โครงการ ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้ องค์ราชัน
หลักการและเหตุผล
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ คือสถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์ ของคนไทย ซึ่ งทั้งเด็ก เยาวชนและคนไทยทุกคน
ต้องรู ้กตัญญู รู ้คุณ ต่อบรรพบุรุษ และต้องช่วยกันส่ งเสริ ม รักษา ปกป้องตลอดไป
ดัง นั้ น ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน กรมส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม กรุ ง เทพมหานคร
แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่มีชีวิตกรุ งเทพมหานครเขตลาดพร้าว(โรงเรี ยนสุ ธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ ) องค์กรศิลปิ นไทย
และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความตระหนักและภักดี จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้
องค์ราชัน เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครอบครัวและประชาชนชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ รวมถึงวัฒนธรรมชาติไทย
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็ นเวทีให้ศิลปิ น เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ผ่านบทเพลง
๒.ได้ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นประวัติศาสตร์ และคุณูปการของบรรพบุรุษไทย
๓.เพื่อส่ งเสริ มให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้เห็นคุณค่าและช่วยกันสื บสาน อนุรักษ์วฒั นธรรมของชาติไทย
ทีป่ รึกษาโครงการ
๑.ครู ชยั ชนะ บุญนะโชติ
ศิลปิ นแห่งชาติ , ประธานองค์กรศิลปิ นไทย
๒.นายสนิท แย้มเกษร
ผูช้ ่วยเลขาธิ การ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.นาวาเอกพิเศษ(หญิง) สุ พรรณพิมพ์ ศรี สุวรรณ นายทหารปฏิ บ ัติ ก ารประจ ากรมก าลัง พลทหารเรื อ
ช่วยปฏิบตั ิราชการกรมพลาธิการทหารเรื อ
๔.นาวาเอกพิเศษ ธีร์ฏะวัฒน์ กุหลาบซ้อน ประจาสานักงานตรวจสอบภายใน กระทรวงกลาโหม
ช่วยราชการ กองตรวจการปฏิบตั ิราชการ สานักงานตรวจสอบ
ภายใน กระทรวงกลาโหม , ตุลาการศาลทหารกรุ งเทพ
๕.ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนราชวินิต มัธยม
๖.นายสุ รวัชร ยิง่ สวัสดิ์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
๗.นายสนชัย-นางสุ ธีรา เครื อคล้าย
ผูร้ ับใบอนุญาต-ที่ปรึ กษาโรงเรี ยนสุ ธีรัตนชัยสังคีตศิลป์
๘.นายวัชรี กาญจนประทุม
ประธานผูน้ าชุมชนเขตลาดพร้าว
๙.นายมาโนช เทศรัตนพันธ์
ประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว
ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑.สานักพัฒนากิจกรรมนักเรี ยน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวติ กรุ งเทพมหานครเขตลาดพร้าว (โรงเรี ยนสุ ธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ )
๓.องค์กรศิลปิ นไทย
๔.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กลุ่มเป้ าหมาย
๑.เชิงปริ มาณ : ผูเ้ ข้าร่ วมประมาณ ๑,๕๐๐ คน ประกอบด้วย
๑.๑ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑.๒ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางวัฒนธรรม ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางจิตวิญญาณ
ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ สื่ อมวลชน ประชาชน ผูส้ นใจทัว่ ไป
๑.๔ กลุ่มเป้ าหมายตามข้อ ๑ – ๓ โดยแบ่งเป็ น ๔ ภูมิภาค และกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ภูมิภาค
กรุ งเทพมหานคร
ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ประกอบด้ วยจังหวัด
ทุกเขตกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และจังหวัดสระบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิ งห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดระนอง
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลาภู
และจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุ รินทร์
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดอานาจเจริ ญ
และจังหวัดอุบลราชธานี

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุ โขทัย และจังหวัด
อุตรดิตถ์
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดอุทยั ธานี

