
โครงการย้อนรอยวิถีไทย “บา้นวฒันธรรม ลานวฒันธรรม” 
 
หลกัการและเหตผุล 
 การผลติบณัฑติของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบณัฑติใหม้คีุณธรรม
น าความรู ้ เพื่อใหเ้กดิภมูคิุม้กนัตนเอง  เพื่อความพรอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่โลกของการท างานและแขง่ขนัอยา่งมี
คุณภาพ  ส านกัศลิปะและวฒันธรรมเป็นหน่วยงานสนบัสนุนและส่งเสรมิใหน้กัศกึษา  บุคลากรและ
เครอืขา่ยทางวฒันธรรมในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คยีงมสี่วนรว่มในการจดัการท านุบ ารงุรกัษา  
อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูวฒันธรรมอนัดงีามของชาต ิ ตลอดจนภมูปิญัญาทอ้งถิน่  โดยรว่มกบัคณะวชิาต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลยัและหน่วยงานเครอืขา่ยทางวฒันธรรมภายนอก  ปลกูจติส านึกใหเ้หน็คุณค่ามรดกทาง
ภมูปิญัญาของชาตใินการจดักจิกรรมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูท้ ัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั  ใหส้ามารถเรยีนรูจ้ากกจิกรรมในการมสี่วนรว่มและพฒันาต่อยอดไปสู่การพึง่ตนเองและสรา้ง
ภมูคิุม้กนัใหชุ้มชนของตน  พรอ้มทีก่า้วสู่สงัคมภายนอกเพื่อจะเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงอยา่งสมดุลย์ 

วตัถปุระสงค ์
 2.1  เพื่อสรา้งองคค์วามรูเ้รือ่งวถิไีทยในรปูแบบการด าเนินกจิกรรมยอ้นรอยวถิไีทยใหค้รอบคลุม 
ทุกดา้น 
 2.2  เพื่อจดักจิกรรมสาธติใหค้วามรูด้า้นศลิปวฒันธรรม การละเล่นพืน้บา้นและกจิกรรมการ
ประกวดแขง่ขนัทางวฒันธรรม 
 2.3  เพื่อสรา้งและปลกูจติส านึกและความภาคภมูใิจในความเป็นไทยตามแนวทฤษฎเีศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

- บุคลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เครอืขา่ยทางวฒันธรรมและบุคคลทัว่ไป เขา้รว่มไม่
น้อยกว่า 300 คน 

 ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ  
 -  ผูเ้ขา้รว่มสามารถน าความรูไ้ปใช ้ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 75  
 ตวัช้ีวดัเชิงเวลา  
 -  สามารถด าเนินการไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนด  

คณุสมบติัผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
-  บุคลากรและนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  เครอืขา่ยทางวฒันธรรมและบุคคลทัว่ไป 

ระยะเวลา และสถานท่ีด าเนินโครงการ 
 ระหว่างวนัที ่16 – 17  กรกฎาคม  2553  ณ บรเิวณรอบสระสนานใจและอาคารส านกัศลิปะและ
วฒันธรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
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ลกัษณะกิจกรรม 
 1)  จดักจิกรรมสาธติใหค้วามรู้  13 กจิกรรม  ไดแ้ก่   

1.1)  ตลาดนดัเรอืเกย   1.2)  การร าโนรา  
1.3)  ดนตรไีทย    1.4)  มวยทะเล  
1.5)  การร าไหวค้รมูวยไทยเยาวชน  1.6)  การพบัรบิบิน้โปรยทานงานพธิกีรรม  
1.7)  การท ายาดมทวาทสโอสถ  1.8)  ย าสมนุไพร  
1.9)  ขนมจากโดนทั   1.10)  ขนมดู  
1.11)  ขนมเจาะห ู   1.12)  ขนมป าจี  
1.13)  ขนมคา้งคาว 

 2)  จดักจิกรรมประกวดแขง่ขนัทางวฒันธรรม  ไดแ้ก่   
2.1)  ประกวดมารยาทไทย ระดบัอนุบาลและระดบัประถมศกึษา 
2.2)  ประกวดร าวงสุนทรยี ์ ระดบัอนุบาล 
2.3)  แขง่ขนัท าขนมจูจ้นุ  ประเภทบุคคลทัว่ไป 
2.4)  แขง่ขนัผดัหมีก่ะท ิ ประเภทบุคคลทัว่ไป 
2.5)  แขง่ขนัแกงคัว่กลิง้เนื้อ  ประเภทบุคคลทัว่ไป 
2.6)  แขง่ขนัพายเรอืคายคั  ประเภทบุคคลทัว่ไป 

งบประมาณ 
 งบประมาณเงนิรายได ้(เงนิบ ารงุการศกึษา) ปีงบประมาณ 2553  แผนงาน : ส่งเสรมิและพฒันา
ศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม   ผลผลติที ่1  ผลงานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  รหสั บ53.0505201 งบ
ด าเนินงาน  จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถว้น)  รายละเอยีดดงันี้ 
 ค่าตอบแทน       5,000  บาท  

1) ค่าตอบแทนกรรมการตดัสนิการประกวด 
- กรรมการตดัสนิประกวดมารยาทไทย ระดบัอนุบาลและประถมศกึษา 2 ระดบัๆ ละ 3 คนๆ 

ละ 500 บาท เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- กรรมการตดัสนิประกวดร าวงสุนทรยี ์ระดบัอนุบาล 3 คนๆ ละ 500 บาท เป็นเงนิ 1,500 

บาท 
- กรรมการตดัสนิแขง่ขนัท าอาหาร (ขนมจูจ้นุ, ผดัหมีก่ะท,ิ คัว่กลิง้เนื้อ) 3 คนๆ ละ 500 บาท 

เป็นเงนิ 1,500 บาท 
- กรรมการตดัสนิแขง่ขนัพายเรอืคายคั 1 คน เป็นเงนิ 500 บาท 

รวมเป็นเงิน 6,500 บาท (ขอเบิกเพียง 5,000 บาท) 
ค่าใช้สอย       40,000  บาท  
1)  ค่าเช่าเครือ่งเสยีง วนัละ 3,000 บาท 2 วนั  เป็นเงนิ  6,000 บาท 
2)  ค่าจา้งผูเ้ชีย่วชาญด าเนินการสาธติกจิกรรมทางวฒันธรรม   ไดแ้ก่  ตลาดนดัเรอืเกย,  การร า

โนรา, ดนตรไีทย,  มวลทะเล,  การร าไหวค้รมูวยไทยเยาวชน,  การพบัรบิบิน้โปรยทานงานพธิกีรรม,  การ
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ท ายาดมทวาทสโอสถ, ย าสมนุไพร,ขนมจากโดนทั,  ขนมด,ู  ขนมเจาะห,ู  ขนมป าจ ีและขนมคา้งคาว  รวม 
13 กจิกรรมๆ ละ 2 วนัๆ ละ 500 บาท  เป็นเงนิ 13,000 บาท 

3)  เงนิและของรางวลัผูช้นะการประกวด แขง่ขนั 6 กจิกรรม  รวม 7 ประเภทๆ ละ 3,000 บาท  
เป็นเงนิ  21,000 บาท 

 -  เงนิรางวลัชนะเลศิ   จ านวน 1,500 บาท  
 -  เงนิรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 จ านวน 1,000 บาท  
 - เงนิรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2  จ านวน   500 บาท  

 ค่าวสัด ุ        55,000  บาท  
  -  วสัดุส าหรบัการจดักจิกรรม  
  -  วสัดุอื่นๆ  
 หมายเหต ุ ขอถวัเฉล่ียจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 7.1  เกดิการเรยีนรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทยในรปูแบบของการเขา้รว่มกจิกรรมจรงิ  
 7.2  มคีวามภาคภมูใิจในมรดกภมูปิญัญาของบรรพบุรษุ  
 7.3  ความรูสุ้ขในการเขา้รว่มกจิกรรมกบับุคคลอื่นๆ ทีห่ลากหลาย  เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัใหต้นเอง
และเตมิเตม็ในความเป็นคนทีเ่ขม้แขง็และสมบรูณ์แบบ 
 7.4  ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  ไดท้ าหน้าทีส่นบัสนุน ส่งเสรมิงานดา้นการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยั 

8.  การประเมินผลโครงการ 
 1.  จากแบบสอบถาม 

2.  จากการสงัเกตุการเขา้รว่มกจิกรรม 
 3.  สรปุผลการด าเนินโครงการเป็นเอกสาร 
 4.  น าผลการประเมนิมาปรบัปรงุเพื่อพฒันาโครงการต่อไป 

9.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ส านกัศลิปะและวฒันธรรม  รว่มกบัคณะวชิา 7 คณะของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  
 

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


