
คํานํา 
 
                 
               เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
บางเขนและลพบุรี โครงการเผยแพร ่แลกเปล่ียน เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมในกลุ่มอาเซียน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐสหภาพพม่า ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู ้ศึกษาสร้างความเข้าใจในสังคม
วัฒนธรรมของมนุษย์กลุ่มประชาคมอาเซียน   ผ่านงานศิลปวัฒนธรรม ด้านต่างๆ ซ่ึงเป็น
เอกลักลักษณ์ประจําชาติทั้งทางด้านดนตรีและการแสดง ด้านศิลปกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ภาษา  และศาสนา เพ่ือนํามาปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการเรียน การสอน การวิจัย และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่ง 
  
            อีกทั้งในการจัดทํารายงานฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใช้เป็นเอกสารเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจน
ข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการไปปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          ประวิทย ์ ขาวปล้ืม 
                                                          ผู้อํานวยการศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนํา 

 
 

หลักการและเหตุผล 
              มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระ
พรและเทิดพระเกียรติแด่พระราชวงศ์ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมระลึกถึงพระ
มหากรุณาธคิุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ จึงจัดพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรที่ถือปฏิบัติ
ตลอดไป 
              มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกบัคณะทุก
คณะฯ วัดพระศรีมหาธาตุฯ และหน่วยงานราชการและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา อาทิ วนัมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาหบูชา วันเข้าพรรษา โดย
ดําเนินรูปแบบปฏิบัติบูชาด้วยการทําบุญตักบาตร หล่อเทียน เวยีนเทียน และฟังเทศน์
มหาชาติเพ่ือน้อมระลึกถึงพระปัญญาคณุ พระปริสุทธิคุณ และมหากรุณาธคิุณขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดทั้งจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาจิตอาสาและจิตสาธารณะ  
           ด้วยเหตุนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้ตระหนัก
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทําโครงการน้ีเพ่ือสืบสานความดีงามที่เกิดจากหลักธรรม
พุทธศาสนาให้นักศึกษา คณาจารย ์รวมทั้งผู้ร่วมงานและเกิดพลังสามัคคีธรรมป็นมหา
มงคลแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
        ๑.เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วภูมพิลอดุลยเดช 
        ๒.เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
        ๓.เพ่ือเป็นกิจกรรมเน่ืองในวาระวันสถาปนามหาวิทาลัยราชภัฏพระนคร  
           วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
       ๔. เพ่ือให้นักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวันและเพ่ือการ
ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
 
 
 



 
เป้าหมายตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
๑.ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ  คณาจารย ์บุคลากรและประชาชนท่ัวไปที่เข้าร่วมกิจกรรม     
จํานวน ๕๐๐ คน บรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดในแผนดําเนิน 
๒.ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ คณาจารย ์บุคลากรและประชาชนท่ัวไปที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในความเป็นไทยและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ 

 
ระดับมหาวทิยาลัยท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสยัทัศน ์
 และอัตลักษณ์ 
โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรี 
กิจกรรม     เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ รหัสกิจกรรม ๑-๒๐๗-๗๑๑-๓๔๐๑ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ๗ เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
และนําพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
เป้าประสงค ์         มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมฯ กลยุทธ์ที่๑ 
ประเภทโครงการ    งานพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์มาตรฐานภายใต้กรอบ TQF ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 
อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ๕ประการ 

๑. มีความเป็นไทย 
๒. รู้วัฒนธรรม 
๓. ประเพณี 
๔. ศาสนา 
๕. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๒. การนําไปใช้ดา้นทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม   
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินกิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยโดยให้คณาจารย ์บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ/สํานักให้มี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสร้างคุณค่าต่อสังคมให้สืบสานความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วฒันธรรม ประเพณใีห้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป 

 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปฏบิัติงานไตรมาส ๑ 
   ระหวา่งวนัที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  
สถานท่ีดําเนินการงาน   ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
                              มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 



   ผลท่ีคาดว่าจะไดร้ับ     
๑. เพ่ือปลูกฝังให้ คณาจารย ์นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไปได้สืบทอด

กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาวพุทธสืบไป  
๒. เพ่ือให้ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไปได้เข้าใจหลักธรรมทาง

พุทธศาสนาสามารถนําเป็นประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 
๓. เพ่ือให้เห็นความสําคัญและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย 

 
งบประมาณการดําเนินงาน 
 
รายรบั รายจ่าย 
 
จากผู้ร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธา 

๑. ค่าใช้สอย 
- ปัจจัยถวายพระพระสงฆ์กัณฑ์

เทศน์ (จํานวน๖รปูๆละ๕,๐๐๐
บาทถวายตามกัณฑ์เทศน์แต่ละ
กัณฑ์) 

 วันที่ ๓ ธ.ค.๕๖ จํานวน ๖ กัณฑ์ ๆ   
 ละ ๕,๐๐๐ บาท  
เป็นเงนิจํานวน ๓๐,๐๐๐บาท 
วันที่ ๔ ธ.ค.๕๖ จํานวน ๒ กัณฑ์ๆ 
ละ๕,๐๐๐บาท  
เป็นเงนิจํานวน ๑๐,๐๐๐บาท 

- ค่าจ้างเหมาทาํดอกไม้สดถวาย
พระสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา จํานวน
เงิน ๑๕,๐๐๐บาท 

- ค่าจ้างจัดสถานท่ีสวนปา่เทศน์
มหาชาติ จํานวนเงิน ๗,๐๐๐บาท 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จํานวนเงิน 
๒,๔๕๙.๑๘ บาท 

- ค่าจ้างตัดต่อวีดิทัศน์งานเทศน์
มหาชาติ จํานวนเงิน ๓,๐๐๐บาท 

 

 

จํานวนเงิน = ๗๒,๘๓๘ บาท 

๒. ค่าวัสดุ ๓๒,๔๗๐บาท 
  - ค่าผลไม้ จํานวนเงิน ๕,๕๗๔ บาท 
  - ค่าวัสดุ (ฟางผา้ป่า ไม้เสยีบแบงก์         
ชุดไทยธรรม น้ําด่ืม 
 จํานวนเงิน ๓,๐๐๐บาท 
รวมรายจ่ายทัง้สิ้น ๙๙,๙๒๙.๑๘ บาท 



บทท่ี ๒. 
 
         การดําเนินงานจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  
 
ความเป็นมาของคําว่า มหาชาตแิละเทศน์มหาชาติ  
 
           อันเวสสันดรชาดกน้ี คัมภีรธ์ัมมบทขุททกนิกายกล่าวว่า เป็นพุทธดํารัสสมเด็จ
พระบรมศาสดาตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ขีณาสพสองหม่ืน และมวลหมู่พระประยูรญาติที่นิโคร
ธารามมหาวหิาร นครกบิลพัสด์ุ ในคราวเสด็จโปรดพระเจ้าสุทโธนะพุทธบิดา และพระวงค์
ศากยะเพราะปรารภฝนโบกขรพรรษให้เหตุ จึงตรัสเวสสันดรชาดกในที่นี้ เวสสันดรชาดกน้ี 
เป็นเรื่องใหญ่ยืดยาว ท่านจึงจัดรวมไว้ใน มหานิบาตชาดก รวมเรื่องใหญ่ ๑๐ เรื่องที่เรยีก
กันว่า ทศชาติ แต่อีก ๙ เรื่องเหตุใดจึงใดจึงไม่เรียกว่ามหาชาติคงเรียกแต่เวสสันดรชาดก
เรื่องเดียวว่ามหาชาติข้อนี้สมเด็จพระเจ้าพระบรมวงค์เธอกรม พระยาดํารงราชานุภาพ
โปรดประทานอธิบายว่า พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้เคียงนับถือกันมาแต่
โบราณว่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดกสําคัญกว่าชาดกอื่นๆด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์
บริบูรณใ์นเรือ่งมหาเวสสันดรชาดกท้ัง ๑๐ อยา่ง คอื 