๒. เชิ งคุ ณ ภาพ : ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้รับ การหล่ อหลอมปลู ก ฝั งให้ เกิ ดความรัก ศรัท ธา หวงแหน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ รวมทั้งรักในวัฒนธรรมและวิถีการดาเนินชีวติ ของท้องถิ่นตนเอง
ลักษณะโครงการ
๑.การดาเนินโครงการจะใช้วธิ ี บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่ งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
และวัฒนธรรมชาติไทย
๒.เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
การดาเนินโครงการ
๑.ปรึ กษาหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ าหมายทราบและเตรี ยมตัว
๓.จัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาต่อยอดทักษะด้านดนตรี (การขับร้อง การประพันธ์ และการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน)
โดยศิลปิ นแห่งชาติ
๓.๒ การประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ โดย
๓.๒.๑ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดเลือกจากเพลงที่กาหนดคือ เพลงครู , เพลงตามรอยเบื้องพระยุคบาท, เพลงทาดีเพื่อพ่อ, เพลงชัว่ เจ็ดทีดีเจ็ดหน, โปรดฟังอีกครั้ง,
เพลงใต้ร่มไตรรงค์, เพลงคนปลูกข้าว
๓.๒.๒ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดมี ๒ ระดับ คือประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเป็ นการ
ขับร้องเดี่ยว
๓.๒.๓ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดต้องเลือกร้องเพียง ๑ เพลง จากเพลงที่กาหนด
๓.๒.๔ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และให้ส่งผลงานโดยบันทึกลงแผ่น
ซีดีหรื อแผ่นดีวดี ีมาเพื่อให้คณะกรรมการได้คดั เลือก
๓.๒.๕ ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดที่ผา่ นรอบคัดเลือก หรื อตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ต้องมาขับร้องบนเวทีในงาน ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน โดยใช้แผ่น
เสี ยงดนตรี (Backing Track)
๓.๒.๖ วันงานจะประกาศผลพร้อมมอบรางวัลให้นกั เรี ยนและโรงเรี ยนที่ร่วมกิจกรรม

๓.๓ การแสดงเทิดพระเกียรติ โดย
๓.๒.๑ ศิลปิ นแห่งชาติ / ศิลปิ นอาวุโส : การแหล่และขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
๓.๒.๒ ตัวแทนเยาวชน
: การขับร้องประสานเสี ยงเพลงเทิดพระเกียรติ
๓.๔ ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย และนิทรรศการวิถีวฒั นธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค
๔. การแต่งกาย
๔.๑ นักเรี ยน

: ใส่ ชุดนักเรี ยน หรื อชุดไทย หรื อผ้าไทยที่สถานศึกษากาหนดให้ใช้
เป็ นเครื่ องแบบ (ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น)
๔.๒ ผูร้ ่ วมงาน : ใส่ ชุดไทย ชุดไทยย้อนยุค ชุดไทยพื้นเมือง (ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๕. ประเมินผล
สถานทีด่ าเนินโครงการ / วันจัดโครงการ
-สถานที่
: อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
-วันจัด
: ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินโครงการ
๑.ขั้นตอน
ขั้นตอน
-เตรี ยมการ/ประสานงานด้านเอกสาร
-ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยนทุกสังกัดทราบ
-แถลงข่าว
-ส่ งผลงาน
-วันเตรี ยมงาน
-วันจัดงาน
-ประเมินผล

๒.ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มีนาคม ๒๕๖๑
เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม - 13 มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ผลทีค่ าดว่าได้ รับ
๑. เชิ งปริ มาณ : เด็ก เยาวชน ครอบครัว ประชาชนทัว่ ไป ประมาณ ๑,๕๐๐ ที่เข้าร่ วมกิ จกรรมตามโครงการ
ได้ตระหนักรู ้และเห็นความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นตนเองและ
วัฒนธรรมของชาติไทย
๒. เชิ ง คุ ณ ภาพ : ผู ้เข้า ร่ ว มโครงการซาบซึ้ ง รั ก ศรั ท ธา หวงแหน สถาบัน หลัก ทั้ง ๓ คื อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์
ตัวชีวดั
ร้อยละ ๙๕ % ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองและวัฒนธรรมชาติ

