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โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมแบบยั่ งยื น
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ

ประจ�าปี ๒๕๕๘
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีขอขมาพระแม่คงคาที่สืบทอดมาตั้งแต่									

สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน	นับเป็นจารีตที่มีแบบแผนปฏิบัติทั้งในพิธีหลวงและพิธีราษฎร์	

เพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาและส�านึกในพระคุณของพระแม่คงคาที่อ�านวย

ประโยชน์ต่างๆ	 ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์	 รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้

ใช้ประโยชน์หรือท�าความเสียหายแก่แม่น�้า	 ล�าคลอง	 ซึ่งประเพณีลอยกระทงของไทย

จะตรงกับวันขึ้น	๑๕	ค�่า	เดือน	๑๒	ของทุกปี	ดังนั้น	เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีอนัดงีามซึง่ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่�าคญัยิง่ของไทย	โดย

ทางส�านกัศลิปะและวฒันธรรมได้จัดกิจกรรมอบรมการแสดงประกอบเพลงปลกุใจ	เพือ่ให้

เยาวชนได้ซาบซึ้งในประวัติศาสตร์	และตระหนักถึงความรักชาติและสามัคคี	รวมไปถึงมี

การให้ความรู้ด้านศลิปหตัถกรรมในการประดิษฐ์กระทง	เพือ่ให้เยาวชนได้เหน็คณุค่าและ

เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยอนุรกัษ์และสืบสานประเพณีอนัดีงามทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย

สืบไป	

วัตถุประสงค์
	 ๑.		เพื่อสืบสาน	อนุรักษ์	เผยแพร่ประเพณีลอยกระทง

	 ๒.		เพือ่ให้เด็ก	เยาวชน	ประชาชน	เกดิความซาบซึง้	เหน็คุณค่าและความส�าคญั

ของประเพณีไทยเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน

	 ๓.		เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม	

รักษาท�านุบ�ารุงและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ	

	 ๔.		เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้นสิติ	คณาจารย์	และบคุลากรร่วมกจิกรรมสบืสาน

วัฒนธรรมไทย



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 3

กลุ่มเป้าหมาย
	 นักเรียน	นักศึกษา	เยาวชน	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้ที่สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

 ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา

	 ๑.	ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.	การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วันเวลา สถานที่
	 วันศุกร์ที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 ณ		ลานกิจกรรม	ชั้น	๑	อาคาร	๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 การเตรียมการ

	 	 ๑.		 ประชุมคณะกรรมเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

	 	 ๒.		 จัดท�าโครงการเพ่ือขออนุมัติ	 และจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ													

การด�าเนินการ

	 	 ๓.		 ประสานงานกับบุคคล	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๔.		 ด�าเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	บ้านสมเด็จฯ

	 	 ๕.		 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

               ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๒๐๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐
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 การด�าเนินการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 ๑.	 เป็นการสืบสานมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญของไทย

		 ๒.	 เด็กเยาวชน	 ประชาชน	 ได้รับความรู้ความเข้าใจในประเพณีลอยกระทง								

ของไทย	

		 ๓.	 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทาง								

ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความส�าคัญ	 เห็นคุณค่าของงาน

ประเพณีลอยกระทง	

		 ๔.	 บคุลากรของมหาวทิยาลยัได้ท�ากจิกรรมร่วมกนั	เป็นการสร้างความสมัพนัธ์

อันดีในหน่วยงาน		

ประเมินผลโครงการ
		 ประเมินการด�าเนินงานจากการสังเกตการณ์	 และตอบแบบสอบถามความ										

พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการสบืสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเดจ็ฯ	ประจ�าปี	๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบโครงการ
		 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ระยะเวลาในการด�าเนินงาน
๒๕๕๘

ต.ค. ธ.ค.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ

๑.	ประชุมคณะกรรมการ	เพื่อวางแผน

		 การด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

๓.	ประชาสัมพันธ์โครงการ	

๔.	ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่

		 เกี่ยวข้อง

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณี

		 ลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ	ประจ�าปี	๒๕๕๘

๖.		สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม

พ.ย.
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รายงานผลการจัดกจิกรรมสืบสานประเพณลีอยกระทงบ้านสมเดจ็ฯ 

ประจ�าปี ๒๕๕๘
†  +  +  +   ¢

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้จัด

โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ	ประจ�าปี		๒๕๕๘	เพือ่สบืทอดประเพณี

ที่ดีของไทย	ในวันศุกร์ที่		๒๐		พฤศจิกายน		๒๕๕๘		ณ	ลานกิจกรรม	ชั้น	๑	อาคาร	๑	

กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย	การแข่งขันประดิษฐ์กระทง	การประกวดหนูน้อยนพมาศ	

และกิจกรรมการแสดงนาฏศลิป์	จากโรงเรยีนมธัยมสาธติฯ	ซึง่การด�าเนนิกจิกรรมทัง้หมด

ได้รบัความอนุเคราะห์จากส�านกักจิการนสิตินกัศึกษา	กองอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม	 

คณะคนงาน	 และคณะกรรมการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีของไทย	 โดยมีผลการประกวดและแข่งขัน	

ดังนี้

 ในภาคเช้า การแข่งขันประดิษฐ์กระทง	 ๔	 ระดับ	 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน	 

จ�านวน	๑๖	ทีม	ทีมละ		๔		คน	รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจ�านวน		๖๔		คน	ผลการแข่งขัน		

มีดังนี้

 ระดับประถมศึกษา  ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๒ ทีม 

รางวัลชนะเลิศ				 	 	 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม	สุวรรณาราม	 									 					

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑				 โรงเรียนวัดโสมนัส	

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๔ ทีม  

รางวัลชนะเลิศ				 	 	 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม	สุวรรณาราม	ทีมที่	๑	 									

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑				 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม	สุวรรณาราม	ทีมที่	๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒			 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน	ทีมที่	๑

รางวัลชมเชย		 	 	 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน	ทีมที่	๒
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๔ ทีม

รางวัลชนะเลิศ			 	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	นนทบุรี	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ		๒			 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

รางวัลชมเชย		 	 	 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

           

 ระดับอุดมศึกษา ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๖ ทีม     

รางวัลชนะเลิศ			 	 	 นิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์และ

	 	 	 	 	 เทคโนโลยี	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	 นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา	คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒	 นิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	ทีมที่	๒

รางวัลชมเชย		 	 	 นิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ 

	 	 	 	 	 สังคมศาสตร์

 ในภาคบ่าย 	 การประกวดหนูน้อยนพมาศ	 อายุระหว่าง	 ๖-๙	 ปี	 มีผู้เข้าร่วม

ประกวด	จ�านวน	๘	คน		ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ	 	

	 เด็กหญิงปลิดา	ปาร์ลม		 โรงเรียนพระแม่มารี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑		

	 เด็กหญิงภริตศุภา	สุวรรณโณ	 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒						

	 เด็กหญิงจิดาภา	อินทรโชติ		 โรงเรียนประถมสาธิต	มบส.

รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศ				

	 เด็กหญิงพิมพ์ชนก	พัฒน์กัลป์				 โรงเรียนวัดโสมนัส

**********************************
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ผลการประเมินโครงการ

ประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจ�าปี ๒๕๕๘
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงและการประกวดหนูน้อยนพมาศ

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรม (อาคาร ๑ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

กรรมการผู้ตัดสิน

๑.			อธิบายรายละเอียดการประกวดชัดเจน	 ๒๐๐	 ๘๒.๑๐	 มาก

	 และตรงประเด็น	

๒.	ตัดสินด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	 ๒๐๐	 ๗๘.๖๐	 ปานกลาง

๓.	มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๒๐๐	 ๘๓.๓๐	 มาก

เฉลี่ย   ๘๑.๓๓ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม	 ๒๐๐	 ๗๙.๖๐	 ปานกลาง

๒.		ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๒๐๐	 ๘๐.๗๐	 มาก

๓.		ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม	 ๒๐๐	 ๗๘.๘๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย   ๗๙.๗๓ ปานกลาง

ด้านการให้บริการ

๑.		มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๒๐๐	 ๗๖.๙๐	 ปานกลาง

๒.		การบริการและอ�านวยความสะดวกของผู้จัดโครงการ	 ๒๐๐	 ๗๙.๖๐	 ปานกลาง

๓.	บรรยากาศภายในงานสร้างความประทับใจ	 ๒๐๐	 ๗๙.๑๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย   ๗๘.๕๓ ปานกลาง
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๐๐	 ๘๐.๐๐	 มาก	

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๐๐	 ๘๐.๔๐	 มาก

เฉลี่ย   ๘๐.๒๐ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

๑.	โครงการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อผู้เข้า	 ๒๐๐	 ๘๒.๗๐	 มาก

	 ร่วมกิจกรรม	 	

๒.	โครงการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม	 ๒๐๐	 ๘๒.๖๐	 มาก

เฉลี่ย  ๑๓๓ ๘๒.๖๕	 มาก

เฉลี่ยรวม   ๘๐.๔๙ มาก
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดมารยาทงาม

ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 มารยาทไทยถอืเป็นเอกลกัษณ์ของชาตทิีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่อกีประการหนึง่

ควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา	และผู้ที่มีมารยาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	ซึ่งใน

ปัจจบุนัเยาวชนในสงัคมไทยส่วนมากมพีฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	เช่น	มกีรยิามารยาททีไ่ม่

สภุาพ	ไม่ว่าจะเป็นการยนื	การเดิน	การนัง่	การแสดงความเคารพหรอืการไหว้	การรบัของ

และการส่งของต่อผูอ้าวโุส	เป็นต้น	ดังน้ันเพือ่เป็นการสบืสานวฒันธรรมอนัดงีามท่ีสบืทอด

และปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่	จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น	ซึ่งจะเป็นโครงการปลูกฝัง 

มารยาททีด่เีพือ่ให้นสิติ	นกัศกึษา	ฝึกปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้องและน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวัน 

ได้อย่างเหมาะสม	 และเป็นเร่ืองที่ดีที่จะได้ปลูกฝังในเยาวชน	 ให้มีความรัก	 เข้าใจใน

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทย	เพื่อให้นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไปได้อนุรักษ์

และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป	โดยมีกิจกรรมหลัก	๒	กิจกรรม	คือ

	 ๑.	 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทงาม	ตามวิถีไทย	

	 ๒.	 กิจกรรมการประกวดมารยาทงาม	ตามวิถีไทย	

วัตถุประสงค์
	 ๑.		 เพื่อให้นิสิต	 นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตน

ตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง

		 ๒.	 เพือ่ปลูกฝังให้นิสติ	นักศึกษาและผูส้นใจทัว่ไปเหน็คณุค่าของศลิปวัฒนธรรม

ไทย	และประเพณีที่ดีงามของไทย										

	 ๓.	 เพ่ือให้นิสิต	 นักศึกษาและผู ้สนใจท่ัวไปมีกริยามารยาทดี	 พูดจาดี										

ประพฤติตนดี
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กลุ่มเป้าหมาย
	 นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย

จ�านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๖๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ๔.๐๐

ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ร้อยละ	๘๐

															ฯลฯ	 	 -

	 ๔.	 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต	นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรม

	 ๕.		 เพื่อให้นิสิต	นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปน�าความรู้ด้านมารยาทไทย	แนะน�า

เพื่อนและบุคคลในครอบครัว

	 ๖.	 เพื่อให้นิสิต	นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	

	 ๗.		 เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่ถูกต้อง

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
 ๑.	 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.		การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.		การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา สถานที่
 ๑. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 	 วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๐๐-๑๗.๐๐	น.

										 	 ณ	ห้องประชุมชั้น	๑๕	อาคาร	๑๐๐	ปี	ศรีสุริยวงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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 ๒. กิจกรรมการประกวดมารยาท

	 	 วันที่	๓๐	มกราคม		๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๐๐	–	๑๗.๐๐	น.

