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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลผลิต ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
รหัส (๑๑๑๐๑-๕๙-๐๕๐๐๔-๐๔-๐๑)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

๑. ชื่อโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและกำรบริกำรวิชำกำร :  สืบสำนวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ครั้งที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๑/ ๒๕๕๘  
๒. ลักษณะ/ประเภทของโครงการ 
 วิชำกำร/กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 วิจัย    
 ศิลปวัฒนธรรม    
 บริกำรวิชำกำรสู่สังคม   

๓. ความสอดคล้อง  
     ๓.๑ ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
 

 มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๔ 

กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ปลูก
จิตส ำนึก อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

กลยุทธ์ที่ ๔ 
ท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสำน
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

พันธกิจ พันธกิจที่  ๔ 
ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่สำกล 

พันธกิจที่ ๔ 
สร้ำงสรรค์และเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธวิธ ี ยุทธวิธีที่ ๑ 
มุ่งพัฒนำองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยทำง
วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน 

ยุทธวิธีที่ ๑ 
พัฒนำควำมรู้ที่หลำกหลำยทำง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ไทย 

เป้ำประสงค์ มหำวิทยำลัยเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้
ทำงวัฒนธรรม 

คณะมีบทบำทในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
วัฒนธรรมไทย 

มำตรกำร มำตรกำรที่ ๓ มำตรกำรที่ ๒ 



๒ 

 

ส่งเสริมกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  
อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรม 
และสร้ำงเครือข่ำยที่เน้นกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ส่งเสริมกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  
อนุรักษ์ สืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรม 
ไทยและท้องถิ่น 

  

๓.๒ ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๒.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี สกอ. (สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ตัวบ่งช้ี) 
 ระดับคณะ   
องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ระดับสถาบัน   
องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส าหรับโครงการบริการวิชาการ กรุณาตอบข้อ ๓.๓ – ๓.๕ 
๓.๓ ประเภทโครงการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 

 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรให้บริกำรวิชำกำร๑  
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ประเภทกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน๒    

๓.๔ ลักษณะโครงการ 
 โครงกำรใหม่ 
 โครงกำรต่อเนื่อง ปีที่...............................๓   

๓.๕ ลักษณะการให้บริการของโครงการ 
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมแบบให้เปล่ำ 
 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมท่ีท ำให้เกิดรำยได้ 

๔. การบูรณาการของโครงการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
 โครงกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 

- กำรน ำกำรเรียนกำรสอนมำประยุกต์เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน  และนิสิตสำมำรถ
เก็บประสบกำรณ์กำรแสดงจำกชุมชนมำพัฒนำกำรเรียนให้เข้มข้นขึ้น  เพ่ือกำรน ำไปใช้ประโยชน์หลังจบ
กำรศึกษำ 

๕. หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำ

ศักยภำพของตนเองให้สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชนสังคม 
และประเทศชำติ โดยยึดหลักปรัชญำของคณะที่ว่ำ “มนุษย์ย่อมมุ่งไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศำสตร์ 
ศิลป์ และคุณธรรม”  



๓ 

 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ เพ่ือกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ควบคู่กับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันควำมส ำคัญของกำรสร้ำงเอกลักษณ์ควำมเป็น
ไทยในชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งที่สถำนศึกษำควรให้ควำมส ำคัญ  ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก  
ทำงคณะจึงสนองนโยบำยของรัฐบำลและมหำวิทยำลัยในกำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  
เพ่ือให้ประชำชนชำวไทยตระหนักในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ทั้งนี้คณะฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในกำรที่จะส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวของชุมชน และท้องถิ่น  

   ด้วยเหตุผลดังกล่ำว  คณะฯ จึงได้ท ำควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง  ในปี
กำรศึกษำ ๒/๒๕๕๗  เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และคณะฯ  ได้ใช้พ้ืนที่ชุมชนใน
กำรให้นิสิตและคณำจำรย์ได้ศึกษำวิจัยในชุมชน  เพ่ือน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  
ทั้งนี้คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้รับข้อเสนอแนะจำกประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ผ่ำนมำว่ำเป็น
กิจกรรมที่ดีและควรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน  ทำงคณะฯ จึงได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชนในตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง ทั้งนี้ทำงคณะจึงได้จัดโครงกำรที่
ต่อเนื่องภำยใต้ชื่อโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและกำรบริกำรวิช ำกำร :  สืบสำนวิถีไทยสไตล์คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำครั้งที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๑/ ๒๕๕๘ 
เพ่ือเป็นกำรร่วมอนุรักษ์ สืบสำน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังขอน้อมถวำยควำมจงรักภักดีต่อ
องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวำระครบรอบ ๘๘ พรรษำในปีนี้ด้วย 
 
