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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ที ่
วันที่ 

ขออนุมัติ 
โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 

1 03 พ.ค. 2559 เขารวมโครงการอบรมความรูเชิง
ปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 2,700.00 

2 27 พ.ค. 2559 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
ความรูทั่วไป และการขอรับความ
คุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 900.00 

3 21 ม.ิย. 2559 เขารวมเครือขายมหกรรมศิลปะ ดนตรี
และการแสดง ครั้งที่ 5 

อ.ชนิดา จันทรงาม 18,000.00 

4 06 ก.ค. 2559 เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติ
วันภาษาไทยแหงชาติ  ประจําป
พุทธศักราช 2559 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 66,880.00 

5 15 ส.ค. 2559 อบรมสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษา 

อ.ชนิดา จันทรงาม 16,100.00 

6 16 ส.ค. 2559 เขารวมงานเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
นาฏศิลปสัมพันธ 

อ.ชนิดา จันทรงาม 28,400.00 

7 11 พ.ย. 2559 แสดงการถวายความอาลัยพอของ
แผนดิน 

อ.สรณา อนุสรณทรางกูร 2,200.00 

8 08 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการแตงหนา-แตงกาย
สําหรับการแสดง โขนพระราชทาน 

อ.ชนิดา จันทรงาม 28,700.00 

9 08 ธ.ค. 2559 อบรมการอานทํานองเสนาะ อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 49,900.00 
10 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต (รุนที่ 14) 
อ.ดร.วงศกร เพิ่มผล 48,000.00 

11 19 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติทางดานนาฏยศิลป เรื่อง 
กระบวนการนาฏยประดิษฐ 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 18,450.00 

12 25 ธ.ค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สติ : ภูมิคุมกัน
ชีวิตในยุคโลกาภิวัตน 

ผศ.ดร.ณัฐชยา อุนสกุล 11,300.00 

13 09 ก.พ.2560 อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐาน
ทางดานนาฏศิลปไทย 

อ.อัมพร ใจเด็จ 23,200.00 

14 17 ม.ีค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรค
ผลงานทางดานนาฏศิลป 

อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง 21,000.00 

15 03 เม.ย. 2560 อภิปรายเรื่อง “วัฒนธรรมสงกรานตป
ใหมไทย มรธ. ในอดีต” 

อ.ศรัณย สรรพศิริ 10,800.00 

16 12 เม.ย. 2560 การเตรียมความพรอมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักกฎหมายชั้นปที ่4 กอน
เขาสูกระบวนการยุติธรรม 

อ.ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา 4,475.00 

รวม 3,422,562.00 
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โครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องใน 
วันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2559” 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 
หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี เปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหความรู สรางเสริมทักษะทางภาษาไทยและทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรม 
และไดดําเนินรอยตามพระราชดําริในการทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษการสืบสานเอกลักษณทางภาษาไทย เพื่อสามารถนําความรูไปใชในการเรียนและ
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการอนุรักษภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูและเสริมความสามารถและทักษะทางภาษาไทยใหแกเยาวชน 
2. เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักและเห็นคุณคาและรักษภาษาไทยอันเปนมรดกของชาติไทยสืบไป 
3. เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและเปนการประชาสัมพันธหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใหเปนที่รูจักแพรหลาย 
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เชิงปฏิบัติการแตงหนา-แตงกายสําหรับการแสดง “โขนพระราชทาน” 
วันศุกรที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 2 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
หลักการและเหตุผล 
 

