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ค าน า 
  
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา    
ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยมีจุดเน้นในเรื่องศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน
พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์
ความรู้ที่ดีขึ้น   
 โครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 5  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นโครงการที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยการ
ตัดโอนงบประมาณให้คณะศิลปศึกษาและมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งบัดนี้การด าเนินการดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงด้วยการให้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  และ
คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลได้จัดท ารายงานการด าเนินงานเพ่ือจะได้ทราบผลการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค  เพ่ือจะได้น าไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ก าหนดเป็นนโยบายและวางแผนใน
การด าเนินการจัดการโครงการในลักษณะดังกล่าวของคณะศิลปศึกษาให้มีความสมบูรณ์  เรียบร้อย  มีคุณภาพ  
ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างก็มีความภาคภูมิใจในความงดงามที่
สืบทอดมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ หัตถกรรม งานฝีมือต่างๆ รวมทั้งนาฏศิลป์ ดนตรีไทย สมควรเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยจะให้ความเอา
ใจใส่ ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์เอาไว้ และการที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ออกสู่สังคมประทศเพ่ือนบ้าน ประเทศที่อยู่
ใกล้เคียง จะท าให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยมากขึ้น การปะทะกับวัฒนธรรมของต่างชาติโดยเฉพาะ
อารยธรรมตะวันตกจึงไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลในกลุ่มของผู้รักความเป็นไทย เส้นทางอนาคตของศิลปวัฒนธรรม
ไทยจะเจริญยิ่งขึ้นต่อไปเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดที่มีความตั้งใจอย่างจริงจัง เป็นการ
ปลุกใจให้เกิดความรักและซาบซึ้งแก่คนรุ่นใหม่ มองเห็นถึงคุณค่าอย่างแท้จริง ในกระบวนการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาที่ได้เสนอแนะให้สถานศึกษามุ่งปลูกจิตส านึกและส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ 
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากลแก่ผู้เรียน  คณะศิลปศึกษาเป็นคณะวิชาหนึ่ง
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตรบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์  ดนตรีและคีตศิลป์  และมีหน้าที่ส่งถ่ายความรู้ในศาสตร์และ
ศิลป์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ ทั้งแนวทางการอนุรักษ์  การพัฒนาและสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านไปสู่บัณฑิต และจากบัณฑิตในฐานะผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ไปสู่เยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความ
เข้าใจมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม   

ในปีการศึกษา 2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ด าเนินการโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการ
แสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพ่ือให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และหน่วยงานในสังกัดด าเนินการพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการ
บริการวิชาการอย่างมีทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ)  ซึ่งในการด าเนินการครั้งนี้     
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตัดโอนงบประมาณให้คณะศิลปศึกษาและมอบหมายให้เป็น      
ผู้ด าเนินงาน  

คณะศิลปศึกษาจึงจัดกิจกรรมที่ 5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 07.30 – 08.30 น. 
ณ โรงพยาบาลกลาง  ส าหรับการบูรณาการการงานด้านศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษามีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา โดยก าหนดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนรายวิชาระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้านของสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และ
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รายวิชาดนตรีพ้ืนเมือง รายวิชาการรวมวงและการปรับวงดนตรีไทย 2 ของสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  
ในการจัดประสบการณ์การแสดงและการบรรเลงให้กับนักศึกษาได้แสดงและบรรเลงให้กับเจ้าหน้าที่  แพทย์ 
พยาบาลและผู้มารับบริการของโรงพยาบาล  
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 
2. เพ่ือกระตุ้นความคิดและให้ชุมชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. มีกิจกรรมการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างน้อย 2 พันธกิจ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก 

 
เป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ   
- จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่

สังคม จ านวน  3  ครั้ง 
 เชิงคุณภำพ 

  -  บุคลากรในคณะศิลปศึกษาได้รับการกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์จากกิจกรรม
การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม และสามารถน ามา
บูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. คณะศิลปศึกษามีกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม 

2. บุคลากรในคณะศิลปศึกษาได้รับการกระตุ้นความคิดและสร้างประสบการณ์จากการส่งเสริม 
สนับสนุนการอนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม  

3.  เป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 2 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือประเมินผลการอบรมโครงการนิทรรศการทาง
วิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการ
ตามล าดับ  ดังนี้ 
 
1.  กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำม 
 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการ
แสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๕ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ การศึกษา             
ของคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   ในวันที  24 และ 27 – 28 มกราคม 2557  ณ โรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  โดยจัดท าเป็นแบบสอบถามจ านวน 90 ชุด แจกแก่ผู้ชมการแสดง
และการบรรเลงของคณะศิลปศึกษาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลกลาง  
ได้แบบสอบถามกลับคืนมา  88 ชุด  คิดเป็นร้อยละ  97.78   ดังตารางที่  1 
 