๖. วัตถุประสงค ์
     ๖.๑  เพ่ือให้ประชำชนและนักท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษำ และคณำจำรย์ได้ร่วมถวำยควำมจงรักภักดี
เนื่องในวโรกำส ๘๘ พรรษำ  มหำรำชัน ในปีมหำมงคล ๒๕๕๘  

๖.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำและศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เยำวชนและประชำชน ณ ลำน
กิจกรรมตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปรำกำร 

๖.๓ เพ่ือให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรนิสิต นักศึกษำ  และคณำจำรย์  ได้ตระหนักในค่ำนิยมหลักของ
ไทย ๑๒ ประกำร 
 
๗. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ (สำมำรถระบุได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 

 ประชำชนในลำนกิจกรรมตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้งบุคคลภำยในมหำวิทยำลัย   จ ำนวน  ๒๐๐  คน    
 นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จ ำนวน   
  ๕๐   คน   
 
 
 
 



๔ 

 

๘. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ - มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ  ๘๐ 

๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ - ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเนื้อหำกิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

- ผู้เข้ำร่วมโครงกำร คำดว่ำจะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลำ - สำมำรถจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในโครงกำรได้เสร็จสิ้นตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

๙. วิธีด าเนินการ (ระบุกระบวนกำรจัดท ำโครงกำรตั้งแต่กำรวำงแผน กำรด ำเนินงำน กำรประเมินผล  และ       
น ำผลมำปรับปรุงกำรท ำงำน (PDCA)) 

๙.๑  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร 
    ลำนกิจกรรมตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอพระประแดง  จังหวัด

สมุทรปรำกำร 
๙.๒  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงกำร 
 ระยะที่ ๑ วันเสำร์ที่ ๒๑  พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ระยะที่ ๒ วันอำทิตย์ที่ ๒๐ ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙.๓  แผนกำรด ำเนินกำร/ปฎิทินปฏิบัติงำน 
 

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม วัน/เวลา/ปีด าเนินงาน 

P 
Plan 

๑. วางแผน 
    ๑.๑ ประชุมคณำจำรย์ เพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์ และ
วำงแผนโครงกำร 
    ๑.๒ จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและขออนุมัติ 
    ๑.๓ ประสำนวิทยำกรและนักแสดง  

ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

D 
Do 

๒. ด าเนินการตามแผน 
    ๒.๑ จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
    ๒.๒ ด ำเนินโครงกำรตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่ก ำหนด  

พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘ 

C 
Check 

๓. ติดตามผล 
    ๓.๑ รวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
    ๓.๒ กำรบันทึกภำพ กำรสังเกตกำรณ์  

 
 

   ๒๑  พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 



๕ 

 

    ๓.๓ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อสรุปผล 
    ๓.๔ รำยงำนผลเสนอต่อคณะและมหำวิทยำลัย 

๒๐  ธันวำคม ๒๕๕๘ 

A 
Act 

๔. สรุปผลและก าหนดการปรับปรุง 
    ๔.๑ สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและก ำหนดแนวทำง
เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป     

 
๒๕  ธันวำคม ๒๕๕๘ 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๑) ประชำชน นักท่องเที่ยว  นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์และบุคลำกรได้ร่วมถวำยควำมจงรักภักดี

เนื่องในวโรกำส ๘๘ พรรษำ มหำรำชันในปีมหำมงคล ๒๕๕๘ 
 ๒) ประชำชน นักท่องเที่ยวมีควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำและศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ๓) ประชำชน นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรตระหนักถึงเอกลักษณ์และค่ำนิยมหลักของ

ไทย ๑๒ ประกำรและเป็นพลเมืองดีมีจิตสำธำรณะ  
๑๐.๒  ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
     ๑) ชุมชนกับมหำวิทยำลัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
     ๒) ชุมชนกับมหำวิทยำลัยมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนควำม  