										 	 ณ	ห้องประชุมชัน้	๕	อาคาร	๓๐	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑.  การเตรียมการ

	 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	เพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

											 					๑.๒	 จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	

						 	 ๑.๓	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 ๑.๔		ประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

		 	 ๑.๕		ด�าเนินการตามโครงการ

	 	 ๑.๖		ประเมินและสรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒.  การด�าเนินการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๘-๒๕๕๙

ต.ค. ธ.ค. ม.ค.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ

๒.๑.	 ประชุมคณะกรรมการฯ	เพื่อวางแผนการ

ด�าเนินงาน

๒.๒.	 จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	

๒.๓.	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

๒.๔.	 ประสานงานกับบุคคล	และหน่วยงานที่

	 เกี่ยวข้อง

๒.๕.	 ด�าเนินการจัดโครงการประกวดมารยาท

	 งาม	ตามวิถึไทย	ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม

๒.๖.	 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม

พ.ย.
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้	

อย่างถูกต้อง

		 ๒.	 ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีท่ีดีงาม

ของไทยมีคุณธรรมจริยธรรม

		 ๓.	 ผู้เข้าร่วมโครงการน�าความรู้ด้านมารยาทไทย	 แนะน�าเพื่อนและบุคคลใน

ครอบครัว

										๔.	 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	

										๕.	 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าประกวดมารยาทในงานวิชาการต่างๆ	ได้

การประเมินผล
	 ๑	 การประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต	 นักศึกษาและ													

ผูส้นใจทัว่ไป	ทีม่ต่ีอการจัดโครงการประกวดมารยาทงาม	ตามวถีิไทย	โดยใช้แบบสอบถาม	

	 ๒	 สรุปผลการประเมิน	 รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารส�านักฯ	 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและ

ปรับปรุงให้การด�าเนินงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ		

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และ

	 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวด

มารยาทงาม ตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ”
***********************

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 และการ						

ประกวดมารยาทงาม	ตามวิถีไทย	ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม	ครั้งที่	๔	หัวข้อ	“สุภาพชน	

คนบ้านสมเด็จฯ”เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นรุ่นที่	 ๔	 ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้า

ร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก	 และการเป็นผู้ชนะในการประกวดครั้งนี้ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์

ของกิจกรรม	 หากแต่มุ่งหวังให้นิสิตได้เรียนรู้	 เข้าใจ	 รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและเป็น													

แบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู ่สืบไป	 โดยได้จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 หัวข้อ“สุภาพชน	 คนบ้านสมเด็จฯ”ในวันศุกร์ท่ี	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๕๙	

ณ	ห้องประชุมชั้น	๑๕	อาคาร	๑๐๐	ปี	ศรีสุริยวงศ์	และการประกวดมารยาทงามและ

คุณลักษณะสุภาพชน	ประเภททีม	ในวันเสาร์ที่	๓๐	มกราคม		๒๕๕๙	ณ	ห้องประชุม 

สนธิสัญญาเบาริ่ง	ชั้น	๕	อาคาร	๓๐	การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 ได้เชิญ	อาจารย์วินัย	วรวัตร์  

อาจารย์มณฑล	 ยิ่งยวด	 และอาจารย์ปัณณภัค	 บัลลังก์	 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	

กระทรวงวฒันธรรม	เป็นวทิยากรและคณะกรรมการตดัสนิ	ซึง่มผีูส้นใจเข้าร่วมการอบรม

เชิงปฏิบัติการประมาณ	๒๕๐	คน	และการประกวดมารยาทฯประเภททีม	ทีมละ	๔	คน		

จ�านวน		๑๕		ทีม	โดยมีผลการประกวด	ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ 

  (ทีมนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์) 

	 	 นายณัฐพล	 สีแสงหน่อม	 	

	 	 นางสาวอรทัย	 เชิงหอม	

	 	 นางสาวอรทัย	 สีชุม	

	 	 นายธรณินทร์	 มาขน	
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

  (ทีมนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์)

	 	 นางสาวณัฐรภรณ์	 เพ็งยี่สน	 	 	

	 	 นางสาวพรพรรณ	 นันทโพธิ์เดช	

	 	 นายสุธินันท์	 บุบผาสังข์	

	 	 นายปฏิภาณ	 แจ้งสันเทียะ	

  

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

  (ทีมนิสิตสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ )

	 	 นายลัมปกรณ์	 พุ่มบาง

	 	 นายณัฐวุฒิ	 ฉัตรเชียงกาญจน์

	 	 นางสาวมาริสา	 แนวน้อยงาม

	 	 นางสาวปทิตตา	 กลิ่นขาว

 รางวัลชมเชย  

  (ทีมนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์)

	 	 นางสาวอุไรวรรณ	 โกกุล

	 	 นางสาวศิวพร	 ทาเอื้อ

	 	 นางสาวสุวนันท์	 หลงชิน

	 	 นายพิพัฒน์	 ศรีเบญจรัตน์

 รางวัลชมเชย  

  (ทีมนิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะมนุษยศาสตร์และ  

  สังคมศาสตร์)

	 	 นายจิรวัฒน์	 กิฬาโภชน์

	 	 นายวัชรพงศ์			 รอดรัตน์

	 	 นางสาวสุรีพร	 ทรงสะดี

	 	 นางสาวสุชานรี	 สุล�าปิง



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙16



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 17

ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวด

มารยาทงามตามวิถีไทย ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

หัวข้อ “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ”
ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ ์

และห้องประชุมสนธิสัญญาเบาริ่ง ชั้น ๕ อาคาร ๓๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

กรรมการผู้ตัดสิน

๑.			อธิบายรายละเอียดการประกวดชัดเจน	 ๒๕๐	 ๗๗.๖๒	 ปานกลาง

	 และตรงประเด็น	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๒๕๐	 ๘๒.๕๑	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/	 ๒๕๐	 ๗๙.๓๗	 ปานกลาง

	 ซักถามได้อย่างเต็มที่	

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๗๙.๘๒ ปานกลาง

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๒๕๐	 ๘๑.๔๖	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๒๕๐	 ๘๐.๐๐	 มาก

๓.	 	ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม	 ๒๕๐	 ๗๙.๗๙	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๐.๔๑ มาก

ด้านการให้บริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๒๕๐	 ๘๒.๐๓	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๒๕๐	 ๘๑.๑๘	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๒๕๐	 ๗๕.๖๖	 ปานกลาง

เฉลี่ย   ๗๙.๖๒ ปานกลาง
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๕๐	 ๗๕.๔๕	 ปานกลาง

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๕๐	 ๗๙.๕๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย   ๗๗.๒๔ ปานกลาง

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๒๕๐	 ๗๗.๖๒	 ปานกลาง

	 ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๒๕๐	 ๗๗.๐๖	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๗๗.๓๔	 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม  ๒๕๐ ๗๘.๘๙ ปานกลาง

โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์

Website/

Facebook

อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
หนังสือพิมพ์

ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ

คุณได้รับข่าวสารการจัด	 ๑๕.๒๒	 ๐.๐๐	 ๒๑.๗๕	 ๕๔.๓๕	 ๘.๗๐

โครงการนี้จากสื่อใด
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โครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ในปัจจบุนัปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมไทยได้ทวคีวามรนุแรง	และ

มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา	 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม	

และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไร้พรมแดน	 และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม		 ยังส่งผลถึงเด็ก	

เยาวชน	และประชาชนในสงัคมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ให้หลงผดิและมพีฤตกิรรมท่ีเบ่ียงเบน	 

ขาดระเบยีบวนัิย	ซ่ึงท�าให้ภมูคิุม้กนัของเดก็เยาวชนและประชาชนในสงัคมทีจ่ะต้านทาน

กับปัญหา	ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ	ของสังคมตามมา

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ได้เห็น

ความส�าคญัของปัญหาดังกล่าว	และได้ด�าเนินการส่งเสริมและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมใน

สงัคมไทย	ตามโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม	ได้เลง็เหน็ว่าวธิกีารจะแก้ไขปัญหาดงักล่าวนัน้	

จะต้องอาศยักระบวนการปลกูฝังคณุธรรม	ตามหลกัพระพทุธศาสนา	ท�าให้เกดิสมาธแิละ

สติปัญญา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน		จะช่วยท�าให้มี

จิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี	มีเมตตากรุณา	และมีคุณธรรม	ซึ่งจะท�าให้พื้นฐานทางจิตใจ

อยูใ่นกรอบคณุธรรมและจรยิธรรม	ย่อมส่งผลให้บคุลากรของสงัคมเป็นคนด	ีและสามารถ

แก้ปัญหาสังคมได้	และท�าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

	 นอกจากน้ี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยายังเป็นมหาวิทยาลัยที่

ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนตามพนัธกจิของการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่	

ส�านกัศลิปะและวฒันธรรมได้ตระหนกัถงึความส�าคญัจงึได้จดัโครงการส่งเสรมิจรยิธรรม	 

เพื่อให้สถาบันการศึกษา	 ชุมชน	 และศาสนา	 ได้ร่วมมือกันสร้างสังคมให้มีคุณธรรม																

จริยธรรม	 และนิสิตนักศึกษาสามารถน�าความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช	้									

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้
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วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 เพื่อให้สถาบันการศึกษา	ชุมชน	และศาสนา	ได้ร่วมมือกันสร้างสังคมให้มี

คุณธรรม	จริยธรรม

	 ๒.	 เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม	จริยธรรม

	 ๓.		 เพือ่ให้เยาวชนน�าความรูเ้รือ่งคณุธรรม	จรยิธรรมไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิ

ชีวิตประจ�าวัน

	 ๔.		 เพ่ือให้มหาวทิยาลยัได้ให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชนตามพนัธกจิของการเป็น

สถาบันอุดมศึกษา	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่มเป้าหมาย
	 นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	จ�านวน	๒๖๐	คน

มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

กลยุทธ์

ยุทธวิธี

กลยุทธ์ที่	๔	 การสร ้างความ

ตระหนัก รู ้ 	 ปลู ก จิตส� า นึก	

อนรุกัษ์	เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ไทย	 และสืบสานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ยุทธวิธีที่ 	 ๑	 มุ ่ งพัฒนาองค ์

ความรู ้ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเป ็นศูนย ์กลาง 

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่	๔	 การสร ้างความ

ตระหนั กรู ้ 	 ปลู กจิ ตส� านึ ก	

อนรุกัษ์	เผยแพร่ศลิปวฒันธรรม

ไทย	 และสืบสานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ยุทธวิธีที่ 	 ๑	 มุ ่ งพัฒนาองค ์

ความรู ้ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเป ็นศูนย ์กลาง 

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
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๑.	 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	 ตัวชี้วัดเชิงเวลา

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.		ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.		การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.		การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัย หน่วยงาน

เป้าประสงค์

มาตรการ

มหาวทิยาลยัเป็นศนูย์กลางองค์

ความรู้ทางวัฒนธรรม

มาตรการที่	 ๓	 ส่งเสริมการจัด

โครงการ/กิจกรรม	 อนุรักษ์	

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	

และสร ้ า ง เครื อข ่ ายที่ เน ้ น

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกัน

มหาวทิยาลยัเป็นศนูย์กลางองค์

ความรู้ทางวัฒนธรรม

มาตรการท่ี	 ๓	 ส่งเสริมการจัด

โครงการ/กิจกรรม	 อนุรักษ์	

สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	

และสร ้ า ง เครื อข ่ ายที่ เน ้ น

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกัน

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย
-		 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-		 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	ความเข้าใจ	ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-		 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-		 ผู้เข้าร่วมโครงการ	คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-		 สามารถจัดกิจกรรมตามทีก่�าหนดในโครงการได้เสรจ็สิน้

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐
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วิธีด�าเนินการ กระบวนการจัดท�าโครงการต้ังแต่การวางแผน	 การด�าเนินงาน	 

การประเมินผล		และน�าผลมาปรับปรุงการท�างาน	(PDCA)
	 ๑.		สถานที่ด�าเนินโครงการ
							 	 ห้องประชุม	 ชั้น	 ๑๕	 อาคาร	 ๑๐๐	ปี	 ศรีสุริยวงศ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 ๒.		วัน/เดือน/ปี	ที่จัดโครงการ
	 	 วันที่	๘		มีนาคม	๒๕๕๙
	 ๓.	 แผนการด�าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน
	 	 ๓.๑	การเตรียมการ	(P:	Plan)
	 	 	 ๓.๑.๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
		 	 	 ๓.๑.๒	แจ้งคณะกรรมการด�าเนินงานส�านักฯ
	 	 	 ๓.๑.๓	ประชาสัมพันธ์โครงการ
	 	 	 ๓.๑.๔	จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม
	 	 ๓.๒	การด�าเนินการ	(D:	Do)
	 	 กิจกรรมของโครงการเป็นลักษณะการเสวนา	 บรรยายของพระวิทยากร								
รับเชิญจากกลุ่ม	ธรรมะอารมณ์ดี	สาธิต	และฝึกปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม	การชี้ให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

