ที่   ๒๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
โรงละครแห่งชาติ  กรงุเทพมหานคร 

 ……………………………………………………………………………….. 

   วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาจากวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมทั้งที่เป็น
นามธรรมและรูปธรรม ถูกใช้ และถ่ายทอดสั่งสมแก่คนในสังคมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆมา วิธีชีวิตของชาวไทยนั้นจะแตกต่างไป
จากชนชาติอื่น คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจไมตรีอันดีงามต่อทุกคน รอยยิ้มที่สดใส น้ าใจงดงาม การพบปะหรือการ
จากลายกมือไหว้แบบไทยๆ พร้อมรอยยิ้มอันเป็น  ที่ประทับใจของทุกคน สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยถูกอารยธรรมต่างชาติเข้ามาผสมกลมกลืนมากมาย ส่งผลท าให้เอกลักษณ์ของความ
เป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  นับวันบางอย่างก็สูญหายไป ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ดนตรีนาฏศิลป์ไทย  ที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าชาติ ปัญหาดังกล่าวหากทุกคนไม่เห็นถึงความส าคัญและไม่ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมในความเป็นไทย  ก็อาจไม่
หลงเหลืออะไรไว้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ช่ืนชมยินดี  ตลอดจนสืบทอดความเป็นไทยอีกต่อไป พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นอกจากจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และยังต้องมีการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย   ผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน ๑5๐ คน   ได้แก่  คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง 


