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ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ว ันที่ขออนุมัติ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 
1 07 มิ.ย. 2560 เขารวมงานเครือขายมหกรรมนาฏศิลป อ.ชนิดา จันทรงาม 16,000.00  

2 13 มิ.ย. 2560 
แสดงผลงานนิทรรศการ โครงการพิเศษของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภายใตชื่อ “ฟอรม 
จัด” 

อ.ปณณธร สมสรวย 42,500.00  

3 14 ก.ค. 2560 
เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2560 

อ.ดร.วิชุดา พรายยงค 67,200.00  

4 18 ต.ค. 2560 
นาฏศิลปสัมพันธเพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อ.ชนิดา จันทรงาม 41,200.00  

5 30 ต.ค. 2560 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลปอาเซียน 
(อินโดนีเซีย) 

อ.ชนิดา จันทรงาม 10,600.00  

6 03 พ.ย. 2560 โครงการนาฏกรรมละครไทย อ.อัมพร ใจเด็จ 17,600.00  

7 19 ธ.ค. 2560 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและ
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ (เทศกาลคริสตมาส) 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 7,500.00  

8 08 ก.พ. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูและ
วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ (เทศกาลวาเลนไทน) 

อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ 11,250.00  

9 02 มี.ค. 2561 
โครงการอบรมทางดานนาฏศิลป เรื่อง กระบวนการ
นาฏยประดิษฐ 

อ.สุนันทา เกตุเหล็ก 6,300.00  

10 02 มี.ค. 2561 
โครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการรํา เดี่ยวมาตรฐาน
ทางดานนาฏศิลปไทย 

อ.อัมพร ใจเด็จ 18,600.00  

11 12 มี.ค. 2561 
โครงการทัศนศึกษาเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมจีนยาน
เยาวราช 

อ.ชาดา บุนนาค 1,500.00  

12 19 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการถักเชือกจีน" อ.ชาดา บุนนาค 11,750.00  

รวม 252,000.00 
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โครงการ “เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องใน 
วันภาษาไทยแหงชาติ ประจําปพุทธศักราช 2560” 

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ หองประชุมเฉลมิพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความรู สรางเสริมทักษะทางภาษาไทยและทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรม 
และไดดําเนินรอยตามพระราชดําริในการทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง มีความตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษการสืบสานเอกลักษณทางภาษาไทย เพื่อสามารถนําความรูไปใชในการเรียนและ
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งเปนการอนุรักษภูมิปญญา และมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติใหดํารงอยูอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ท่ีทรงมีพระราช

ปณิธานในการอนุรักษภาษาไทย 
2. เพื่อเสริมความสามารถและทักษะทางภาษาไทยใหแกเยาวชน เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักและเห็นคุณคา

และรักษภาษาไทยอันเปนมรดกของชาติไทยสืบไป 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการเสริมความสามารถทางภาษาและวรรณคดีไทย “เสริมสราง
ทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2560 จากผูตอบแบบประเมินความพึง
พอใจ  จํานวน 150 คน มีคาคะแนนความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.31  คิดเปนรอยละ 86.2% อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่เปนประโยชนทําใหเยาวชนไดฝกทักษะการใชภาษาไทยและเปนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ควรมีการประชาสัมพันธการจัดโครงการเพิ่มในหลากหลายชองทางเพื่อใหเยาวชนและผูสนใจ เขารวม

มากยิ่งขึ้น 
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการถักเชอืกจีน” 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 

ณ หองประชุม 50 ป 1 ชัน้ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน ประเทศจีนนับเปนประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญระดับโลก ท้ังในดานเศรษฐกิจและการคา 
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศ การเมืองการปกครอง เปนหนึ่งในหาประเทศตัวแทนในองคการ
สหประชาชาติ และมีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในโลก นอกเหนือจากความสําคัญของการเรียนการสอนดวย
ภาษาจีนเพื่อติดตอสื่อสารแลวน้ัน การเรียนดานวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษายังมีความสําคัญอยางยิ่งใน
การเขาใจแนวความคิดและวิถีของชนชาติจีน หนึ่งในวัฒนธรรมจีนท่ีคงอยูมาหลายพันปคือ ศิลปะการถักเชือกจีน 
หรือเรียกวา “จงกวอเจี๋ย” ซึ่งสื่อใหเห็นถึงวิวัฒนาการการใชชีวิตของชาวจีนสมัยกอนเพื่อการดํารงชีพ จนแสดงถึง
เสนหความงาม และความประณีตท่ีจะถักขึ้นเพื่อใชสําหรับพิธีมงคลหรือเสริมความเปนสิริมงคล เปนตน รวมท้ัง 
สามารถนําเอาวิชาความรูการถักเชือกจีนมาประกอบเปนอาชีพเสริมไดอีกทางหนึ่ง 
 ดวยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจีน “ศิลปะการถักเชือกจีน” จึงไดจัด
โครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อสรางเสริมความเขาใจเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของศิลปะการถักเชือกจีน และความสําคัญของ

การเรียนรูวัฒนธรรมจีนควบคูกับการเรียนภาษาใหแกผูเขารวมโครงการ 
2. เพื่อผูเขารวมโครงการสามารถถักเชือกจีนไดอยางถูกตองหรือใกลเคียงกับตนแบบ 

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการถักเชือกจีน"    จากผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  จํานวน 120 คน มีคาคะแนน  ความพึงพอใจ  คะแนนเฉลี่ย 4.17    คิดเปนรอยละ 
83.4% อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
1. เปนโครงการที่เปนประโยชนแกเยาวชนเพื่อเสริมสรางทักษะดานการถักเชือกจีน และเรียนรูวัฒนธรรม

จีน 
2. ควรมีการประชาสัมพันธในการจัดงานเพื่อใหผูสนใจไดเตรียมตัวในการเขารวมโครงการ 

  
 

  