 การด�าเนินการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ม.ค. มี.ค.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ

๑.	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

		 การด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

๓.	ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบุคลากรของ

		 มหาวทิยาลยั	นสิตินกัศึกษา	และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม

		 “ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”

๖.		สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม

ก.พ.
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		 	 ๓.๓	 การสรุปและประเมินผลและปรับปรุงงาน	(C&A)

		 	 	 ๓.๓.๑	 ประเมินผลความพึงพอใจผู ้ เข ้ารับการอบรมโดยใช้

แบบสอบถาม	(C:	Check)

		 	 	 ๓.๓.๒		สรุปผลการประเมิน	 รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารส�านักและคณะ	เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงให้การด�าเนิน

งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น

		 ๔.		การติดตามและประเมินผลโครงการ

		 	 ๔.๑		แบบประเมินโครงการ

		 	 ๔.๒		ภาพถ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 ๑.		ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

		 	 ๑.๑	 ผู ้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู ้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงรู	้									

และปฏิบัติ

		 	 ๑.๒		 ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการได้น�าความรู ้ เรื่องคุณธรรมไปประยุกต์ใช ้																					 

ในการศึกษาเรียนรู้และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

		 ๒.	 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

		 	 ๒.๑		 แนวทางในการจัดการศึกษาที่มีสถาบันศาสนามาร่วมจัดกิจกรรม					

การเรียนรู้

		 	 ๒.๒		 แหล่งสถานที่ฝึกอบรมถือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่หลากหลาย

		 ๓.	 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

		 	 ๓.๑		 สถาบันการศึกษา	ชุมชน	และศาสนา		ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสังคม

ให้มีคุณธรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

		 ส�านกัศลิปะและวฒันธรรมร่วมกบัคณะวทิยาการจัดการ	คณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและคณะครุศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม

“ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”
***********************

	 ส�านักศลิปะและวฒันธรรม	 ได้จดัโครงการส่งเสรมิจริยธรรม	“ธรรมะอารมณ์ด ี

สัญจร”	 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังค่านิยม	 เจตคต ิ

ที่ดีในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมในยุคโลกาภิวัฒน์	 จึงต้องอาศัยกระบวนการ 

ปลกูฝังคณุธรรมตามหลกัศาสนา	 เพือ่ให้เกดิสมาธแิละสตปัิญญา	ซึง่จะท�าให้พืน้ฐานทาง

จิตใจอยูใ่นกรอบคณุธรรมและจรยิธรรม	 ย่อมส่งผลให้เยาวชนเป็นคนด	ี และสามารถน�า

หลกัพระพทุธศาสนา	 ไปใช้ในการด�าเนินชวีติอย่างมคีวามสขุในสงัคมปัจจบัุนได้	กจิกรรม	 

จัดขึ้นในวันอังคารที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 ๑๕	 อาคาร	 ๑๐๐	 ปี	 

ศรีสรุยิวงศ์	 มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ซึง่ได้รบัความอนเุคราะห์วทิยากร

จากคณะพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี	 การจัดกจิกรรมครัง้นีม้นีสิิตจากคณะต่าง	 ๆ	 และ 

ผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก
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ผลการประเมินโครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	 ๒๖๐	 ๘๒.๓๗	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๒๖๐	 ๘๒.๕๑	 มาก

๓.	เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๒๖๐	 ๗๙.๓๗	 ปานกลาง

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๒๖๐ ๘๑.๔๑ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๒๖๐	 ๘๑.๔๖	 ปานกลาง

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๒๖๐	 ๘๐.๐๐	 มาก

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๒๖๐	 ๗๗.๗๙	 ปานกลาง

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๒๖๐	 ๗๗.๖๒	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๖๐ ๗๙.๗๓ ปานกลาง

ด้านการให้บริการ

๑.		มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๒๖๐	 ๗๗.๐๖	 ปานกลาง

๒.		การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๒๖๐	 ๗๕.๖๖	 ปานกลาง

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๒๖๐	 ๗๙.๑๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๖๐ ๗๘.๕๓ ปานกลาง
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๖๐	 ๗๕.๔๕	 ปานกลาง

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๒๖๐	 ๗๙.๕๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๖๐ ๗๗.๕๒ ปานกลาง

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๒๖๐	 ๘๒.๐๓	 มาก	

	 ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๒๖๐	 ๘๑.๑๘	 มาก

เฉลี่ย  ๒๖๐ ๘๑.๖๐	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๒๖๐ ๗๙.๐๙ ปานกลาง

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ด้านประชาสัมพันธ์

คุณได้รับข่าวสารการจัด	

โครงการนี้จากสื่อใด

	 จ�านวน			 ๒๙			 ๔๗			 ๔๗				 ๕๑			 ๑๓๐

	 ร้อยละ		 ๑๑.๑๕		 ๑๘.๐๘			 ๑๘.๐๘	 ๑๙.๖๑			๕๐.๐๐
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โครงการการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้

เพื่อสดุดี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล 

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	 และเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมท้ังการประสาน

ความร่วมมือ	 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สืบสานวัฒนธรรม	 และมุ่งเน้นให้ส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่นิสิต	 นักศึกษา	

เยาวชน	และบุคคลทั่วไป

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและเห็นประโยชน์แก่

สังคม	 ประเทศชาติ	 	 จึงได้ด�าเนินโครงการการจัดการความรู้	 ด้านการบริหารจัดการ 

แหล่งเรียนรู ้ 	 เพื่อสดุดีสมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์	 (ช ่วง	 บุนนาค)	 

เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางส�านักฯ	 ได้ตระหนักถึงคุณงามความดี	 ในการอุทิศตนของ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรี	 ในอดีตที่มีคุณค่าต่อวิถีการด�าเนินชีวิต	 รวมไปถึงบริบท

ทางสังคม	 และมีแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	 อีกมากมาย	 เพ่ือเป็นการศึกษาโครงสร้าง

ของกรุงธนบุรีในอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ทางส�านักฯ	 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนา	 

ในหัวข้อ	 “สดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)”	 แก่ผู้เข้าร่วม 

โครงการที่มีเน้ือหาแสดงออกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีในอดีต								

จนถึงปัจจุบัน	 และการบริการวิชาการในการการจัดการความรู ้	 ด้านการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้	 เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สู่สาธารณชน	การสร้าง

เครือข่ายทางวิชาการ	แก่นสิติ	นกัศึกษา	และผูส้นใจทัว่ไป	ในด้านการบริหารจดัการแหล่ง

เรียนรู้	 การถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	 
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านการจัดการความรู้	 ประเด็นการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้	เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)

	 ๒	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	

	 ๓.		เพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์แหล่งเรียนรู	้ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่สาธารณชน

	 ๔.	 เพ่ือเป็นการสร้างเครอืข่ายทางวชิาการแก่นสิติ	นกัศกึษา	และผูส้นใจทัว่ไป	

ในด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	

	 ๕.	 เพ่ือเป็นการถอดบทเรยีนจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการบรหิารจดัการ

แหล่งเรียนรู้	ในการน�ามาใช้ประโยชน์กับส�านักฯ	ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
	 นักวิชาการ	นิสิต	นักศึกษา	นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

            ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ	 	 ๒๐๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ร้อยละ	๗๐

ในการน�ามาใช้ประโยชน์กับส�านักฯ	 ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต่อไป	 โดยเวที												

แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการบรหิารจัดการแหล่งเรียนรู	้เปิดโอกาสให้บคุลากรจากหน่วยงาน

ภายนอก	และชมุชนต่าง	ๆ 	ตลอดถงึนกัเรียน	นสิติ	นกัศกึษา		เข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการ	

ถอืว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในการให้บรกิารวชิาการและเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ก่ชมุชน	
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วัน เวลา สถานที่
	 วันที่	๑๘	มกราคม		๒๕๕๙

	 ณ		ห้องประชุมชั้น	๔	อาคาร	๑		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การเตรียมการ

	 	 ๑.๑		 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

	 	 ๑.๒		 จัดท�าโครงการ	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

	 	 ๑.๓		 ประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.๔		 ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 ๑.๕		 ด�าเนินการจัดโครงการเสวนา	 หัวข้อ	 “สดุดี	 สมเด็จเจ้าพระยา 

บรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)”

	 	 ๑.๖		 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒. การด�าเนินการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๘-๒๕๕๙

พ.ย. ม.ค. ก.พ.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ

๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ

		 วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

๓.	ประสานงานกบัวทิยากรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการตามชุมชนและ	

หน่วยงานต่างๆ

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการ

๖.		สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม

ธ.ค.
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 ๑.		 ได้ด�าเนนิการการบรกิารวชิาการด้านการจดัการความรู	้ประเด็นการบรหิาร

จัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสดุดี	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	บุนนาค)	เป็น	

ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

		 ๒.		 ได้องค์ความรูจ้ากการด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้านการบรหิารจดัการ

แหล่งเรียนรู้	

		 ๓.		 ได้ด�าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้	 ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	สู่สาธารณชนได้รับรู้เพิ่มขึ้น

		 ๔.		 ได้รวบรวมสมาชิกในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ	นิสิต	นักศึกษา	และ

ผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	

		 ๕.		 ได้บทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้	

ในการน�ามาใช้ประโยชน์กับส�านักฯ	ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ต่อไป

การประเมินผล 
		 ประเมินผลจากแบบสอบถามและการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
		 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจดักจิกรรม

โครงการการจดัการความรู ้ด้านการบรหิารจดัการแหล่งเรยีนรู้

เพือ่สดดุสีมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ (ช่วง  บนุนาค)
***********************

 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดโครงการการจัดการความรู้	 ด้านการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 ในการ 

เสนอชื่อเป็นบุคคลส�าคัญของโลกและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู ้	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู ่สาธารณชน	 โดยได้รับเกียรต	ิ																																									 

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	 บางเขียว	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย	 มหาบรรพต	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีปิด	 และ 

รองศาสตราจารย์	ดร.วิโฬฏฐ์		วัฒนานิมิตกูล	รองอธิการบดี	ให้เกียรติมอบของที่ระลึก 

แก่วิทยากร	 ในวันจันทร์ที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๕๙	ณ	 ห้องประชุมช้ัน	 ๔	 อาคาร	 ๑	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 โดยมีผู ้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	 

๒๕๐	คน	

 กิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย 
	 การเสวนาหัวข้อเรื่อง“สดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง		

บุนนาค)”	วิทยากรรับเชิญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลอยใจ		โสภณปาล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชวลิต	 ผู้ภักดี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.อ�านวย	 เดชชัยศรี	 และผู้ด�าเนินการเสวนา	 โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิรันดร์		สุธีนิรันดร์

	 งานแสดงจิตรกรรม	 ประติมากรรม	 “สดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา 

ศรีสุริยวงศ์”	 วิทยากรรับเชิญ	 อาจารย์สุเมธ	 พัดเอี่ยม	 อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์	

อาจารย์ชัยณรงค์		วิรุฬพัฒน์	อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 การบรรเลงวงเครื่องสายไทย	 “ศรีสุริยวงศ์”ขับขานบทเพลงในบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	โดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา	คณะครุศาสตร์
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กิจกรรมภาคบ่ายประกอบด้วย
	 การอภิปรายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ	“การจัดการความรู้	ด้านการบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้”	 วิทยากรรับเชิญ	 อาจารย์อนันต์	 สบฤกษ์	 	 อาจารย์	 ดร.สมรักษ์												

สหพงศ์	 	 อาจารย์เอนก	 นาวิกมูล	 อาจารย์จักรพงษ์	 	 กังวานโสภณ	 และผู้ด�าเนินการ

อภิปราย	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิรันดร์	สุธีนิรันดร์	และหลังจากนั้นเป็นการแสดง

