
โครงการสืบสานวัฒนธรรมดานดนตรีไทย 
คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

----------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยถือเปนพันธกิจดานหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ตองมีการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและมีการนําไปสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมใหนํากิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด  และวัฒนธรรมเปนผลรวมแหงการสรางสรรคของมนุษย ซึ่งไดมาจาก
ประสบการณของกลุมชนในอดีตถึงปจจุบัน  ซ่ึงอนุชนสามารถตามรอยอารยธรรมแหงบรรพชนไดจากศาสนา 
สถาปตยกรรม ศิลป หัตถกรรม ความเชื่อ ภาษา ฯลฯ  คณะศิลปศาสตร เปนหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถในดานการใหความรูและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อจะใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และประชาชนทั่วไป ไดรูจักอนรัุกษศิลปะและวัฒนธรรมไทยไวเปนมรดกสืบตอยังอนุชน      
รุนหลัง โดยเติมเต็มวิถีแหงอารยธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผูสนใจทั่วไป 
  ดนตรีไทยถือเปนศิลปะและวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่งอันแสดงถึงความเปนชาติไทย คณะศิลปศาสตร 
ตระหนักในความสําคัญที่ตองรวมกันอนุรักษสืบสานใหดํารงคงอยู จึงถือเปนภารกิจดานหนึ่งของคณะศิลปศาสตร     
ที่ตองสนับสนุนและสงเสริมและพัฒนานกัเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปใหไดรับการเรียนรูเพื่อสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตอไป     

ดังนั้น คณะศิลปศาสตร จึงไดจัดใหมีโครงการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อเรียนรูสืบสานวัฒนธรรมไทย                      
ดานดนตรี และเผยแพรวัฒนธรรมไทยดานดนตรีไทย 

2.   วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
    ในรูปแบบการฝกอบรมดนตรีไทย 
2. เพื่อเรียนรูสืบสานวัฒนธรรมไทยดานดนตรี 
3. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทยดานดนตรีไทย 

3.  วิธีการดําเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเสนอผานคณะฯ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. ติดตอประสานกับวิทยากร 
 3. ประชาสัมพันธโครงการ 
     4. จัดกิจกรรมฝกอบรมดนตรีไทย จํานวน 1 คร้ัง 
4.   ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 12 มิถุนายน -31 กรกฎาคม 2564 (ยกเวนวันที่ 24 กรกฎาคม 2564)  
      อบรมทุกวันเสาร เวลา 09.00 - 12.00 น. จํานวน 20 ชม.  
5.   สถานที่ดําเนินการ   หองดนตรีไทย ชัน้ 5 คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

6.   ผูรับผิดชอบโครงการ งานทาํนบุํารุงศิลปวฒันธรรม รวมกับศูนยภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร  

7.  วิทยากรโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรวดี  อ้ึงโพธิ์  

8.   ผูเขารวมโครงการ นักเรียน นกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 10 คน 

9.   คาลงทะเบียน จากคาสมัครลงทะเบียนคนละ 600 บาท 
10.  ความสอดคลองกับทิศทางและนโยบายของคณะ 
      ( / ) ภาระงานประจาํ 
     (   ) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
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11. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ไดเรียนรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ในรูปแบบการฝกอบรมดนตรีไทย 
2. เพ่ือเรียนรูสืบสานวัฒนธรรมไทยดานดนตรี 
3. เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมไทยดานดนตรไีทย 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการไมต่ํากวา 3.51  
   จากคะแนนเต็ม 5 
2. ผลการประเมินความไมพึงพอใจของโครงการไมสูงกวา 2  
   จากคะแนนเต็ม 5  
3. จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 ของ 
    กลุมเปาหมาย 

12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      12.1 ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในรูปแบบการฝกอบรมดนตรีไทย 
      12.2 ผูเขารวมโครงการไดเรียนรูสืบสานวฒันธรรมไทยดานดนตรี 
      12.3 คณะศิลปศาสตร ไดเผยแพรวัฒนธรรมไทยดานดนตรีไทย 

13. แนวทางการประเมิน 
13.1 วิธีการประเมิน  - ดูจากจํานวนผูเขาอบรมและแบบประเมินผลโครงการ 

   - บันทึกวิดีทัศนการแสดง 
13.2 เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน แบบประเมินผลโครงการ 

14. การบูรณาการกับการดําเนินงานดานอ่ืนๆ  (ถามี) 

การเรียนการสอน - 
การวิจัย - 
การบริการวิชาการ - 
การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม บูรณาการการทํางานรวมกัน ระหวางงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ

งานบริการวิชาการ เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสานและรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย  
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กําหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมดานดนตรีไทย 
ณ หองดนตรีไทย ช้ัน 5 คณะศิลปศาสตร 

----------------------- 
 

คร้ังที่ วันที่ เวลา เน้ือหา 
1 เสารที่ 12 มิถุนายน 2564 09.00 – 12.00 น. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับดนตรีไทย 
2 เสารที่ 19 มิถุนายน 2564 09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัต ิ
3 เสารที่ 26 มิถุนายน 2564  09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ (ตอ) 
4 เสารที่ 3 กรกฎาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ (ตอ) 
5 เสารที่ 10 กรกฎาคม 2564 09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ (ตอ) 
6 เสารที่ 17 กรกฎาคม 2564  09.00 – 12.00 น. ฝกปฏิบัติ (ตอ) 
7 เสารที่ 31 กรกฎาคม 2564  09.00 – 11.00 น. ฝกปฏิบัติ (ตอ) 

 รวม 20 ชั่วโมง  
 
หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

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