ต้องกำรและประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน 
 

๑๐.๓  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
    ๑) ชุมชนได้รับควำมรู้ประวัติศำสตร์ไทยผ่ำนกำรแสดงของนิสิต 
    ๒) ประชำชนในชุมชนมีโอกำสพบปะ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกัน และมีแนวโน้มในกำรร่วมพัฒนำ
ชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมให้เกิดรำยได้กับชุมชนต่อไป 
    ๓) ประชำชนในชุมชนและประชำชนที่สนใจได้รับควำมบันเทิง  สร้ำงควำมสุขในชีวิต 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๑๑.๑ ชื่อผู้รับผิดชอบหลักโครงกำร  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๑๑.๒ ชื่อหน่วยงำนร่วมโครงกำร (ถ้ำมี) 
 หน่วยงำนร่วมภำยในมหำวิทยำลัย  วิทยำลัยดนตรี 
 หน่วยงำนร่วมภำยนอกมหำวิทยำลัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอพระ

ประแดง  จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ :  สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ปีการศึกษา ๑/ ๒๕๕๘   

 

สรุปผลการด าเนินงาน 

  เนื่องด้วย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้จัดโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและกำร
บริกำรวิชำกำร :  สืบสำนวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ ๑/ ๒๕๕๘  
  หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนำศักยภำพของตนเองให้สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำชุมชน
สังคม และประเทศชำติ โดยยึดหลักปรัชญำของคณะที่ว่ำ “มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศำสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม 
น ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมที่ดี” 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำควำมรู้ เพ่ือกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันควำมส ำคัญของกำรสร้ำง
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทยในชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งที่สถำนศึกษำควรให้ควำมส ำคัญ  ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
อันรวดเร็วของโลก  ทำงคณะจึงสนองนโยบำยของรัฐบำลและมหำวิทยำลัยในกำรท ำนุบ ำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย  เพ่ือให้ประชำชนชำวไทยตระหนักในเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ทั้งนี้คณะฯ ยังเป็นส่วน
หนึ่งในกำรที่จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของชุมชน และท้องถิ่น  

     ด้วยเหตุผลดังกล่ำว  ทำงคณะจึงได้จัดโครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและกำรบริกำร

วิชำกำร :  สืบสำนวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ ๑/ ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นกำรร่วมอนุรักษ์ สืบสำน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกท้ังยัง

ขอน้อมถวำยควำมจงรักภักดีต่อองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวำระครบรอบ ๘๘ 

พรรษำ โดยกำรจัดโครงกำรมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ  

  ๑.  เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนภำษำและศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เยำวชนและประชำชน ณ 

ลำนกิจกรรมตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอพระประแดง  จังหวัด

สมุทรปรำกำร 



๗ 

 

  ๒.  เพ่ือให้ประชำชนและนักท่องเที่ยว นิสิต นักศึกษำ และคณำจำรย์ได้ร่วมถวำยควำม

จงรักภักดีเนื่องในวโรกำส ๘๘ พรรษำ  มหำรำชัน ในปีมหำมงคล ๒๕๕๘ 

  ๓ เพ่ือให้ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรนิสิต นักศึกษำ  และคณำจำรย์  ได้ตระหนักในค่ำนิยม

หลักของไทย ๑๒ ประกำร  

 
 

 บัดนี้ได้ด ำเนินโครงกำรส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  โดยมีผลกำรด ำเนินโครงกำรดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. วันเวลาในการด าเนินโครงการ :   ระยะที่ ๑  วันเสำร์ที่   ๒๑พฤศจิกำยน  ๒๕๕๘  และ             

                                         ระยะที่ ๒  วันอำทิตย์ที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๘ 
 

๒. สถานที่  :  ณ ตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง  ต ำบลบำงน้ ำผึ้ง  อ ำเภอพระประแดง  จังหวัด
สมุทรปรำกำร  

 
๓. วิทยากร :  ผศ.รังสรรค์ บัวทอง  ผศ.ดร.โดม  สว่ำงอำรมณ์  อำจำรย์วิทวัส  กรมณีโรจน์  

อำจำรย์วรัญญำ กิติวงศ์วัฒนชัย อำจำรย์อนุสรำ  ดีไหว้ อำจำรย์ชัยณรงค์ วิรุณพัทธ์  
๔. . ผู้เข้าร่วมโครงการ 