นาฏยศิลป์	 ชุด	 “พหุวัฒนธรรม	 ล�าน�าแห่งกรุงธนบุรี”	 โดยสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา	 

คณะครุศาสตร์



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙34



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 35

ผลการประเมินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ 

ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 

เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	บรรยายหัวข้อของการเสวนาได้อย่างชัดเจน	 ๒๕๐	 ๘๕.๖๘	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่เสวนาเป็นอย่างดี	 ๒๕๐	 ๘๔.๓๒	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๒๕๐	 ๘๑.๑๒	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๓.๓๗ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม	 ๒๕๐	 ๘๙.๙๒	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดโครงการ	 ๒๕๐	 ๘๖.๘๘	 มาก

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๒๕๐	 ๘๖.๐๐	 มาก

๔.	ระยะเวลาของการจัดโครงการมีความเหมาะสม	 ๒๕๐	 ๗๗.๖๒	 มาก

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๖.๙๖ มาก

ด้านการให้บริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๒๕๐	 ๘๑.๔๔	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๒๕๐	 ๘๒.๔๐	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างหลากหลาย	 ๒๕๐	 ๘๒.๘๐	 มาก

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๖.๗๒ มาก
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	 ๑.	 คุณได้รับข่าวสารการ	 ๖๔	 ๕๒	 ๔๔	 ๕๙	 ๓๑

	 จัดกิจกรรมนี้จากสื่อใด

      คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ ๒๐.๘๐ ๑๗.๖๐ ๒๓.๖๐ ๑๒.๔๐

ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมโครงการ	 ๒๕๐	 ๘๓.๐๔	 ปานกลาง

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมโครงการ	 ๒๕๐	 ๘๕.๐๔	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๖.๗๒ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๒๕๐	 ๘๖.๑๖	 มาก	

	 ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๒๕๐	 ๘๗.๒๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๖.๗๒	 ปานกลาง

เฉลี่ยรวม  ๒๕๐ ๘๔.๗๒ มาก

ใบ

ประชาสัมพันธ์

Website/

Facebook

อื่นๆสื่อบุคคลหนังสือพิมพ์

ประเด็นความคิดเห็น

ด้านประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
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โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

“สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจ�าปี ๒๕๕๙
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล 

	 วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย	ตรงกับวันที่	๑๓	๑๔	และ	๑๕	เมษายน

ของทุกปี	โดยวันที่	๑๓	เมษายน	เรียกว่า	วันมหาสงกรานต์	หรือวันส่งท้ายปีเก่า	หมายถึง	 

ก้าวหรือย่างขึ้นคร้ังใหญ่	 การที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษ	 เป็นวันท�าความสะอาด

ใหญ่	ช�าระล้างร่างกาย	และจิตใจให้บริสุทธิ์	ผ่องใส	โดยเริ่มมีการเล่นสาดน�้าเป็นวันแรก	 

ต่อมาในวันท่ี	 ๑๔	 เป็นวันเนาหรือวันกลาง	 หมายถึง	 การที่พระอาทิตย์เข้ามาอยู่ใน											

ราศีเมษ	 เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมากมาย	 เช่น	 ขนทรายเข้าวัด										

ก่อพระเจดีย์ทราย	 ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์	 การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพ							

อื่นๆ	 และในวันที่	 ๑๕	 เป็นวันเถลิงศก	 หมายถึง	 วันขึ้นศกใหม่	 เป็นวันท�าบุญตักบาตร

ต้อนรับศกัราชใหม่	ปล่อยนกปล่อยปลา	อทุศิส่วนกุศลแก่บรรพบุรษุท่ีล่วงลับไปแล้ว	และ

จัดให้มีการสรงน�้าพระสงฆ์	พระพุทธรูป	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญคู่บ้านคู่เมือง	ตลอดจนมี

การรดน�้าด�าหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษ	 และขอพรปีใหม่	

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

	 ดังนั้น	 ประเพณีสงกรานต์	 จึงถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ี

ส�าคญั	ซึง่ควรค่า	แก่การอนรุกัษ์ให้คงอยูคู่ช่าตไิทยตลอดไป	การจดักจิกรรมวันสงกรานต์											

โดยการสรงน�้าพระพุทธรูป	 สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช	 	 สมเด็จเจ้าพระยา													

บรมมหาศรีสุริยวงศ์		รดน�้าขอพรศิลปินแห่งชาติ		ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม	รดน�้า

ขอพรผูบ้รหิาร	และคณาจารย์	รวมทัง้การจดักจิกรรมทางวฒันธรรม		จงึเป็นการสบืสาน

ประเพณีอันดีงามของไทย	 และเป็นการปลูกจิตส�านึกให้กับนิสิตนักศึกษา	 คณาจารย	์

เจ้าหน้าที่	 ตลอดจนประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดก

วัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
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วัตถุประสงค์
	 ๑.		เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

	 ๒.	 เพ่ือให้นิสิตนักศึกษา	 บุคลากร	 และคนในชุมชนได้ตระหนัก	 ถึงการมี											

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

	 ๓.	 เพือ่สร้างเครอืข่ายวฒันธรรมระหว่างชมุชนกบัมหาวทิยาลยัในการสบืสาน

วัฒนธรรมของไทย

กลุ่มเป้าหมาย
	 อาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย	 และผู้สนใจทั่วไป		

จ�านวน	๒๗๐	คน

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

 ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๒๗๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.	ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.	การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา สถานที่
	 วันศุกร์ที่		๘		เมษายน		๒๕๕๙		เวลา	๐๗.๐๐-๑๙.๐๐	น.	

	 สถานที	่ณ	ลานอนสุาวรย์ีสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์		(ช่วง	บนุนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การเตรียมการ

	 -	 ประชุมปรึกษาหารือ	เพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

	 -	 จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ

	 -	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 -	 ประสานงานกับหน่วยงาน	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 -	 ด�าเนินการตามโครงการ

	 -	 ประเมินและสรุปผลการด�าเนินโครงการ

๑.	ประชุมคณะกรรมเพื่อวางแผนการ	

	 ด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และ

	 จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

	 ด�าเนินการ

๓.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

๔.	ประสานงานกับบุคคล	และหน่วยงาน	

	 ที่เกี่ยวข้อง

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการสืบสาน	

	 ประเพณีสงกรานต์

๖.	สรปุผลการประเมนิและผลการด�าเนนิ

	 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

 ๒.  การด�าเนินการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ก.พ. มี.ค. เม.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม

พ.ค.
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 นิสิตนักศึกษา	 บุคลากรและชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ประสบการณ์และ

มองเห็นคุณค่าของประเพณีวันสงกรานต์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

	 ๒.	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี	ความสามัคคี	และความร่วมมือ	ระหว่าง

หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับชุมชน

	 ๓.	 เป็นการเผยแพร่และท�านุบ�ารุงงานด้านศิลปวัฒนธรรม

การประเมินผลโครงการ
	 ประเมินการด�าเนินงานจากการสังเกตการณ์	 และตอบแบบสอบถามของผู้มา

ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์											

คณะวิทยาการจัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะครุศาสตร์	 และวิทยาลัย

การดนตรี
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รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

 “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ” ประจ�าปี ๒๕๕๙
***********************

	 ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้จัดโครงการสบืสานประเพณสีงกรานต์	“สงกรานต์

บ้านสมเด็จฯ”	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 	 ในวันศุกร์ท่ี	 ๘	 เมษายน	๒๕๕๙	ณ	 ลานอนุสาวรีย์ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 

เพือ่เป็นการสร้างเครือข่ายวฒันธรรมระหว่างชุมชนกับมหาวทิยาลยั	โดยมนีสิติ	นกัศกึษา	 

อาจารย์	 บุคลากร	 และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 

ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย	กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย	

 ภาคเช้า	 การถวายภัตตาหารเช้า	 การท�าบุญตักบาตร	 โดยคณะสงฆ์จ�านวน										

๙	รูป	จากวัดประดิษฐาราม	กรุงเทพมหานคร

 ภาคบ่าย	 ขบวนแห่สรงน�้าพระพุทธรูป	 สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช	 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 รดน�้าขอพรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม															

ผู ้น�าชุมชน	 คณาจารย์อาวุโส	 และคณะผู ้บริหารของมหาวิทยาลัย	 โดยมีชุมชน																		

รอบมหาวิทยาลัย	 นิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ	 

ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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ผลการประเมินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

“สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ” ประจ�าปี ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๙

ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๕๐	 ๘๘.๐๐	 มาก

๒.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๕๐	 ๘๙.๒๐	 มาก

เฉลี่ย  ๑๕๐ ๘๖.๙๖ มาก

ด้านการให้บริการ

๑.	การบริการและอ�านวยความสะดวกของผู้จัด	 ๑๕๐	 ๘๔.๔๐	 มาก

๒.	กิจกรรมภายในงานมีความเหมาะสม	 ๑๕๐	 ๘๖.๘๐	 มาก

๓.	บรรยากาศในงาน	แสง	สี	เสียง	สร้างความประทับใจ	 ๑๕๐	 ๘๕.๔๐	 มาก

เฉลี่ย  ๑๕๐ ๘๖.๘๖ มาก

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม	๑๕๐	 ๗๖.๔๐	 ปานกลาง

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าร่วมกิจกรรม	 ๑๕๐	 ๗๘.๔๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย	 	 ๑๕๐	 ๗๘.๔๐ ปานกลาง

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้	 ๑๕๐	 ๗๗.๒๐	 ปานกลาง

	 ในชีวิตประจ�าวันได้

๒.	สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได	้ ๑๕๐	 ๗๙.๖๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๑๕๐	 ๗๘.๔๐ ปานกลาง

เฉลี่ยรวม   ๘๒.๖๖ มาก
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ประเด็นความคิดเห็น

ด้านการประชาสมัพนัธ์กจิกรรม ใบ   หนังสอืพมิพ์ Website/  สือ่บคุคล อ่ืนๆ

  ประชาสมัพนัธ์              Facebook

๑.	คุณได้รับข่าวสารการจัด	 ๓๑	 ๐	 ๑๑	 ๙๘	 ๑๐	

	 กิจกรรมนี้จากสื่อใด	 	

								คิดเป็นร้อยละ	 ๒๐.๖๗	 ๐.๐๐	 ๗.๓๓	 ๖๕.๓๓	 ๖.๖๗
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 

และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก 

(All about Brass) ครั้งที่ ๒ 
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 เป็น															

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ในรปูแบบต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ	 รวมทัง้การประสานความร่วมมอืในการ 

เผยแพร่วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้	และ

สบืสานวฒันธรรม	 เพือ่ให้ส�านกัศลิปะและวฒันธรรมได้เป็นแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมและให้

บรกิารทางวิชาการแก่สังคมและผูท้ีส่นใจ

	 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“การพฒันาทกัษะการปฏบัิตเิครือ่งลมทองเหลอืง”	 

เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ																									

เครือ่งดนตรปีระเภทเครือ่งลมทองเหลอืง	 (brass	 instrument)	 ได้แก่	ทรมัเป็ต	 (trumpet),															

ฮอร์น	(horn),	ทรอมโบน	(trombone)	และทบูา	(tuba)		ซึง่เครือ่งดนตรเีหล่านีม้ปีระวตัศิาสตร์

และวัฒนธรรมการปฏบิตัมิาอย่างยาวนานตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษท่ี	 ๑๗	 เพือ่เป็นการถ่ายทอด										

และสืบสานประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมการปฏบิตัเิครือ่งลมทองเหลอืง	 อกีทัง้เพือ่เป็น 

การพัฒนาทักษะทางด้านการปฏบิตัเิครือ่งทองเหลอืงแก่เยาวชนให้มคีวามสามารถเทียบเท่า	

ระดับนานาชาต	ิ	จงึได้จัดกจิกรรมในรปูแบบการอบรมเชงิปฏิบตักิารในหวัข้อ	“การพฒันาทกัษะ

การปฏิบตัเิครือ่งลมทองเหลอืง”	 แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการโดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัทกัษะการปฏบิตัิ 

เคร่ืองลมทองเหลืองตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงเทคนิคขั้นสูง	 ตลอดจนถึงการปฏิบัติเป็นกลุ่ม	 

(ensemble)	โดยเปิดโอกาสให้บคุลากรจากหน่วยงานภายนอก	และชุมชนต่าง 	ๆตลอดถงึนกัเรียน	 

นสิตินกัศกึษา	 เข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการ	 ซึง่ถอืว่าเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ในการให้											

บรกิารวิชาการ	และเป็นแหล่งเรยีนรู	้แก่ชมุชน	
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองแก่

เยาวชน

	 ๒.	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางดนตรี

	 ๓.		เพื่อเป็นเวทีส�าหรับเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี

	 ๔.		เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
	 นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

วัน เวลา สถานที่
 กิจรรมวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  

	 กจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารหวัข้อ	“การพฒันาทกัษะการปฏบิตัเิครือ่งลม

ทองเหลือง”

	 ณ	ห้องประชุมชั้น	๖	อาคาร	๒๙		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 กิจกรรมวันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๙

	 กิจกรรมการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก	 (Brass												

ensemble)	ระดับเยาวชน

					 					ณ	ห้องประชมุชัน้	๖	อาคาร	๒๙		มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

 ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

๑.	จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๑๐๐	คน

๒.	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐
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กิจกรรมการด�าเนินงาน 
 ๑.  การเตรียมการ

	 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

	 					๑.๒		 จัดท�าโครงการ	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

	 	 ๑.๓	 ประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 					๑.๔		 ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 				๑.๕		 ด�าเนินการจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารหัวข้อ	“การพฒันาทกัษะ

การปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง”	

	 				๑.๖		 การประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก	 (Brass	

ensemble)	ระดับเยาวชน

	 		 ๑.๗		 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒.  การด�าเนินการ

มิ.ย.