 โขน  เปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ใชการสั่งสมภูมิปญญาของครูอาจารยทางดานนาฏศิลปมาอยาง
ยาวนาน มีการถายทอดจากรุนสูรุนตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน และดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ไดทรงมีพระราชเสาวนีย ใหอนุรักษโขน ซึ่งเปนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย 
เพื่อใหคนรุนใหมไดมีสวนรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณที่งดงามเต็มรูปแบบ นับเปนความ
ภาคภูมิใจของคนไทยที่มีสวนชวยสืบสานและอนุรักษมรดกของชาติเอาไว ซึ่งในการแสดงโขนครั้งนี้ ไดมีการ
คัดเลือกผูแสดงที่เปนกลุมคนรุนใหม ที่มีความตั้งใจในการสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงสําคัญของชาติ และในดาน
ของการแสดงยังประกอบไปดวยฉากสําคัญหลายฉากที่ใชเทคนิคการแสดงสมัยใหมเขาผสมผสาน ทั้งการขึ้นรอก
ของตัวแสดง แสง สี เสียง ตลอดจนการสรางเครื่องแตงกายอันวิจิตรงดงาม ซึ่งในป 2558 มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ 
ไดเลือกชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ มาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพรใหแกประชาชนไดรับชม
 ดวยเหตุดังกลาวในสัปดาหวิชาการสาขานาฏศิลปและการแสดง เล็งเห็นถึงประโยชนเพื่อใหเยาวชนที่มี
ความสนใจไดเขารวมอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งสาขาฯหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิตนาฏศิลปและการแสดง จึงเล็งเห็น
วาการอบรมครั้งนี้ จะเปนการพัฒนาและเสริมสรางใหเยาวชนเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลป 
โขน - ละคร และเปนผูสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเปนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ใหคงอยูสืบไป 
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในดานการแสดง 
2. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
3. เพื่อบูรณาการงานบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 
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อบรมเชิงปฏิบัติทางดานนาฏยศิลป เร่ือง กระบวนการนาฏยประดิษฐ 
ระหวางวันที่ 5 – 6 มกราคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
หลักการและเหตุผล  
 นาฏยประดิษฐ เปนการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏยศิลปเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยใน
ดานสุนทรียะ อีกท้ังยังสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู ประเพณีและบริบททางสังคม การสรางงานนาฏยประดิษฐจึง
เปนศาสตรที่ตองแสวงหาแรงบันดาลใจ คนควาขอมูลพื้นฐาน นําเสนอแนวความคิด ออกแบบลีลาการเคลื่อนไหว 
รวมทั้งการเลือกสรรองคประกอบทางดานการแสดงตางๆ ใหสอดคลองสมบูรณ จนเกิดเปนงานศิลปะที่ถายทอดสู
สาธารณะชน 
  ดวยเหตุดังกลาวในสัปดาหวิชาการ สาขานาฏศิลปและการแสดงจึงไดจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติ
ทางดานนาฏยศิลป เรื่อง กระบวนการนาฏยประดิษฐ” เพื่อใหเยาวชนและผูที่มีความสนใจไดเขารวมอบรมในครั้ง
นี้ อีกท้ังสาขานาฏศิลปและการแสดง มีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิตทางดานนาฏศิลป จึงเล็งเห็นวาการอบรมครั้ง
นี้ จะเปนการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพการออกแบบสรางสรรคงานทางดานาฏยศิลปที่มีคุณคาตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสืบสานและสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมในดานการแสดง 
2. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
3. เพื่อบูรณาการงานบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สติ : ภูมิคุมกันชีวิตในยุคโลกาภิวัตน 
วันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดวัฒนธรรมที่ทําใหเยาวชนหลงวัตถุนิยม  และรับอิทธิพลคานิยมทาง
ตะวันตกเขามาในวิถีชีวิต  ซึ่งสะทอนพฤติกรรมของเยาวชนในแงคุณธรรมและจริยธรรม  การลุมหลงอยูในสังคม
ออนไลนกอใหเกิดปญหาทั้งสวนตัวและสังคม การแกปญหาพฤติกรรมของเยาวชนควรฝกใหรูจักมีสติและมี
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจในการเลือกรับสิ่งตางๆ และปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะสามารถลดปญหา
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคดังกลาวได 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจทั่วไปไดรับความรู  และแนวคิดเกี่ยวกับสติ  เพื่อใชเปนภูมิคุมกันชีวิต      
ในยุคโลกาภิวัตน 

2. เพื่อใหเยาวชนและผูสนใจทั่วไปสามารถนําความรูทางธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติสุข 
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อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศิลปไทย 
วันศุกรที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล    
 การรําเดี่ยวแบบมาตรฐาน เปนการแสดงที่หาดูไดยากของไทยอีกประเภทหนึ่ง ศิลปะของการการรําเดี่ยว 
คือการรําโดยใชผูแสดงคนเดียวเพื่อเปนการอวดฝมือและความสามารถในระดับสูงของผูแสดง ซึ่งผูแสดงตอง
ถายทอดกระบวน  ทารํา ลีลาและอารมณออกมาอยางกลมกลืน ซึ่งความงดงามในการรายรํา จะตองมาจาก
พื้นฐานการรําที่ดีและพัฒนาการเรียนรูมาตามลําดับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง 
มีวัตถุประสงคหลักในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม ในการผลิตบัณฑิตใหเปนครู อาจารย
นาฏศิลปน และนักวิชาการทางดานนาฏศิลปไทย เพื่อตอบสนองความตองการที่จะสรางสรรคจรรโลง
ศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคมไทย จึงไดจัดโครงการ “อบรมรําเดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศิลปไทย” ขึ้นทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการนําไปใชในการเรียนการสอน การแสดง และการสืบทอดตอไปในวงการนาฏศิลปไทย ที่มีกระบวน
ทารําตามมาตรฐานนาฏยศิลปไทยชั้นสูง และเครื่องแตงกายที่สวยงามตามแบบแผนโบราณ และไดนําความรู
เหลานี้เผยแพรทั้งในเชิงปฏิบัติการและวิชาการ โดยนําองคความรูจากอาจารยผูเชี่ยวชาญที่สามารถอธิบายไดงาย 
และเขาใจถึงวิธีปฏิบัติทารําไดงาย  

ดวยเหตุผลดังกลาว สาขานาฏศิลปและการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  จึงไดจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐานทางดานนาฏศิลปไทย” เพื่อเปนการนําองค
ความรูที่ไดรับนําไปพัฒนาตอยอด รวมถึงเปนการเผยแพรใหแกผูสนใจทางดานนาฏศิลปไทย ซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
ตอการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการแสดง อีกทั้งยังเปนการสงเสริมให
นักศึกษาไดมีประสบการณดานการจัดการแสดงงานนาฏศิลป  