ตารางที่  1   จ านวนแบบสอบถามที่แจก  และแบบสอบถามท่ีได้รับคืน   

จ านวนแบบสอบถามที่แจก จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน 
อัตราแบบสอบถาม 
ที่รับคืน  (ร้อยละ) 

90 88 97.78 

 
2. กลุ่มเป้ำหมำย 

เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลกลาง   
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Check  List) 
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 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกับการด าเนินงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ 
 ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  เป็นแบบปลายเปิด 
 
4. วิธีกำรเก็บข้อมูล 

 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นไปใช้กับกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถาม  คือ ผู้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลและผู้
มารับบริการของโรงพยาบาลกลาง   โดยได้แจกแบบสอบถามในรายการสุดท้ายของรายการแสดงแต่ละวัน  
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจ านวนรวม  88  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  97.78   รายละเอียดของแบบสอบถามที่
แจกและแบบสอบถามท่ีได้รับคืนแสดงไว้ในตารางที่  1 
 
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาคัดเลือกเพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  แล้วน าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check  List)   
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ  (Percent) 
 ตอนที่  2  ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  วิเคราะห์โดยการหาค่ามัชฌิม
เลขคณิต  (Arithmetic Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)   
 ตอนที่  3  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ 
 
6. เกณฑ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 แปลความหมายข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิตคิดเกณฑ์  ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 มีระดับความคิดเห็น น้อย 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 มีระดับความคิดเห็น มาก 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 
 การส ารวจครั้งนี้  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล  ได้รวบรวมแบบสอบถามจากผู้
รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลและผู้มารับบริการของ
โรงพยาบาลกลาง   โดยได้แจกแบบสอบถามในรายการสุดท้ายของรายการแสดงแต่ละวัน  ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนจ านวนรวม  88  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  97.78  จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูล  มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกำรอบรมโครงกำรนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและกำรแสดงทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  คือ  เพศหญิง   คิดเป็นร้อยละ  66.67  และเพศ
หญิง  คิดเป็นร้อยละ  33.33  ดังตารางที่  2 
 
ตารางที่  2   จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

28 
60 

31.82 
68.18 

รวม 88 100 

 
 1.2  อำยุ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีอายุ  50  ปีขึ้นไป  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  31.82  รองลงมาคือมีอายุระหว่าง  
31 – 40  ปี   คิดเป็นร้อยละ  20.45   อายุระหว่าง  41 – 50  ปี  คิดเป็นร้อยละ  13.64   อายุต่ ากว่า 15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ  12.50  อายุระหว่าง  21 – 30  ปี  คิดเป็นร้อยละ 11.36   และอายุระหว่าง  16-20  ปี  คิดเป็น
ร้อยละ  10.23  ตามล าดับ  ดังตารางที่  3 
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ตารางที่  3   จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 ปี 
16 -  20 ปี 
21 – 30  ปี 
31 – 40  ปี 
41 – 50  ปี 
51  ปีขึ้นไป 

11  
9 
10 
18 
12 
28 

12.50 
10.23 
11.36 
20.45 
13.64 
31.82 

รวม 88 100 

 
 1.3  สถำนภำพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลกลาง    คิดเป็นร้อยละ  53.46    และเป็นบุคคล
ทั่วไป/คนไข้ คิดเป็นร้อยละ  46.59  ดังแสดงในตารางที่  4 
 
ตารางที่  4     จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
บุคคลทั่วไป/คนไข้ 

บุคลากรของโรงพยาบาลกลาง 
41 
47 

46.59 
53.41 

รวม 43 100 
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2.  ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรนิทรรศกำรทำงวิชำกำรและกำรแสดงทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 
ตารางที่  5   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทาง
วิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

ข้อ รายการประเมิน x  S.D การแปลผล 
  1. ความน่าสนใจของชุดการแสดง 4.73 0.47 มากที่สุด 
  2. ความสวยงามของชุดการแสดง 4.56 0.66 มากที่สุด 
  3. ความเหมาะสมของชุดการแสดงกับโอกาสงาน 4.53 0.69 มากที่สุด 
  4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง 4.61 0.60 มากที่สุด 
  5. ความประทับใจในการรับชมครั้งนี้ 4.73 0.56 มากที่สุด 

 รวม 4.63 0.59 มากที่สุด 

 
            จากตารางที่  6  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ว่า มีความเหมาะสมของการด าเนินงานและมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ  