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

เม.ย. ก.ค.
กิจกรรม

๑.	 ประชมุคณะกรรมการจัดโครงการเพือ่วางแผนการ

ด�าเนินงาน

๒.	 จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	 และจัดท�าเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

๓.	ประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.	การประชาสัมพันธ์โครงการด้วยสื่อต่างๆ

๕.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ	 “การพัฒนา

ทกัษะการปฏบิติัเครือ่งลมทองเหลือง”	(All	about	

Brass)	และการประกวดการแสดงวงเครือ่งลมทอง

เหลืองขนาดเล็ก	(Brass	ensemble)

๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

พ.ค.
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองแก่นักเรียน										

นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ

	 ๒.	นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไปได้ความรู้และประสบการณ์จาก

การอบรมและการแสดงของคณะวิทยากร

	 ๓.	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายทางด้านดนตรีและ

วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ

	 ๔.	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป

การประเมินผล
	 ประเมินผลจากแบบสอบถามและการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
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รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง

และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก 

(All about Brass) ครั้งที่ ๒
***********************

 ส�านักศลิปะและวฒันธรรม	ได้จดัโครงการอบรมเชงิปฏบัิติการ	เรือ่ง	การพฒันา	

ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองและการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลือง

ขนาดเล็ก	 (All	 about	 Brass)	 ครั้งที่	 ๒	 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิบัติ 

เครื่องลมทองเหลืองของเยาวชนไทยให้มีความสามารถเทียบเท่าระดับนานาชาต	ิ	

กิจกรรมคร้ังนี้	 ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การพัฒนาทักษะการปฏิบัต	ิ						 

เครื่องลมทองเหลือง	ในวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๙		และจัดให้มีการประกวดการแสดง

วงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก	 (Brass	 ensemble)	 ในวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙										

ณ	อาคาร	๒๙		ชั้น	๖		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โดยมีผลการประกวด

การแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก	(Brass	ensemble)	ดังนี้

	 ๑.	 รางวัลชนะเลิศ		 ได้แก่	 วง	The	Sense	Brass

	 ๒.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑		 ได้แก่	 วง	The	Zero	Brass		

	 ๓.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒		 ได้แก่	 วง	4	Bones	4	Days
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ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง

และการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก 

(All about Brass) ครั้งที่ ๒

ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ อาคาร ๒๙ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๘๐	 ๘๖.๖๐	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๘๐	 ๘๖.๔๐	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๘๐	 ๘๓.๖๐	 ปานกลาง

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๕.๕๓ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๘๐	 ๙๑.๖๐	 ปานกลาง

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๘๐	 ๘๗.๔๐	 มาก

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๘๐	 ๘๖.๒๐	 ปานกลาง

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๘๐	 ๘๖.๔๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๗.๙๐ ปานกลาง

ด้านการให้บริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๘๐	 ๘๔.๐๐	 ปานกลาง

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๘๐	 ๘๔.๖๐	 ปานกลาง

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๘๐	 ๘๔.๖๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๔.๔๐ ปานกลาง
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๘๐	 ๘๕.๐๐	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจรรม	 ๘๐	 ๘๗.๐๐	 มาก

เฉลี่ย  ๒๕๐ ๘๖.๑๐ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๘๐	 ๘๘.๐๐	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๘๐	 ๘๘.๕๐	 มาก

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๘.๕๐	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๘๐ ๘๖.๔๘ มาก

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

ด้านประชาสัมพันธ์

	 จ�านวน	 ๑๕	 ๒๔	 ๑๕	 ๑๙	 ๗

	 ร้อยละ	 ๑๘.๗๕	 ๓๐.๐๐	 ๑๘.๗๕	 ๒๓.๗๕	 ๘.๗๕

คุณได้รับข่าวสารการจัด

โครงการนี้จากสื่อใด
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๑ 
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา																			

มีพันธกิจหลักในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย						

สู่สากล	 นอกจากน้ี	 ยังมีหน้าที่หลักตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและ

บรรจุเรื่องศิลปวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์	 (พุทธศักราช	 ๒๕๕๘-๒๕๖๒)	 กลยุทธ์ที่	 ๔										

ว่าด้วยเรือ่งการสร้างความตระหนกัรู้	ปลกูจติส�านกึ	อนรุกัษ์	เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย	

และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบาย 

ให้หน่วยงานต่างๆ	 ด�ารงอยู่ได้ด้วยตนเองและมอบนโยบายในเรื่องโครงการหารายได้

เพื่อพึ่งพาตนเอง	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธวิธีที่	๒	การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 โดยมีมาตรการที่จะสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 สนับสนุนการท่องเที่ยว	 การบริการและส่งเสริม 

อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมจึงจัดโครงการ										

ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	 รุ่นท่ี	 ๑	 ข้ึน	 เพื่อให้ความรู้ในวิชา

มัคคุเทศก์	ประวัติศาสตร์	ประเพณีวัฒนธรรม	และเอกลักษณ์ต่างๆ	ของไทยแก่ผู้เข้ารับ

การอบรมเพ่ือสามารถไปประกอบอาชพีมคัคเุทศก์	เป็นทตูทางวฒันธรรมในการถ่ายทอด

และเผยแพร่ความเป็นไทยสูส่ากล	โดยได้รบัความร่วมมอืจากกรมการท่องเทีย่ว	กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาในการมอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการอบรม	 และหลังจากการอบรม	

ผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	 จะได้รับใบอนุญาตเป็น

มัคคุเทศก์และบัตรประจ�าตัวมัคคุเทศก์อีกด้วย

	 ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า	 มีรากเหง้าและความหลากหลาย	

ของเชื้อชาติ	 และมีร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายท่ีสามารถบ่งบอกถึง														

ความเป็นอารยประเทศได้	ท�าให้ประเทศไทยเป็นทีน่่าสนใจของท่องเท่ียว	ไม่ว่าจะเป็นการ

ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 การท่องเท่ียวทางทะเล	 หรือ

การท่องเที่ยวในรูปแบบของการประชุมต่างๆ	 ซึ่งมีนักท่องเท่ียวหลั่งไหลเข้ามาเท่ียวใน
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ประเทศไทยเป็นจ�านวนมากขึ้นเร่ือยๆ	 ท�าให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวขยายตัวและมี

ความต้องการของตลาดสูง	หากแต่มัคคุเทศก์ซึ่งเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประเทศ

นัน้	ยงัมไีม่เพียงต่อการรองรบันกัท่องเทีย่วทีห่ลัง่ไหลเข้ามาสูร่ะบบการท่องเทีย่ว	และยงั

ขาดทักษะ	ความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้อง	ดงัน้ัน	ในการจดัโครงการ

ในครัง้น้ีจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ในด้านการให้ความรู้	ทกัษะในวชิาชพีมคัคเุทศก์	ประสบการณ์

ทีเ่รยีนรูจ้ากสถานทีจ่รงิ	เพือ่ยกระดับมาตรฐานมคัคุเทศก์และวงการการท่องเทีย่วสูส่ากล

พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ	เพื่อให้เกิดความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน

ตลอดไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ือหารายได้และส่งเสริมให้ศิลปะ	 ประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรมไทย

เป็นที่รู ้จักโดยอาศัยความมั่งคั่งและทุนทางวัฒนธรรมของประเทศพัฒนาเศรษฐกิจ																				

เชิงสร้างสรรค์

	 ๒.		เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ	มีความรู้ความสามารถด้านการบริการและ

การท่องเที่ยว	และมีคุณธรรม	เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

	 ๓.		เพือ่สนองนโยบายด้านการท่องเทีย่วของรฐัในฐานะรายได้หลักของประเทศ

ให้มคีวามมัน่คง	กระตุน้เศรษฐกจิให้มคีวามมัง่คัง่โดยใช้ทรพัยากรทีอ่ยู	่และส่งเสรมิอาชพี

ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
	 บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		จ�านวน		๘๐	คน	

	 โดยแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ	๔๐	คน	/	ภาษาจีน	๔๐	คน
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ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ											

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการจบหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ี

ก�าหนด	ร้อยละ	๑๐๐

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ	๙๐

วิธีด�าเนินการ
 ๑. สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 	 ๑.๑	 ห้องแก้วมรกต	 และห้องไพลิน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

	 	 ๑.๒	 การศึกษานอกสถานที่	๕	เส้นทาง	ได้แก่

	 	 	 เส้นทางที่	๑		พระบรมมหาราชวงั	และวดัส�าคญัในกรงุเทพมหานคร

	 	 	 เส้นทางที่	๒		 จังหวัดล�าปาง	ล�าพูน	เชียงใหม่	และเชียงราย

	 	 	 เส้นทางที่	๓		 จังหวัดก�าแพงเพชร	พิษณุโลก	และสุโขทัย

	 	 	 เส้นทางที่	๔		 จังหวัดนครราชสีมา	 บุรีรัมย์	 ศรีสะเกษ	 สุรินทร	์

อุบลราชธานี	และอ�านาจเจริญ

	 	 	 เส้นทางที่	๕	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ลพบุรี	อ่างทอง	สิงห์บุรี
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 ๒.  วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ

	 	 วันที่	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๙	-	๒	สิงหาคม	๒๕๕๙

 ๓.  แผนการด�าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน

	 	 ๓.๑		การเตรียมการ	(P:	Plan)

	 	 	 ๓.๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการบริหารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 	 ๓.๑.๒		น�าข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส�านักฯ													

เข้าประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการด�าเนินงาน											

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพื่อผ่านการเห็นชอบและรับค�าแนะน�า

	 	 	 ๓.๑.๓		น�าค�าแนะน�าที่ได้จากที่ประชุมประสานแจ้งคณะกรรมการ

บริหารส�านักฯ

	 	 	 ๓.๑.๔		ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 	 ๓.๑.๕		 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

  ๓.๒  การด�าเนินการ (D: Do)

	 	 	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	 รุ่นที่	 ๑		

เป็นโครงการที่ผลิตมัคคุเทศก์ออกสู่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	เสริมสร้างศักยภาพ

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ	 และรักและหวงแหนใน							

ความเป็นไทยรวมทั้งมรดกของชาติ	 พร้อมทั้งท�าหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมเผยแพร่

ความเป็นไทยสู่สากล	 กิจกรรมในโครงการจะแบ่งงออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 การบรรยาย

ในรายวิชาต่างๆ	 ของหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ในห้องเรียน	 และการฝึกภาคสนามจริง	 

ณ	สถานที่ต่างๆ	รวม	๕	เส้นทาง
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	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการ

เพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และ

จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินการ

๓.	ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย	และบุคคล

ภายนอกที่สนใจ

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป

(ต่างประเทศ)	รุ่นที่	๑

๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ก.ย. ม.ค.-ส.ค.
๒๕๕๘

ระยะเวลาในการด�าเนินการงบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
๒๕๕๙

ก.ย.

