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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รหัส ๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑ 

งบประมาณ ๖๘,๕๐๐ บาท 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 ๑๕๐ ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) 
 
๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ 
☐วิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 
☐วิจัย    
ศิลปวัฒนธรรม    
☐บริการวิชาการสู่สังคม  
  

๓. ความสอดคล้อง  
 ๓.๑ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

กลยุทธ์ การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจติส านึก 
อนุรักษ ์เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทย และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

การส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

การให้บริการวิชาการแก่สังคมทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่น 

การให้บริการวิชาการแก่สังคมทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและทอ้งถิ่น 

พันธกิจ ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยสู่
สากล 

ส่งเสริมและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมไทยสู่
สากล 

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสูส่ังคมแห่งการ
เรียนรู ้

บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสูส่ังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ยุทธวิธ ี สร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี 
การพัฒนาความรูด้้านดนตรีและการพัฒนา
วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐาน 

สร้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญดา้นดนตรี 
การพัฒนาความรูด้้านดนตรีและการพัฒนา
วิชาชีพดนตรีสู่มาตรฐาน 

สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่าง

สร้างองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่าง
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 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อเนื่องและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลยัมีสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี 
และมรีะบบและกลไกในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการ
พัฒนาวิชาชีพดนตรี สู่มาตรฐานสากล 

วิทยาลัยมสีถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี และ
มีระบบและกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี สู่มาตรฐานสากล 

มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้พร้อม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

วิทยาลัยเป็นแหล่งรวมองค์ความรูพ้ร้อม
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรการ มหาวิทยาลยัมีสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี 
และมรีะบบและกลไกในการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการ
พัฒนาวิชาชีพดนตรี สู่มาตรฐานสากล 

วิทยาลัยมสีถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี และ
มีระบบและกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดนตรี และมีเครือข่ายในการพัฒนา
วิชาชีพดนตรี สู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาการบริการวิชาการตามระบบและ
กลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั 

 ๓.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ สกอ.  
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๓.๓ ประเภทโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการให้บริการวิชาการ 
☐ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๓.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม่ 
☐ โครงการต่อเนื่อง  

๓.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
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 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า 
☐ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ท าให้เกิดรายได้ 

๔. การบูรณาการของโครงการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 โครงการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ระบุชื่อวิชา ทุกวิชาที่มีการเรียนการสอนในภาควิชาดนตรีไทย และบางวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับดนตรีไทยในภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี เช่น วิชาประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย 
ทฤษฎีดนตรีไทย การวิเคราะห์และการประพันธ์เพลงไทย ดนตรีไทยตามนัยประวัติ เป็นต้น 

ระบุวิธีการบูรณาการ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการน าเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปบูรณาการ
กับรายวิชาต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน 

 โครงการบูรณาการกับการวิจัย 
ระบุชื่องานวิจัย โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีฝั่งธนบุรี 
ระบุวิธีการบูรณาการน าเนื้อหาบางส่วนที่ได้จากการด าเนินงานโครงการใช้เป็นข้อมูลในการ

ด าเนินงานวิจัยและใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัย 

๕. หลักการและเหตุผล 

  “ดนตรีไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าประจ าชาติ ที่ล้วนผ่านกระบวนการก่อร่าง 
เลือกสรร ขัดเกลาจนวิจิตรบรรจง กระทั่งน าไปสู่การถ่ายทอดให้กับผู้คนในวัฒนธรรมดนตรีสืบเนื่องเรื่อยมา
จากอดีตถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในเส้นทางสายประวัติศาสตร์ขององค์ความรู้ที่ว่าด้วย
วัฒนธรรมดนตรีไทยนั้น ครูดนตรีถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการท าหน้าที่ทั้งเป็นผู้ผลิตบทเพลงและ
บุคลากรทางดนตร ีกระทั่งองค์ความรู้ที่หลากหลายดังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมดนตรี   
  พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) ถือเป็นนักดนตรีไทยชั้นครูผู้มีชื่อเสียงคนส าคัญท่านหนึ่ง
ในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมดนตรีไทย ด้วยคุณูปการทั้งในด้านการด ารงชีวิตและผลงานอัน
ทรงคุณค่าหลากหลายผลงาน ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างอันดีของการเป็นนักดนตรีไทยที่
คนในวัฒนธรรมดนตรีไทยควรยึดถือและน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
  พระยาเสนาะดุริยางค์ฯ ถือก าเนิดจากครอบครัวนักดนตรีผู้มีชื่อเสียง ท่านได้ก้าวเข้าสู่วงการดนตรี
ไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๒ โดยเข้ารับราชการในวงดนตรีของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (ม.ร.ว.
หลาน  กุญชร) และได้ท าหน้าที่ส าคัญประจ าวงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับ
พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเสนาะดุริยางค์ในล าดับต่อมาในด้านชีวิตการงานของท่าน ท่านได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต่อมาท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งเจ้ากรมพิณพาทย์หลวง และ
ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเสนาะดุริยางค์ พระเสนาะดุริยางค์ กระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น
พระยาเสนาะดุริยางค์ในที่สุด 
  ตลอดระยะเวลาการเป็นนักดนตรีไทยของพระยาเสนาะดุริยางค์  (แช่ม  สุนทรวาทิน) ผลงานอัน
หลากหลายของท่านล้วนมีคุณูปการต่อวัฒนธรรมดนตรีไทย ทั้งในส่วนของบทเพลง ทางดนตรี ทางร้อง รวมถึง
การผลิตลูกศิษย์หรือผู้ที่จะท าหน้าที่ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
บุคลากรเหล่านั้นล้วนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมดนตรีไทยให้ด ารงอยู่สืบเนื่องจากอดีตกระทั่ง
ปัจจุบัน 
 ด้วยคุณูปการอันหลากหลายและทรงคุณค่า วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรที่จะท าหน้าที่ในการการพัฒนาวิชาการดนตรีไทยอันได้แก่ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(CP) จึงได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือสืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดนตรี ภายใต้ชื่อ 
“๑๕๐ ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน)” โดยโครงการดังกล่าวแบ่งกิจกรรมส าคัญ
ออกเป็น ๔ กิจกรรมตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ 
 ๑) การช าระโน้ตเพลงไทยผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) 
 ๒) บันทึกเสียงผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) 
 ๓) เสวนาประกอบการสาธิต เรื่อง “พระยาเสนาะดุริยางค์ฯ ในฐานะยอดฝีมือและปรมจารย์ดนตรีไทย” 
 ๔) อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานทางปี่พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) 
 โดยโครงการและกิจกรรมดังกล่าวมีจุดวัตถุประสงค์ส าคัญในการเชิดชูคุณูปการของพระยาเสนาะ
ดุริยางค ์(แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มตี่อวัฒนธรรมดนตรีไทย และโครงการดังกล่าวยังเป็นการน าไปสู่การจัดตั้งศูนย์
ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีฝั่งธนบุรี ในการร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย แห่ง
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย อัน
เป็นมรดกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีประจ าชาติสืบต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค ์

๖.๑ เพ่ือศึกษา รวบรวมและน าเสนอผลงานด้านดนตรีของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) ใน
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ แก่สังคมในวงกว้าง 

๖.๒ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมดนตรีทางพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) แก่ผู้สนใจ 
๖.๓ เพ่ืออนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย 

 
๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน 
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย   จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน คือ อาจารย์ นิสิต และบุคลากรสังกัด

วิทยาลัยการดนตรี 
 ชุมชน/พ้ืนที่เป้าหมาย  เครือข่ายสถาบันการศึกษาท่ีสนใจ จ านวน ๑๐ สถาบัน 

 
๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

๑. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ - มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐% 

๒. ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือ
หัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ๘๐% 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐% 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได ้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐% 

๓. ตัวชีว้ัดเชิงเวลา - สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ ๘๐% 
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๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนการจัดท าโครงการตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล และน า
ผลมาปรับปรุงการท างาน (PDCA) 

ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน ๒๕๕๙ 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

P วางแผน 
 ๑.๑ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง             

๑.๒ ก าหนดแผนการด าเนินงาน             
๑.๓ จัดท าโครงการ/ก าหนดการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

๑.๔ จัดท าค าสั่งปฏิบัติงาน             
D ด าเนินการตามแผน 
 ๒.๑ ประสานงานกับพ้ืนที่

เป้าหมาย 
            

๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
การเข้าร่วมโครงการ 

            