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
2. เพื่อบูรณาการงานวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคผลงานทางดานนาฏศิลป 
วันศุกรที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

หลักการและเหตุผล    
 

 การสรางสรรคผลงานการแสดงถือไดวาเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่แสดงออกใหเห็นถึงศักยภาพของผู
สรางสรรคผลงาน  โดยในปจจุบันการสรางสรรคผลงานการแสดงจะถูกสรางสรรคจากนิสิต  นักศึกษา  อาจารย  
ศิลปน  รวมทั้งผูที่สนใจ  ซึ่งการออกแบบการแสดงจะถูกวางรากฐานมาจากหลักสูตรของแตละสถาบัน  โดย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง มีวัตถุประสงคหลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ความตองการของสังคม ในการผลิตบัณฑิตใหเปนครู อาจารย  นาฏศิลปน และนักวิชาการทางดานนาฏศิลปไทย 
เพื่อตอบสนองความตองการที่จะสรางสรรคจรรโลงศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคมไทย  ซึ่งการสรางสรรคผลงานทาง
นาฏศิลปจะตองมีพื้นฐานความรูในดานการจัดการแสดง  ไมวาจะเปนการออกแบบทารํา  เครื่องแตงกาย  ฉาก 
แสง และเทคนิคพิเศษ  รวมทั้งความรูในระบบขององคกร  เพื่อใหการสรางสรรคการแสดงนั้นเกิดองคประกอบที่
สมบูรณ  
 ดวยเหตุผลดังกลาว  สาขานาฏศิลปและการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี  จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางสรรคผลงานการแสดง  จึงมีความประสงคจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อ
เปนการนําองคความรูทางดานการสรางสรรคผลงานการแสดง  รวมทั้งการบริหารจัดการองคกรใหแกเยาวชนผูที่
สนใจ อีกทั้งยังเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ภูมิความรู และทักษะตอสาธารณะชน  
 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเยาวชนและประชาชนที่สนใจเกิดความรูความเขาใจในการสรางสรรคนาฏศิลป และสามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติไดจริง 

2. เพื่อเปนการบูรณาการงานวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมการจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อนําเสนอผลงานทางดานนาฏศิลป  
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อภิปรายเร่ือง “วัฒนธรรมสงกรานตปใหมไทย มรธ. ในอดีต” 
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 

ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 2 ชั้น 14 
มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุ ี

 
หลักการและเหตุผล 

วัฒนธรรมสงกรานตปใหมไทย การทําบุญตักบาตร การรดน้ําดําหัวผูใหญที่เคารพนับถือ การละเลนตางๆ 
ฯลฯ เปนสิ่งที่ดีงามและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาชานาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดสงเสริมใหมีการจัดงานกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติเชนนี้มาทุกปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีการรดน้ําดําหัวผูใหญในชุมชนและคณาจารย
อาวุโสที่ไดเกษียณอายุไปแลว โดยทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรมนี้มาโดยตลอด 

การพบปะผูอาวุโส คณาจารยรุนพี่ ไดรับฟงและแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
วัฒนธรรมภายในองคกรตางๆ ในอดีต จะชวยเสริมสรางรอยเชื่อมตอระหวางอดีตกับปจจุบัน ทําใหเกิดความรัก 
ความผูกพันและความเขาใจถึงความเปนมาของหนวยงานตน เปนการเสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวระหวาง
รุนพี่รุนนอง อันจะเปนผลดีตอการทํางานรวมกันและชวยผลักดันใหคณะฯ สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค 

1. จัดอภิปรายเสวนาเรื่อง “วัฒนธรรมสงกรานตปใหมไทย มรธ. ในอดีต” เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมภายในขององคกรที่เคยมีมา ผานรุนสูรุน 

2. เพื่อบริการวิชาการและสงเสริมงานดานศิลปวัฒนธรรมประจําชาต ิ
3. เพื่อเสริมสรางความสามัคคีและการทํากิจกรรมภายในรวมกันของบุคลากรในคณะฯ 
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โครงการอบรมและสัมมนาความรู 
เร่ือง การเตรียมความพรอมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษากฎหมาย ชั้นปที่ 4  

กอนเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560 

ณ อาคาร 2 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

หลักการและเหตุผล 

ดวยนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ชั้นปที่ 4 กําลังจะสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิต เพื่อเปน
การปลูกฝงคานิยมและคุณธรรมของการเปนนักกฎหมายที่ดีในการรับใชสังคมดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อดํารงไว
ซึ่งความยุติธรรมในสังคม โดยเปนการเตรียมความพรอมของบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีกอนเขาสูกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560  
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อปลูกฝงคานิยมและคุณธรรมของการเปนนักฎหมายที่ดี 
2. เพื่อเตรียมความพรอมบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรกีอนเขาสู

กระบวนการยุติธรรม 

3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกอนเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

   
 

   
 
 