  ๓.๓ การสรุปและประเมินผลและปรับปรุงงาน (C&A)

	 	 	 ๓.๓.๑	 ประเมินผลความพึงพอใจผู ้ เข ้ารับการอบรมโดยใช ้

แบบสอบถาม	(C:	Check)

	 	 	 ๓.๓.๒		 สรุปผลการประเมิน	 รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารส�านักและคณะเพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงให้การด�าเนิน

งานมีคุณภาพยิ่งขึ้น

	 ๔.	 การติดตามและประเมินผลโครงการ

	 	 ๔.๑.		แบบประเมินโครงการ

	 	 ๔.๒		ภาพนิ่ง	/	ภาพเคลื่อนไหว
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.		ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ๑.๑		ผูเ้ข้าร่วมโครงการทีผ่่านการอบรมเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญใน

ด้านศิลปะ	ประวตัศิาสตร์	และวัฒนธรรมไทย	สามารถท�าหน้าท่ีเป็นทตูทางวฒันธรรมใน

การถ่ายทอดและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่นานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 ๑.๒		ผูเ้ข้าร่วมโครงการได้เรยีนทกัษะและความเป็นมคัคเุทศก์ท่ีถูกต้องจาก

ผู้เชี่ยวชาญ

	 	 ๑.๓		ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

และบัตรประจ�าตัวมัคคุเทศก์เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ

	 ๒.		ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

	 	 ๒.๑		โครงการสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

	 	 ๒.๒		มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลป์ในการเผยแพร่ความรู้สู่

บุคคลนอกมหาวิทยาลัย

	 	 ๒.๓		โครงการจะท�าหน้าทีใ่นการประชาสมัพันธ์มหาวทิยาลยัให้เป็นทีรู่จ้กั

และมีชื่อเสียง

	 ๓.		ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

	 	 ๓.๑		ประชาชน	ชมุชน	และหน่วยงานทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกบัโครงการ	มคีวาม

ประทับใจในการจัดโครงการ	ท�าให้พื้นที่โดยรอบเกิดรายได้จากการค้าขาย

	 	 ๓.๒		สงัคมและประเทศชาติได้บคุลากรท่ีคณุภาพด้านการท่องเท่ียวในการ

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ ๑

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ในการควบคุมของ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
***********************

 มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยาร่วมกบักรมการท่องเทีย่ว	กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท่ัวไป	 (ต่างประเทศ)										

รุ่นที่	 ๑	 ในระหว่างวันที่	 ๒๑	 มีนาคม	 ถึง	 วันที่	 ๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 โดยมีผู้เข้ารับ																	

การอบรมทั้งสิ้น	๑๖	คน	เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑๕	คน	และบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑	คน	ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องผ่านการศึกษา	ทั้งภาค

ทฤษฎ	ี(วชิาการในห้องเรียน)	และภาคปฏบิติั	(การทศันศกึษาสถานทีจ่รงิ)	ผลการประเมนิ

โครงการ	 โดยผู้เข้ารับการอบรมพบว่า	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการฝึก

อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป	 (ต่างประเทศ)	รุ่นที่	๑	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (	 x	 =	 ๔.๔๒)	 เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า	ด้านการน�าความรู้ไปใช้	และด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้สอน	ผู้เข้ารับ																	

การอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด	(	x	=	๔.๖๑	และ	๔.๕๒	ตามล�าดับ)		ทั้งนี้	สรุปผล

รายด้านจากการประเมนิทัง้หมดพบว่า	ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจหลังการเข้า

รับการฝึกอบรมด้านการศกึษานอกสถานทีม่ากทีส่ดุ	(	x		=	๔.๗๔)		และสดุท้ายนี	้ในการ

ด�าเนินโครงการดงักล่าว	ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานทัง้

ภายใน	และภายนอกเป็นอย่างดี	โดยมศีาสตราจารย์	ดร.หม่อมราชวงศ์	สริุยวฒุ	ิสขุสวสัดิ์	

ที่ปรึกษาโครงการ	นายสุธรรม	เดชดี	รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว	และอาจารย์สุภาพล	

ศิริไกรวัฒนาวงศ์	นิติกรจากกรมการท่องเที่ยว	เป็นวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว	และ

คณาจารย์ในสาขาวชิาทัง้สีค่ณะร่วมเป็นวทิยากรในครัง้นีด้้วย	ซึง่ส่งผลให้โครงการส�าเรจ็

ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี	



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙60



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 61

ผลการประเมนิโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรมคัคเุทศก์ทัว่ไป (ต่างประเทศ) รุน่ที ่๑

ส�านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน			 ๑๙	 ๘๕.๖๘	 มาก

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๑๙	 ๘๔.๓๒	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/	 ๑๙	 ๘๑.๑๒	 มาก

	 ซักถามได้อย่างเต็มที่	

๔.		เทคนิคและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของ	 ๑๙	 ๘๓.๓๗	 มาก

	 ครูผู้สอนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ

๕.		วิทยากรมีความเอาใจใส่ในการสอนและ	 ๑๙	 ๗๕.๖๖	 ปานกลาง

	 ดูแลผู้เข้าอบรม

เฉลี่ย	 	 ๑๙	 ๘๒.๐๓	 มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา

๑.	สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๙	 ๗๓.๐๑	 ปานกลาง

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม	 ๑๙	 ๗๕.๔๕	 ปานกลาง

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๑๙	 ๘๖.๐๐	 มาก

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๙	 ๗๙.๕๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย	 	 ๑๙	 ๗๘.๕๑	 ปานกลาง
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ประเด็นการประเมิน

ด้านการบริการ

๑.	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๑๙	 ๘๕.๒๕	 มาก

๒.	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๑๙	 ๘๖.๔๐	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๑๙	 ๗๗.๕๒	 ปานกลาง

๔.	หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมตอบสนองความต้องการ	 ๑๙	 ๘๘.๐๐	 มาก

	 ผู้เข้าฝึกอบรม

๕.	การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรม	 ๑๙	 ๘๒.๕๐	 มาก

๖.	การให้ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ	มีส่วนร่วมใน	 ๑๙	 ๗๕.๕๐	 ปานกลาง

	 การจัดการหลักสูตรการฝึกอบรม

๗.		มีการแนะแนวการประกอบอาชีพเมื่อจบหลักสูตร	 ๑๙	 ๗๗.๐๖	 ปานกลาง

เฉลี่ย	 	 ๑๙	 ๘๑.๗๕	 มาก

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการจัดกิจกรรม	 ๑๙	 ๘๕.๕๕	 มาก

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการจัดกิจกรรม	 ๑๙	 ๘๕.๐๔	 มาก

๓.	มีความรู้	ความเข้าใจหลักการเข้ารับฝึกอบรม	 ๑๙	 ๘๙.๙๒	 มาก

	 ด้านความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะอาชีพ	

๔.	มีความรู้	ความเข้าใจหลักหารเข้ารับฝึกอบรม	 ๑๙	 ๘๖.๘๘	 มาก

	 ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

๕.	มีความรู้	ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมฝึกอบรม	 ๑๙	 ๘๖.๙๖	 มาก

	 ด้านการศึกษานอกสถานที่

เฉลี่ย	 	 ๑๙	 ๘๖.๘๔	 มาก

N      ร้อยละ    ระดับผล

                    การประเมิน
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ประเด็นการประเมิน

หน่วยงาน

ต้นสังกัด
Internet เพื่อน อื่นๆโปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

ด้านประชาสัมพันธ์

	 จ�านวน	 ๗	 ๓	 ๖	 ๒	 ๕

	 ร้อยละ	 ๓๖.๘๐	 ๑๕.๘๐	 ๓๑.๖๐	 ๑๐.๕๐	 ๒๖.๓๐

คุณได้รับข่าวสารการ	 จัด

กิจกรรมนี้จากสื่อใด

   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้	 ๑๙	 ๘๒.๐๓	 มาก

	 ในชีวิตประจ�าวันได้

๒.	สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้	 ๑๙	 ๘๑.๑๘	 มาก

	 บุคคลอื่นได้

๓.	ความรู้/ทักษะที่ได้สามารถพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรมให้	 ๑๙	 ๘๑.๖๐	 มาก

	 มีศักยภาพในการด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็น

	 อย่างดีและมีความสุข

๔.	หลักสูตรนี้ท�าให้เกิดความรักชาติ	หวงแหน	 ๑๙	 ๘๖.๑๖	 มาก

	 ศิลปวัฒนธรรม	ปลูกฝังความเป็นไทย	และเป็น

	 ทูตทางวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ

เฉลี่ย	 	 ๑๙	 ๘๒.๘๖	 มาก

เฉลี่ยรวม	 	 ๑๙	 ๘๒.๓๙	 มาก
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ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	 ควรมีการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้มากข้ึนเพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์

ของหลักสูตร

	 ๒.	 เน้ือหาของวทิยากรบางท่านควรปรบัให้มคีวามเหมาะสมกบัระยะเวลาและ

ประสบการณ์ของผู้ฝึกอบรม	เช่น	ข้อสอบเชิงวิเคราะห์บางข้ออาจจะเหมาะกับนักศึกษา

ปริญญาตรีเพ่ือช่วยฝึกทักษะ	 แต่ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีประสบการณ์จึงควรจะมี

เนื้อหาการอัพเดทข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปใช้งานได้จริงตามลักษณะงาน

	 ๓.	 อยากให้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้	และมรีะยะเวลาทีน่านพอก่อนเปิด

อบรม

	 ๔.	 ขอบคุณส�านักศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดหลักสูตรดีๆ	 อย่างนี้ข้ึนมา	 ขอให้

ด�ารงหลักสูตรดีๆ	เช่นนี้ตลอดไป



ºÃÔº·ÇÑ²¹¸ÃÃÁ
ÃÇÁ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹ »‚§º»ÃÐÁÒ³ òõõù 65



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙66

โครงการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ และสร้างมลูค่าเพ่ิมด้วยทุนทางวฒันธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

 “การเขียนลายรดน�้า ลงรัก ปิดทอง”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการด�าเนินงานในด้านการอนุรักษ์	 สืบสาน	 และเผยแพร	่							

ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ	 รวมถึงการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก	รวมถงึชุมชนรอบมหาวทิยาลยั	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากทนุทางวฒันธรรม	

ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาที่ยั่งยืน	

	 ศิลปะประจ�าชาติประเทศไทยมีรูปแบบ	 ความประณีต	 สวยงาม	 สร้างสรรค์									

สืบต่อกันมานับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 สิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ในความเป็นไทยคือ

กระบวนการสร้างสรรค์ทีแ่สดงออกถงึภูมปัิญญาชาวบ้านและจติวิญญาณของศิลปะไทย	

เช่นการเขียนลายรดน�้า	การลงรักปิดทอง	ซึ่งอยู่ในงานช่างสิบหมู่ของไทย	เป็นภูมิปัญญา

ชาวบ้านท่ีเกดิขึน้จากองค์ความรูท้ีส่ะสมมาต้ังแต่โบราณ	เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์	และพฒันา

ต่อยอดองค์ความรู้	 ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน	 น�าไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นผลงานศิลปหัตถกรรม	

	 อนึ่งทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์	 และ

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลป

หัตถกรรม	“การเขียนลายรดน�้า	ลงรัก	ปิดทอง”	ให้กับผู้ที่สนใจทั้งจากหน่วยงานภายใน

และภายนอก	รวมถึงชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	

การเขียนลายรดน�้า	การลงรัก	ปิดทอง	บนผลิตภัณฑ์	เช่น	จาน	แก้ว	และเครื่องเคลือบ

เซรามิคต่างๆ	 	 เพื่อน�าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช	้ ในงานศิลปหัตถกรรม	 และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเอง	สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
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  ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