  
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
  ผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. อยากดูระบ าใต้อีก  ท าให้หายเครียด 
2. ควรบอกล่วงหน้า  มาช้าไปหน่อย 
3. อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆ 
4. อยากให้มีการแสดงแบบนี้ทุกสัปดาห์ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่มารับบริการ 
5. ควรจัดการแสดงแบบนี้บ่อยๆ เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยสนใจมากค่ะ 
6. สมควรจะมีบ่อย เป็นการผ่อนคลายให้ผู้ป่วยที่ใช้เวลารอแพทย์ออกตรวจ 
7. ขอความกรุณาน าการแสดงมาสักเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อคนไข้และประชาชนทั่วไป 
8. สวยงามและเป็นประโยชน์กับผู้มาโรงพยาบาลมากค่ะ 
9. จัดบ่อยๆ  จะดีมาก เชิญมาแสดงสลับกับการแสดงของโรงพยาบาล 
10. ควรมีการแสดงนี้ทุกวันศุกร์ 
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11. ประทับใจมาก ช่วยท าให้ผ่อนคลายดีค่ะ 
12. ควรจัดให้มีบ่อยๆ ทุก 1 เดือน 
13. อยากให้มีการแสดงแบบนี้ทุกวันศุกร์ ท าให้คนไข้คลายเครียดได้  
14. น้องๆ ที่มาร า ร าสวยมากๆ เลย 
15. อยากให้มีทุกวันศุกร์ ดูแล้วสบายใจดี 
16. เป็นกิจกรรมที่ด ีส่งเสริมสถาบันการศึกษา 
17. น่าจะมาแสดงที่โรงพยาบาลกลางอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
18. อยากให้มีรายการนี้อีก มีประโยชน์ต่อคนไข้และผู้ดูแลค่ะ 
19. ดีมาก อยากให้มีอีก ผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่จะได้ผ่อนคลาย ถ้ามีร าแบบสมัยก่อนจะดีมาก 
20. น้องๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ร าสวยงามมาก 
21. ให้มีไปตลอดนะคะ 
22. อยากให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆ 
23. เห็นด้วยมากๆ กับการบ ารุงรักษาอนุรักษ์ศิลปะไทย 
24. ควรมีการแสดงสัปดาห์ละครั้ง 
25. อยากให้แปลงเพลงสากลมาเล่นแนวเพลงไทยบ้าง เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์ 
26. ขอให้มีการแสดงบ่อยๆ 
27. ขอให้มีการแสดงต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมที่ 5  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในโครงการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะศิลปศึกษา มีจ านวน 2 ตัว ได้แก่   1. มีกิจกรรมการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อย่างน้อย 2 พันธกิจ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก  ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลโครงการสรุปเป็น 2 ประเด็นดังนี ้

1. กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับพันธกิจอื่น 
การน าภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่วนงานจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมการสืบสานและ
ธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ส่วนงานจัดการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือสร้างโอกาส
การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ สุขภาพ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา 

กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีโครงการ/กิจกรรม ที่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

บรรจุไว้ในแผน จากนั้นวิเคราะห์สาระความรู้ในรายวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในแผน โดยระบุกิจกรรมการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะกับการเรียนการสอนใน   
มคอ.๓ หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล    

ในการด าเนินการโครงการอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จนสามารถจัดท า
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการของ PDCA ในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์สากล
ศึกษา สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาของคณะศิลปศึกษา เป็นการ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ไปประกอบวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและคีตศิลป์ทั้งไทยและสากล        
จึงเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพครูควบคู่กับรายวิชาชีพเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
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ส าหรับที่ผ่านการวิเคราะห์สาระความรู้แล้วพบว่าสอดคล้องและเหมาะสมที่จะน ามาเป็นรายวิชาที่มีการบูรณา
การการท านุบ ารุงศิลปะ มีจ านวน 3 วิชา ได้แก่   

รายวิชา 301–22011 ระบ าเบ็ดเตล็ดและเพลงพื้นบ้าน 3(0-6-3) 
              (Thai Dance Variety and Folk Songs) 

รายวิชา 303-22063  ดนตรีพื้นเมือง  2 (0-4-2) 
          (Thai Folk Music) 

รายวิชา 303-22053  ทักษะการสอนและการปรับวงดนตรีไทย  2   2 (1-2-3) 
                  (Ensemble  Coaching  II)  

 จากรายวิชาข้างต้น คณะศิลปศึกษาก าหนดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามโครงการ
นิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรที่ 5 ที่คณะศิลปศึกษาด าเนินการ       
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2557 ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 
 วันที่ 24 มกราคม 2557  เป็นการบูรณาการรายวิชาเบ็ดเตล็ดและเพลงพ้ืนบ้านของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา และรายวิชาดนตรีพ้ืนเมืองของสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  ก าหนดเป็นรายการ
แสดงดังนี้ 
    1) การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองเหนือ 