๑. ทานบารมี ทรงบริจาคทรพัย์สิน ช้างม้า ราชรภ พระกุมารท้ังสองและพระมเหสี 
๒. ศีลบารมี ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดระหว่างทรงผนวชอยู่ ณ เขาวงกต 
๓. เนกขัมมบารมี ทรงครองเพศบรรพชิตตลอดเวลาท่ีประทับ ณ เขาวงกต 
๔. ปัญญาบารมี ทรงบําเพ็ญภาวนามัยปัญญาตลอดเวลาท่ีทรงผนวช 
๕. วิริยบารมี ทรงปฏิบัติธรรมมิได้ยอ่หย่อน 
๖. สัจจบารมี  ทรงล่ันพระวาจายกกุมารให้ชูชก เมื่อพระกุมารหลบหนีก็ทรงติดตาม

มาให้ 
๗.  ขันติบารมี ทรงอดทนต่อความยากลําบากต่างๆขณะที่เดินทางมายังเขาวงกต และ

ตลอดเวลาท่ีประทับ ณ ที่นั้น แม้เมื่อทอดพระเนตรเห็นชูชกเฆ่ียนตีพระกุมารอย่าง
ทารุณ พระองค์ก็ทรงข่มพระทัยไว้ได้ 

๘. เมตตาบารมี เมื่อพราหมณ์เมืองกลิงคราษฎ์มาทูลขอช้างปัจจัยนาเคนทร์ เพราะ
เมืองกลิงคราษฎร์ฝนเล้ง ก็ทรงพระเมตตาประทานให้ และเม่ือชูชกมาทูลขอสอง
กุมารโดยอ้างว่าตนได้รับความลําบากต่างๆ พระองค์ก็มีเมตตาประทานให้ 

๙. อุเบกขาบารมี เมื่อทรงเห็นสองกุมารถูกชูชกเฆ่ียนตีวิงวอนให้พระองค์ช่วยเหลือ
พระองค์ก็ทรงบําเพ็ญอุเบกขา คือ ทรงวางเฉย เพราะทรงเห็นว่าได้ประทานเป็น
สิทธิ์ขาดแก่ชูชกไปแล้ว 



๑๐.อธิษฐานบารมี คือทรงต้ังมั่นที่จะบําเพ็ญบารมีเพ่ือให้สําเร็จพระโพธิ์ญาณเบ้ืองต้น 
แม้มีอุปสรรก็มิได้ทรงย่อยอ จนพระอินทร์ต้องประทานความช่วยเหลือต่างๆ เพราะ
ตระหนักในน้าํพระทัยอันแน่วแน่ของพระองค์   
 