๑.	 	จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๓๐	คน

๒.	 	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

๓.	 	ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ	 ร้อยละ	๙๐

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.		ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.		การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.	 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา สถานที ่
	 ก�าหนดจัดในวันพุธที่		๒๕		พฤศจิกายน		๒๕๕๘

	 ณ		อาคาร	๓๐	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วัตถุประสงค์
	 ๑.		เพื่อให้ความรู้	 การเขียนลายรดน�้า	 การลงรักปิดทอง	 ให้กับผู้ท่ีสนใจท้ัง

บุคลากรภายในและภายนอก	รวมถึงชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

	 ๒.		เพือ่เป็นการอนุรกัษ์และพฒันาศลิปะประจ�าชาต	ิมาประยกุต์ใช้ให้เกิดเป็น

งานศิลปหัตถกรรม

	 ๓.		เพือ่ส่งเสรมิผลติภัณฑ์ของชมุชนให้เกดิมลูค่าเพิม่ในเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์

	 ๔.		เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย	

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย
	 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจภายนอกทั่วไป			จ�านวน	๓๐	คน	
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	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ	

วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

๓.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

๔.	ประสานงานกบัหน่วยงาน/บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

๕.	ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อชี้แจง

		 การด�าเนินงาน

๖.	ด�าเนินงานตามโครงการ

๗.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

๘.	รายผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ

		 บริหารมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๘

ก.ย.ส.ค. ต.ค. พ.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม

ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
 ๑. การเตรียมการ      

										 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

										 	 ๑.๒	 จัดท�าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ	 และจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน

การด�าเนินงาน

											 	 ๑.๓	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

											 	 ๑.๔		ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.๕		ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อชี้แจงการด�าเนินงาน

											 	 ๑.๖	 ด�าเนินงานตามโครงการ

											 	 ๑.๗	 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒. การด�าเนินการ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.		ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียนลายรดน�้า	ลงรัก	ปิดทอง

	 ๒.		ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	รู้ถึงคุณค่าของศิลปะไทย

	 ๓.		ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของชุมชนและส่งเสริมให้เกิดมูลค่า

เพิ่มในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

	 ๔.		สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน	และส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างชมุชนโดย

รอบมหาวิทยาลัย	

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 

และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 

“การเขียนลายรดน�้า ลงรัก ปิดทอง”
***********************

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์	 และสร้าง										

มูลค่าเพ่ิมด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรม													 

“การเขียนลายรดน�้า	 ลงรัก	 ปิดทอง”	 เพ่ือส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	 การเขียนลายรดน�้า	 

ลงรัก	 ปิดทอง	 ให้กับผู ้ที่สนใจทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย													

รวมถึงชุมชนรอบมหาวิทยาลัย	 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	การเขียนลาย

รดน�้า	การลงรัก	ปิดทอง	บนผลิตภัณฑ์	เช่น	จาน	แก้ว	และเครื่องเคลือบเซรามิคต่างๆ	

เพื่อน�าความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้	 ในงานศิลปหัตถกรรม	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของตนเอง	สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป	วิทยากรโดย	อาจารย์สิโรจน์											 

พวงบุบผา	 และ	 อาจารย์เบญจมินทร์	 โง๊ะบุดดา	 ซ่ึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิง														

ปฏิบัติการ	ในวันพุธที่		๒๕		พฤศจิกายน		๒๕๕๘	ณ	ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา	ชั้น	๑๑	

อาคารพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์	ตึก	๓๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โดยมี

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	๓๐	คน
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ผลการประเมินโครงการส่งเสรมิผลิตภณัฑ์ และสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยทนุทางวฒันธรรม

อบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่ส่งเสรมิศลิปหตัถกรรม “การเขียนลายรดน�า้ ลงรกั ปิดทอง”

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ณ ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา ชั้น ๑๑ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๓๐	 ๘๙.๓๐	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๓๐	 ๙๑.๒๕	 มากที่สุด

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๓๐	 ๘๒.๕๐	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๓๐ ๘๗.๖๘ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๓๐	 ๘๖.๘๐	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๓๐	 ๘๙.๒๐	 มาก

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๓๐	 ๘๘.๖๐	 มาก

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๓๐	 ๘๘.๖๐	 มาก

เฉลี่ย  ๓๐ ๘๗.๔๓ มาก

ด้านการบริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๓๐	 ๘๖.๘๐	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๓๐	 ๘๖.๖๖	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๓๐	 ๘๕.๘๖	 มาก

เฉลี่ย  ๓๐ ๘๐.๙๕ มาก
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๓๐	 ๗๕.๕๐	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจรรม	 ๓๐	 ๘๖.๔๐	 มาก

เฉลี่ย  ๓๐ ๘๐.๙๕ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๓๐	 ๘๘.๐๐	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๓๐	 ๘๒.๕๐	 มาก

เฉลี่ย  ๓๐ ๘๘.๒๕	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๓๐ ๘๕.๕๕ มาก

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

การประชาสัมพันธ์

	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๗.๕๐	 ๑๐.๐๐	 ๑๒.๐๐	 ๒๗.๕๐	 ๐.๐๐

๑.	คุณได้รับข่าวสารการ

จัดโครงการนี้จากสื่อใด

ไม่ต้องการต้องการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑.	ท่านมีความต้องการให้จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ		 ๓๐	 ๓๐

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรมฯ	ในครั้งต่อไปหรือไม่

																				คิดเป็นร้อยละ	 	 	 ๑๐๐.๐๐	 ๐.๐

ด้านการจัดกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	 ต้องการให้มีการอบรมอย่างละเอียด	 ๒-๓	 วัน	 เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ							

ได้มากขึ้น

	 ๒.	 อยากให้มีการอบรมแนะแนวยังโรงเรียนต่างๆ	 นอกพื้นท่ีหรือจัดอบรมให้

กับโรงเรียนที่มีนักเรียน	นักศึกษา	สนใจในต่างจังหวัด

	 ๓.	 อยากให้มีการให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ
	 ๑.	 เป็นโครงการที่ดีที่ให้ความรู้ด้านงานศิลป์	และงานหัตถกรรม

	 ๒.	 เป็นโครงการที่สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาใช้ได้จริงกับผลงาน/

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
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โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๐

“ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์”

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดแผนพัฒนา							

การท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙	เพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหาร

และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ	 โดยมีแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับ 

การท่องเทีย่วของประเทศ	มุง่สร้างและกระจายรายได้สูส่งัคมและท้องถ่ิน	หนึง่ในนโยบาย

ด้านการท่องเที่ยว	 คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Tourism)	 

ซ่ึงถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ค�านึงถึงความยั่งยืน	 เน้นประสบการณ์ของ																

นักท่องเที่ยว	 จากการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่	 สร้างความผูกพันระหว่าง												

นักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน	 อันเป็นผลให้เกิดความประทับใจจดจ�าพื้นที่ท่องเที่ยวน้ัน									

ตลอดไป	 และจะเป็นส่วนส�าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาวิถีชีวิตด้ังเดิม

ของท้องถิ่นรวมไปถึงเป็นการสร้างงาน	สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา																		

มีหน้าที่หลักในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และมุ่งเน้นในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของชาติให้คงอยู ่	 และเกิดคุณค่าสูงสุด	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์	 

สงวนรักษา	 สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 ทั้งที่เป็นมรดทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได	้													

(Tangible	 Cultural	 Heritage)	 และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 (Intangible	

Cultural	Heritage)	จึงได้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ครั้งที่	๓๐	“ทัศนาหัวหิน	

ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์”	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙		ณ	จังหวัดเพชรบุรี	

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 (Creative			

Tourism)	 เพื่อเป็นการศึกษา	 เรียนรู้	 ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	 สถาปัตยกรรม																					
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน	ซึ่งตั้งอยู่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม	อีกทั้ง

เป็นการอนุรักษ์	สืบทอด	สงวนรักษา	ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	 (Cultural	Resource)	

ของชาติให้คงอยู่	 รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดในด้านการศึกษา	สังคม	เศรษฐกิจ	ต่อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อประชาสัมพันธ์	 สร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว						

เชิงสร้างสรรค์

	 ๒.	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และตระหนักถึงการตระหนัก

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ภูมิปัญญา	และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

	 ๓.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของ

ประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
	 อาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	 และและผู้สนใจท่ัวไป	

จ�านวน	๔๐	คน

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

 ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

๑.	จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๔๐	คน

๒.	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

วัน เวลา สถานที่
	 ระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	

	 สถานที่	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การเตรียมการ

		 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

		 	 ๑.๒	 จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	 และจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ																		

การด�าเนินงาน

		 	 ๑.๓	 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

		 	 ๑.๔	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

		 	 ๑.๕	 ด�าเนินการจัดโครงการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	“ทศันาหวัหนิ	ดนิแดน

แห่งบูรพกษัตริย์”

		 	 ๑.๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒. การด�าเนินการ

	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ	

วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

๓.	ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการท่องเที่ยว

		 เชิงวัฒนธรรม	“ทัศนาหัวหิน	ดินแดนแห่ง

		 บูรพกษัตริย์

๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ก.พ.ม.ค. มี.ค. เม.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์	 วิถีชีวิต	 ศิลปวัฒนธรรม	

สถาปัตยกรรม	และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

	 ๒.	 ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์มรดก	 สงวนรักษา	 สืบทอด

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม	ให้คงอยู่และเกิดคุณค่าทางวัฒนธรรม

การประเมินผล
	 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

“ทัศนาหัวหิน	ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์”

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการด�าเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓๐

“ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์”

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
***********************

	 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 ๓๐	 “ทัศนาหัวหิน	 ดินแดนแห่ง										

บูรพกษัตริย์”	 เป็นลักษณะโครงการท่ีท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 และมุ่งเน้นใน

ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่และเกิดคุณค่าสูงสุด	ตามพันธกิจหลักของ

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นการศึกษา	 เรียนรู้	 ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	

สถาปัตยกรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ของจังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี	 ได้เดินทางไปชมถ�้าเขาหลวง	 ซึ่งเป็นถ�้าใหญ่และ

ส�าคญัทีสุ่ดในจงัหวัดเพชรบรีุ	เป็นการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของพืน้ท่ี	เป็นการศกึษา	

เรียนรู้	ประวัตศิาสตร์	ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคัญของการอนรุกัษ์	สงวนรกัษาทรพัยากรทาง

วัฒนธรรม	(Cultural	Resource)	อันเป็นผลให้เกิดความประทับใจจดจ�าพื้นที่ท่องเที่ยว

นั้น

	 ในส ่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 	 ได ้ เดินทางไป	 คเณชา แกลเลอรี  

เป็นหอแสดงงานศลิปะทีก่่อต้ังขึน้เพือ่เป็นสถานทีร่วบรวมผลงานศลิปะท้ังจติรกรรม	และ

ประติมากรรม	ที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพิฆเนศ	ซึ่งเป็นผลงานที่มีความงดงาม	ทรงคุณค่า	

ของอาจารย์ราชนั	แสงทอง	และได้ไป	บ้านศลิปิน ซึง่เป็นศนูย์รวมท่ีมคีวามหลากหลายใน

ด้านรูปแบบทางศิลปกรรม	ทั้งหอศิลป์แสดงผลงานทางศิลปะ	ผลงานทางประติมากรรม	

ดนิเผา	และได้ร่วมแลกเปลีย่นความรูท้างศิลปะ	จึงถือได้ว่าบ้านศลิปินเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานท่ี

ที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	 คือ	๑) พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 และเป็นแหล่งการศึกษา	 เรียนรู้	 ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	

สถาปัตยกรรมเป็นมรดกล�า้ค่าของอนชุนชาวไทยสบืไป ๒) อทุยานราชภกัดิ ์เป็นอทุยาน

ที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศ
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เกียรตคิณุสมเดจ็พระมหากษตัรย์ิแห่งสยาม	๗	พระองค์	ซึง่ถอืได้ว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทย	และ	๓) วัดห้วยมงคล นมัสการ	และกราบ

ไหว้หลวงพ่อทวด

	 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ครั้งที่	 ๓๐	 “ทัศนาหัวหิน	 ดินแดนแห่งบูรพ