2) การแสดงพ้ืนเมืองภาคเหนือ ชุดฟ้อนก๋ายลาย 
    3) การแสดงพ้ืนเมืองภาคกลาง ชุดร ากลองยาว 
    4) การแสดงพ้ืนเมืองภาคอีสาน ชุดฟ้อนไทพวน 
    5) การแสดงพ้ืนเมืองภาคใต้ ชุดระบ าชาวเล 
 วันที่ 27 มกราคม 2557  เป็นการบูรณาการรายวิชาทักษะการสอนและการปรับวงดนตรีไทย  2   
ของสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  ก าหนดเป็นรายการแสดงดังนี้ 
    1) เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ ออกสะบัดสะบิ้ง    
    2) เพลงใบ้คลั่ง สามชั้น 
    3) เพลงแขกมอญ เถา 
    4) เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองชั้น 
 วันที่ 28 มกราคม 2557  เป็นการบูรณาการรายวิชาเบ็ดเตล็ดและเพลงพ้ืนบ้านของสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา ก าหนดเป็นรายการแสดงดังนี้ 
    1) ร าแม่ศรี 
    2) ฟ้อนแพน 
    3) ระบ าศรีชยสิงห์ 
    4) ระบ าตารีกีปัส 
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กำรบูรณำกำรศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับกิจกรรมนักศึกษำ 
คณะศิลปศึกษาก าหนดงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษาได้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส าหรับการ
ด าเนินการโครงการในครั้งนี้ จัดในลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปี
ที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 

กิจกรรมการแสดงพ้ืนเมือง 4 ภาค ในวันที่ 24 มกราคม 2557 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา 

กิจกรรมการบรรเลงดนตรีไทย ในวันที่ 27 มกราคม 2557 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย และแขนงวิชาคีตศิลป์ไทย 

กิจกรรมการแสดงระบ าเบ็ดเตล็ด  ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทย
ศึกษา 
 

2. กำรประเมินควำมส ำเร็จจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานได้สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ
นิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เกี่ยวกับ
การด าเนินงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปศึกษา พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการนิทรรศการทาง
วิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.63) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อตามล าดับดังนี้  ความประทับใจในการรับชมครั้งนี้ (4.73) ความน่าสนใจของ
ชุดการแสดง (4.73) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง (4.61) ความสวยงามของชุดการแสดง (4.56) 
ความเหมาะสมของชุดการแสดงกับโอกาสงาน (4.53) 
 ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีกิจกรรมลักษณะนี้ต่อไป (n = 25)
และควรประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อที่ผู้สนใจจะได้ทราบและมาชมการแสดงได้ทันเวลา(n = 2) 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
 1. ในการท าโครงการมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากระยะเวลาที่แสดงโรงพยาบาลกลาง
ต้องเป็นเวลาที่แพทย์ยังไม่ออกตรวจ คือ เวลา 07.30 – 08.30 น. ท าให้ผู้แสดงและผู้บรรเลงต้องเตรียมตัว
ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และเดินทางออกจากคณะศิลปศึกษาเวลา 06.00 น. ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับนักศึกษาที่มี
ที่พักอยู่ในย่านเปลี่ยวได้ 
 2. ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณท าให้ไม่มีงบประมาณในการจ้างรถรับส่ง ต้องใช้รถตู้คณะ
ศิลปศกึษาเพียง 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 50 คน    
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรให้มีการด าเนินการโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ จึงจะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง 
 2. ควรพัฒนาคู่มือการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน เพ่ือให้หน่วยงานใน
สังกัดมีแนวทางในการด าเนินการ และสามารถด าเนินการได้เป็นทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของโครงการหลักของสถาบันได้อย่างครบถ้วน   
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ประมวลภำพกิจกรรมโครงกำร 
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กำรแสดงระบ ำศรีชยสิงห์ 
 

 
 

กำรแสดงร ำตำรีกีปัส 
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กำรแสดงร ำแม่ศรียอดสร้อย 
 

 
 

กำรแสดงฟ้อนแพน 
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กำรบรรเลงดนตรีไทย 
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กำรบรรเลงดนตรีไทย 
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ผู้แสดง ผู้บรรเลงและผู้ปฏิบัติงำน 
 
 

 
 

ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ รพ.กลำงในกำรเก็บแบบสอบถำม 
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ผู้ชมกำรแสดงทำงศิลปวัฒนธรรม 
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ภำคผนวก ข 
หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ 
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ภำคผนวก ค 
เอกสำรกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
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