 การแสดงธรรมเทศน์กัณฑ์คาถาพนั ประกอบดว้ย 
 

       กัณฑ์ทศพร  ๑๙ พระคาถา    ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติ
ดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเน้ือเจรญิใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้อง
ประสงค์อีกเช่นเดียวกัน จะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงามมี
ความประพฤติดี กิริยาเรยีบร้อยทุกประการ 
      กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๒ พระคาถา  ผู้ใดบูชาบูชากัณฑ์หิมพานต์ ย่อมได้ส่ิง
ปรารถนาทุกประการ ครัน้ตายแล้วได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอัน
มโหฬารมีบริวารแวดล้อมบํารุงบําเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดใน
ตระกูลขัตติยะมหาศาล หรอืตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพยศ์ฤงคาร
บริวารมากมายนานาประการ เช่นโคกระบือ ช้าง ม้า รถยานพาหนะจะนับประมาณ
มิได้ประกอบด้วยสุขกายสบายใจทุอิริยาบถ 
      กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา ผู้ใดบูชากัณฑ์ทานกัณฑ์จะบริบูรณ์ด้วยแก้ว
แหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้าส่ีเท้า ครัน้ตายแล้วจะได้ไปเกิดใน
ฉกามาพจรสวรรค ์มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขอยูใ่นปราสาทสร้างด้วย
แก้ว ๗ ประการ 
     กัณฑว์นประเวศน์ ๕๗ พระคาถา ผู้ใดบูชากัณฑ์วนประเวศน์ จะได้รับความสุข
ทั้งโลกน้ีและโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป เป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียว ฉลาด 
สามารถปราบอริราชศัตรใูห้ย่อยยับไป 
     กัณฑช์ชูก ๗๙ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์ชูชก จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ 
ประกอบด้วยสมบัติ อันงดงามกว่าชนทัง้หลายจะเจรจาปราศรัยกไ็ด้สมีภรรยาและบุตร
ธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย 
     กัณฑ์จลุพน ๓๔ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์จุลพน แม้บังเกิดในปรภพใดๆ จะเป็น
ผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติ บริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป แล้วจะมี
สระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพยสมบัติในโลกหน้า
สืบไปฯ 
     กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลก
นั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบรวิารมาก มีอุทยานและ
สนระโบกขรณีเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศกัดานุภาพเฟ่ืองฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป 
อีกท้ังจักได้เสวยอาหารทพิย์เป็นนิจนิรันดรฯ 



     กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์กุมาร ย่อมประสบความสําเร็จในส่ิงที่
ปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยพระศรีอาริยเมตไตรยมาอุบัติ 
ก็จะได้พบสาสนาของพระองค์จะได้ถือปฎิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับรับ
ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุ พระอรหันตผล พร้อมปฏิสัมภิทาท้ัง ๔ 
ด้วยบุญราศทีี่ได้อบรมไว้ 
      กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์มัทร ีเกดิในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่ง 
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยนืยาว ทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคน
ทั้งหลายจะไปในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญ ทุกหนทกุแห่ง  

          กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓ พระคาถา ผู้ใดบูชากัณฑ์สักกบรรพ จะได้เป็นผู้เจริญด้วย
ลาภยศ ตลอดจน จตุรพิธพรท้ัง ๔ คือ อายุ วณณระ สุขะ พละ ตลอดกาล  
          กัณฑ์มหาราช ๖๙ พระคาถา ผู้ใดบูชากัณฑ์มหาราช จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์
สมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชา เมื่อจากโลกมนุษย์ไป ก็
จะได้ไปเสวยทิพย์สมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครัน้บารมีแก่
กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันติดเสียซ่ึงชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสามมีกา
โมฆะเป็นต้น 

      กัณฑ์ฉกกษัตรีย์ ๓๖ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์ฉกกษัตริย ์จะได้เป็นผู้เจริญด้วย
พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆชาติแลฯ 
      กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘ พระคาถา  ผู้ใดบูชากัณฑ์นครกัณฑ์ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วย
วงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ธิดา สามี หรือบิดามารดาเป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากัน
โดยความผาสุก ปราศจากโรคาพาธท้ังปวง จะทําการใดๆก็พรอ้มเพรียงกัน ยังการงาน
นั้นๆ ให้สําเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี 
 

ขั้นตอนแผนปฏบิัติงานตามกระบวนการ PDCA  
๑. ประชุมการดําเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 
๒. ขออนุมัติโครงการเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
๓. การดําเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 
๔. สรุปผลการดําเนินงานเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
ผลการดําเนนิงาน 

 
 

           สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามการขอคําปฏิบัติ
ราชการต่อมหาวิทยาลัยฯ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและ
ลพบุรี กิจกรรมเทศน์มหาชาติและพิธีถวายสัตย์ปฎญิาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีของ
แผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๖พรรษา  ระหว่างวันที่ ๓-๔ ธนัวาคม 
๒๕๕๖ ณ อาคารเรยีนรวมและศูนย์วฒันธรรมพระนคร 
ได้บรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงาน   
๑. เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
๒. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระกษัตริย์ 
     ให้สมกับที่เป็นข้าของแผ่นดิน 
๓. เพ่ือให้บุคลากรนักศึกษาและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้             

ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจําวันเพ่ือการดําเนนิชีวิตอย่างมคีวามสุขในการฟัง
เทศน์ 

เป้าหมายตัวชี้วดัความสาํเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จํานวน ๕๐๐ คน บรรลุเป้าหมายท่ีได้กําหนดในแผนดําเนิน 
ตัวชีว้ัดเชิงคณุภาพ คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
จิตสํานึกในความเป็นไทยและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ 

 
ระดับมหาวทิยาลัยท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสยัทัศน์ 
 และอัตลักษณ์ 
โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรี 
กิจกรรม     เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ รหัสกิจกรรม ๑-๒๐๗-๗๑๑-๓๔๐๑ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ๗ เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม
และนําพาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 
เป้าประสงค ์         มีการสืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมฯ กลยุทธ์ที่๑ 
ประเภทโครงการ    งานพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์มาตรฐานภายใต้กรอบ TQF ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
 



อัตลักษณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ๕ ประการ 
๑.มีความเป็นไทย 
๒.รูว้ัฒนธรรม 
๓.ประเพณ ี
๔.ศาสนา 
๕.ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

     การนําไปใชด้้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ดําเนินกิจกรรมทํานุศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ตามนโนบายของมหาวิทยาลัยโดยให้คณาจารย ์บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ/สํานักให้มี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสร้างคุณค่าต่อสังคมให้สืบสานความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ วฒันธรรม ประเพณใีห้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป 

 
ผลการดําเนนิงานประเมินผลโครงการจาก 
  ๑.แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒.แบบสังเกตผู้เข้าร่วมโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  
๑. ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปีเพ่ือสร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯในด้านการ
เทิดทูนชาติ ศาสนาสืบต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค 
๑.โครงการท่ีจัดได้รับขาดความรว่มจากคณาจารยบุ์คลากรในมหาวิทยาลัยยงัมีน้อยอยู่   
มาแต่ไม่อยู่จนเสร็จกิจกรรม 
๒.สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม 
๓.ควรมีการวางแผนการจัดโครงการกิจกรรมให้พร้อมมากกวา่นี้ 
๔.ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่มผีลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนีท้ําให้        
นักศึกษาไม่สามารถมารว่มกิจกรรมไดเ้นื่องมหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน
เพ่ือความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการเดินทางของนักศึกษา 
แนวทางการแก้ปัญหา  
๑.การจัดโครงการในครั้งต่อไป ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาควรให้
ความสําคัญและความร่วมมากกว่านี ้
๒. ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวควรหามาตรการในการเข้าร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายของ
มหาวิทยาลัยในมากกว่านี ้
๓.การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรมีการประชุมวางแผนการดําเนนิงานให้มากกว่านี้และมี
การแบ่งงานตามความรับผิดชอบที่ชัดเจน 



        ลงชื่อ …………………………………… 
 
                 ( นางสาวราตรี   ศรโีรจน์  )   ผู้สรปุโครงการ 

               ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
                 วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
         ลงชือ่ .............................................. 
                    (นางสุนภิา เสือเปรียว  )      ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
           ตําแหน่ง เจ้าหน้าบริหารงานท่ังไป 
                   วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
        ลงชื่อ ………………………………………….. 
                     (นางจําปี    บดุดา) 
         ตาํแหน่ง หัวหน้าสํานักงานศลิปะและวัฒนธรรม 
                    วันท่ี ๑๐ ธันวาคา ๒๕๕๖ 
 
  
 
       ลงชื่อ ……………………………………. 
                 (นายประวทิย์ ขาวปลืม้) 
     ตําแหนง่ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
               วันท่ี  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก๑ 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
ท่ี๓๐๘๖/๒๕๕๖ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเทศน์มหาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
กําหนดการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุร ี

กิจกรรม เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
 