    - นักท่องเที่ยวและประชำชนในลำนกิจกรรมตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง จ ำนวน  ๒๐๐  คน 
ต่อ ครั้ง 
    - นิสิต นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ จ ำนวน  ๕๐   คน  ต่อ ครั้ง 

 
  ๕. การบรรลุเป้าหมาย  
     เชิงคุณภาพ  

    บรรลุเป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำร  กล่ำวคือมีนักท่องเที่ยวและประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรม
จ ำนวนมำกกว่ำ ๒๐๐ คน  
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

สถานภาพ ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบประเมิน   จ ำนวน  ๒๓๐ คน ๙๐ 

 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ/การน าไปใช้ประโยชน์                                                ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ                                                                                    ๓.๘๙ 

1) ด้านการบริหารจัดการโครงการ                                                                                                 ๔.๐๐ 
1.1) ควำมเหมำะสมของกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร                                                                             ๔.๐๒ 
1.2) ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีกำรด ำเนินกิจกรรม                                                                              ๔.๒๖ 
1.3) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร มีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำย                                                                               ๔.๑๗ 
1.4) กำรด ำเนินโครงกำรเหมำะสมกับกำรเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม                                                             ๔.๔๓ 

2) ด้านการบริการวิชาการ                                                                                                              ๓.๙๑ 
2.1) ได้รับข้อมลูควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมไทยผ่ำนกำรแสดง                                                                  ๓.๗๘ 
2.2) ได้รับควำมรู้และควำมบันเทิงจำกศิลปะกำรวำดภำพ                                                                      ๓.๗๐ 
2.3) ท่ำนได้รับควำมรูภ้ำษำอังกฤษเพื่อกำรค้ำขำย                                                                              ๔.๐๒ 

2.4) ท่ำนได้รับควำมรูเ้กี่ยวกับวัฒนธรรมอำเซียน                                                                                ๔.๑๓ 
3) ด้านการน าข้อมลู/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                    ๓.๗๖ 

3.1) กำรแสดงของคณะฯสร้ำงภำคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวและประชำชน                                  ๓.๖๕ 

3.2) กำรเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมสร้ำงควำมตระหนักถึงเอกลักษณค์วำมเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยว 
และประชำชน                                                                                                                  ๓.๕๒ 

3.3) ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีคณะฯน ำมำเผยแพรส่ำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง                                ๔.๑๓ 
3.4) ศิลปะกำรวำดภำพและสิ่งประดิษฐ์สำมำรถสรำ้งมูลค่ำให้กับอำชีพได้                                                  ๓.๗๘ 
3.5) ท่ำนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรประกอบอำชีพได้                                                                     ๓.๗๐ 

 

๖. การบรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา 
  โครงกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและกำรบริกำรวิชำกำร :  สืบสำนวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ปีกำรศึกษำ ๑/ ๒๕๕๘  เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ องค์ประกอบท่ี ๔ กำรผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑   กิจกรรมเพ่ือกำรฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  
สืบสำน  พัฒนำ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  สร้ำงสรรค์  ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นฐำนรำกกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ที่ดีขึ้น 

 

๗.  ภาพกิจกรรม 

 ภาพกิจกรรมระยะที่ ๑ วันเสาร์ที่  ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 



๙ 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมระยะที่ ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘  

 



๑๑ 

 

    

 

 



๑๒ 

 

 

 

๘.  ปัญหา/อุปสรรค 

 ๑.  กำรด ำเนินโครงกำรมีกิจกรรมจ ำนวนมำกในเวลำเดียวกัน  ท ำให้ประชำชนกระจำยตัวไปตำมจุด

ต่ำงๆ 

 ๒.  พ่อค้ำ  แม่ค้ำไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้เป็นระยะเวลำยำวนำน  ภำษำอังกฤษจึงเผยแพร่กับ

เยำวชนเสียส่วนใหญ่  

๙. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. จัดระยะเวลำของกิจกรรม เพื่อกำรไม่กระจำยตัวของประชำชนมำกเกินไป  

 ๒. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ภำษำเพ่ือกำรค้ำแก่  พ่อค้ำ  แม่ค้ำ อย่ำงท่ัวถึง 

  

 

 