๒.๓ ติดต่อวิทยากร             
๒.๔ จัดท าเอกสารประกอบการ
อบรม 

            

๒.๕ ด าเนินการตามโครงการ             
C ติดตามผล 
 ๓.๑ จัดท าแบบประเมินผล             

๓.๒ แจกแบบประเมินผลให้ผู้
ร่วมโครงการประเมิน 

            

๓.๓ วิเคราะห์ ประมวลผล 
สรุปผลการประเมิน 

            

A สรุปผลและก าหนดการปรับปรุง 
 ๔.๑ จัดท ารายงานสรุปผลการ

ด าเนินโครงการ 
            

๔.๒ ประชุมน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

๔.๓ น าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

            

 
๙.๑  สถานที่ด าเนินโครงการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๙.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ 

  กิจกรรมที่ ๑ การช าระโน้ตเพลงไทยผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  สุนทรวาทิน) 
   เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๕๙  
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  กิจกรรมที่ ๒ บันทึกเสียงผลงานพระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม  สุนทรวาทิน) 
   เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  กิจกรรมที่ ๓ เสวนาประกอบการสาธิต เรื่อง “พระยาเสนาะดุริยางค์ฯ ในฐานะยอดฝีมือและ 

      ปรมาจารย์ดนตรีไทย” เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ 
  กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานทางปี่พระยาเสนาะดุริยางค ์(แช่ม  สุนทรวาทิน) 
    เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

๙.๓ แผนการด าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน  
๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๒) แต่งตั้งคณะท างาน/จัดท าโครงการ/ประสานงานกับวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓) เสนอโครงการ 
๔) ด าเนินงานโครงการ 
๕) ประเมินผลการด าเนินงาน/สรุป 
๖) รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 

๙.๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑) แบบสอบถาม 
๒) ประชุมคณะท างาน 

เมื่อด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารูปเล่มรายงาน
ผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยจัดส่งเป็นรูปเล่ม จ านวน ๑ เล่ม  

๑๐. รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้  
 งบประมาณท่ีใช้ตลอดโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๑๕๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) จากงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ ที่ได้รับจัดสรรจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยแบ่งงบประมาณโครงการได้ ดังนี้ 

๑๐.๑ รายรับ      
๑. งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙ ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ๖๘,๕๐๐ บาท 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์            ๔๐,๐๐๐   บาท 
๓. งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ    ๕๐,๐๐๐   บาท 

 
 ๑๐.๒ รายจ่าย  

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
๑. ค่าวัสดุ ๔๘,๐๐๐ 
๑.๑ กิจกรรมที ่๑ ค่าซีดีเพลงผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์ ๑๘,๐๐๐ 
๑.๒ กิจกรรมที ่๓ และ ๔ ค่าวัสดุในการจัดท าเอกสารประกอบการอบม ๓๐,๐๐๐ 
๒. ค่าใช้สอย ๕๙,๐๔๐ 
๒.๑ กิจกรรมที ่๒ ค่าจ้างท าโน้ตและบันทึกเสียงผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์ ๕๐,๕๔๐ 
๒.๒ กิจกรรมที ่๓ และ ๔ ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ ๘,๕๐๐ 
๓. ค่าตอบแทน ๔๐,๐๐๐ 
๓.๑ กิจกรรมที ่๓ และ ๔ ค่าตอบแทนวิทยากรในการเสวนาและการอบรม ๔๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณ ๑๕๘,๕๐๐ 
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๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๑.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑) ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณูปการด้านดนตรีของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม  
สุนทรวาทิน) 

๒) สามารถน าความรู้ที่ได้รับ น าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านดนตรีส าหรับการเรียนการสอน  
๑๑.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

๑) เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบริการความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
สังคม 

๒) ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

๑๑.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
๑) ร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

สืบต่อไป 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๒.๑ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร 

 หน่วยงาน ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี  
๑๒.๒ ชื่อหน่วยงานร่วมโครงการ (ถ้ามี) 
☐ หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย 
 หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

 
 
 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง......................................................................................................... ..............  
 

     (ลงชื่อ)    คณบดีวิทยาลัยการดนตรี 
              (นายอนุรักษ์   บุญแจะ) 
      ____/________/____ 
 
 
 

อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (     )   อนุมัติ 
  (     )   ไม่อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
        (               ) 
         ____/________/____ 