กษัตริย์”	 ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ได้เรียนรู้	 ประวัติศาสตร์	 ศิลปวัฒนธรรม	

สถาปัตยกรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่	ของคนในชุมชน	ซึ่งตั้งอยู่บนความหลากหลายทาง

วฒันธรรม	อกีทัง้ยงัส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์	(Creative	Tourism)	ทีมุ่ง่เน้นใน

ด้านอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมของชาตใิห้คงอยูแ่ละเกดิคณุค่าสงูสดุในด้านการศกึษา	สงัคม	

เศรษฐกิจ	ต่อไป		โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	๔๐	คน
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ผลการประเมนิโครงการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม ครัง้ที ่๓๐

“ทศันาหวัหนิ ดนิแดนแห่งบรูพกษตัรย์ิ”

ในระหว่างวนัที ่๒๐-๒๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙  

ณ จงัหวดัเพชรบุร ีและจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๔๐	 ๙๑.๐๐	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายเป็นอย่างดี	 ๔๐	 ๘๗.๐๐	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๔๐	 ๘๙.๐๐	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๔๐ ๘๗.๑๖ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๔๐	 ๙๐.๕๐	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๔๐	 ๙๑.๐๐	 มาก

๓.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๔๐	 ๘๙.๕๐	 มาก

เฉลี่ย  ๔๐ ๙๐.๓๒ มาก

ด้านการบริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๔๐	 ๙๓.๕๐	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๔๐	 ๙๕.๕๐	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๔๐	 ๘๖.๕๐	 มาก

เฉลี่ย  ๔๐ ๙๑.๕๐ มาก
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   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๔๐	 ๗๘.๐๐	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๔๐	 ๙๑.๐๐	 มาก

เฉลี่ย  ๔๐ ๘๔.๕๐ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๔๐	 ๘๖.๐๐	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๔๐	 ๘๙๕๐	 มาก

เฉลี่ย  ๔๐ ๘๗.๗๕	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๔๐ ๘๘.๗๑ มาก

หน่วยงาน

ต้นสังกัด

ประเด็นการประเมิน

ไม่ต้องการต้องการ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑.	ท่านมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ๔๐	 ๐

ครั้งต่อไปหรือไม่

																				คิดเป็นร้อยละ	 	 	 ๑๐๐.๐๐	 ๐.๐

ด้านการจัดกิจกรรม

Internet เพื่อน อื่นๆโปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

ด้านประชาสัมพันธ์

๑.	คุณได้รับข่าวสารการ	 ๑๖	 ๙	 ๑๑	 ๒๗	 ๐.๖๖

จัดกิจกรรมนี้จากสื่อใด	

					คิดเป็นร้อยละ	 ๑๘.๗๕	 ๓๐.๐๐	 ๑๘.๗๕	 ๒๓.๗๕	 ๘.๗๕

ด้านประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ

	 ๑.		ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศแถบอาเซียน

	 ๒.		อยากให้มีการจัดเปิดวัฒนธรรมในประเทศ	AEC

	 ๓.		อยากให้มีการจัดโครงการในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เช่น	 บุรีรัมย์

ปราสาทหินต่าง	ๆ

อื่นๆ
	 ๑.	 สนุกและได้ความรู้

	 ๒.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิต

	 ๓.		เป็นโครงการที่ได้ความรู้ทางวัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์

	 ๔.		เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ	อยากให้จัดต่อไปทุกปี

สรุป
	 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 ๓๐	 “ทัศนาหัวหิน	 ดินแดนแห่ง													

บูรพกษัตริย์”	 จัดโดยส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	ในระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙		ณ	จังหวัดเพชรบุรี	และจังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์	โดยมผู้ีสนใจเข้าร่วมโครงการทัง้อาจารย์	บคุคลากรภายในมหาวทิยาลยั	

และบุคคลทั่วไป	จ�านวน	๔๐	คน	จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	

พบว่า	ผู้เข้าร่วมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัทีด่มีาก	คดิเป็นร้อยละ	๘๘.๗๑	โดยผูเ้ข้าร่วม

ต่างได้รับทั้งสนุกและได้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	และศิลปะ	ที่สามารถ

น�าไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปได้	 อีกทั้งยังมีความต้องการให้ต้องการให้

ทางส�านักศลิปะและวฒันธรรมจดัโครงการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมเป็นประจ�าทกุปี	และ

เสนอแนะให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง

“ผู้น�าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ” รุ่นที่ ๒
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ท่ีได้พระราชทาน

แนวทางในพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยาก							

เดือดร้อน	 ให้แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลาแห่ง										

การครองสิริราชสมบัติกว่า	 ๖๙	 ปี	 ส่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ							

กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า	 ๔,๐๐๐	 โครงการ	 ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับราษฎร

อย่างหาที่สุดมิได้

	 ดังนั้น	 เพื่อให้แนวพระราชด�าริ	 พระราชกรณียกิจ	 พระมหากรุณาธิคุณ	 และ	

พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชน																		

ซึง่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีจ่ะมส่ีวนช่วยในการสานต่อแนวพระราชด�าริให้บังเกดิความยัง่ยนื		

และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย	 และ

สามารถน�าผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง				

ท้ังต่อการศกึษาและการด�ารงชวิีต	เพือ่ให้มภีมิูคุม้กนัทีด่	ีเหมาะสม	และสร้างความมัน่คง

ให้แก่ประเทศชาติต่อไป

	 ด้วยเหตุน้ี	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	จงึได้จดั	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพยีง	“ผูน้�าเยาวชน	

เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	รุ่นที่	๒”	ขึ้น		เพื่อให้นิสิต	นักศึกษา	บุคลากรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ	 พระมหากรุณาธิคุณ 

และพระราชด�าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการ	 อันเนื่องมาจาก																	

พระราชด�าริในพื้นท่ีต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 โดยจัดขึ้นในรูปแบบของการให้ความรู ้																									

เชงิบรูณาการ	ผสมผสานระหว่างภาพทฤษฎแีละภาคปฏบัิตจิากพืน้ท่ีจรงิ		นอกจากนี	้ยงัมี

การจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ	ผ่านการประกวด	ภาพถ่าย	

ในหวัข้อ	“วถิเีกษตรของพ่อ”	ทีเ่ป็นหนึง่ในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมหวนร�าลกึถงึ																					
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พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ท่ีทรงปฏิบัติท้ังในอดีตและใน 

ปัจจุบันต่อพสกนิกรชาวไทย	 ผืนแผ่นดินไทย	 และเป็นที่ยอมรับของชาวโลก	 เป็นการ

ปลูกจิตส�านึกให้กับเยาวชน	นักเรียน	ได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่

ได้เสียสละแรงกาย	แรงใจ	สติปัญญา	และ		ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์การในพัฒนาประเทศ

ให้ประชาชนซึ่งเป็นพสกนิกรของท่านกินดี	อยู่ดี	มีความสุข	ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ทุกชาติ	

ทุกศาสนาอย่างปกติสุข	 โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ	 ชนชาติ	 และศาสนาแต่อย่างใดท้ังนี้

เพื่อให้เยาวชนได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนในพ้ืนที่ต่างๆ								

รวมถงึสถาบันการศกึษาในการร่วมสบืสานพระราชด�ารไิด้อย่างเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึน

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 และพระบรมวงศ์	 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน

	 ๒.	 เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรู	้ความเข้าใจ	ในหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอ

เพียง	 และเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา	 ชุมชน	 และปราชญ์ชาว

บ้าน	ได้เรียนรู้กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันตามหลักพันธกิจของมหาวิทยาลัย

	 ๓.	 เพ่ือให้ผู ้เข้าร่วมโครงการสามารถน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้	ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้

กลุ่มเป้าหมาย
	 อาจารย์	นิสติ	นกัศกึษา	บคุลากรภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	และผูส้นใจ

ทั่วไป	จ�านวน	๖๐	คน
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ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

 ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๖๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ๔.๐๐

ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ	 ร้อยละ	๙๐

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.	 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.		การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา สถานที่
 กิจกรรมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  

	 	 -	 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“วิถีเกษตรของพ่อ”

	 	 	 สถานที่	ณ	พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

	 	 	 พระเจ้าอยู่หัว	จังหวัดปทุมธานี

 กิจกรรมวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

	 	 -	 กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย	หัวข้อ	“วิถีเกษตรของพ่อ”

	 	 	 สถานที่	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การเตรียมการ

		 	 -	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

		 	 -	 จดัท�าโครงการเพือ่ขอนมัุติ	และจดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน

		 	 -	 ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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		 	 -	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

		 	 -	 ด�าเนินการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	

“ผู้น�าเยาวชน		เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ”	รุ่นที่	๒

	 	 -	 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒. การด�าเนินการ

	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ	

วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

๓.	ประสานงานกบับคุคล/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

๕.	ด�าเนินการจัดโครงการอันเนื่องมาจาก

		 พระราชด�าริพอเพียง	“ผู้น�าเยาวชน	เรียนรู้

		 งานสืบสานพระราชด�าริ”	รุ่น	๒

๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ก.พ.ม.ค. มี.ค. เม.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	อาจารย์	นิสิต	นักศึกษา	บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ						

ได้เรียนรู้แนวพระราชด�าริ	 และผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ														

ได้อย่างกว้างขวาง

	 ๒.	 อาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย												

มีทักษะความรู้	 ความเข้าใจเบื้องต้น	 และสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ	

ไปสู่เพื่อน	ครอบครัว	และชุมชน
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	 ๓.		อาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา	 บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย											

ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 ความคิดเห็น	 ทัศนคติ	 และมุมมองใหม่ๆ	 ในการสืบสานงาน

พระราชด�าริ	เกิดเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น	

การประเมินผล
	 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง	“ผู้น�าเยาวชน	เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ”	รุ่นที่	๒

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

เศรษฐกิจพอเพียง

“ผู้น�าเยาวชน เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ” รุ่นที่ ๒
***********************

	 ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้จัดโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารเิศรษฐกจิ

พอเพียง	 “ผู้น�าเยาวชน	 เรียนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ”	 รุ่นที่	 ๒	 	 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน	 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ	 พระมหากรุณาธิคุณและ										

พระราชด�าริที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

และสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้สืบสานและน้อมน�าพระราชด�าริไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

และสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมได้	โดยผ่านกระบวนการบรรยาย

และการแบ่งกลุ่มฝึกอบรม	 และการประกวดภาพถ่าย	 ในหัวข้อ	 “วิถีเกษตรของพ่อ”									

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	๖๐	คน	

กิจกรรมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙   

	 การบรรยายให้ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	

และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่จริง	ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ	อาทิ	ฐานการเรียน

รู้หลักการทรงงานของพ่อ	ฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรของพ่อ		และฐานการเรียนรู้กิจกรรม

สร้างสรรค์ความคดิ	“รู	้รกั	สามคัค”ี	ณ	พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว	จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙   

	 การประกวดภาพถ่าย	 ในหัวข้อ	 “วิถีเกษตรของพ่อ”	ณ	 ห้องประชุมชั้น	 ๕		

อาคาร	๓๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ผลการประเมนิโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอเพียง 

“ผูน้�าเยาวชน เรยีนรูง้านสืบสานพระราชด�าร”ิ รุน่ที ่๒ 

วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

ณ พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

 จงัหวดัปทมุธานี

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๖๐	 ๘๒.๓๗	 มาก	

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายเป็นอย่างดี	 ๖๐	 ๘๒.๕๑	 มาก

๓.	เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๖๐	 ๗๙.๓๗	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๖๐ ๘๑.๔๑ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๖๐	 ๘๑.๔๖	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๖๐	 ๘๐.๐๐	 มาก

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๖๐	 ๗๙.๗๙	 มาก

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๖๐	 ๗๗.๖๒	 มาก

เฉลี่ย  ๖๐ ๗๙.๗๑ มาก

ด้านการบริการ

๑.		มีการตอบค�าถามและชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๖๐	 ๗๗.๐๖	 มาก

๒.		การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๖๐	 ๗๕.๖๖	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๖๐	 ๗๓.๐๑	 มาก

เฉลี่ย  ๖๐	 ๗๕.๒๔ มาก
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๖๐	 ๗๕.๔๕	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๖๐	 ๗๙.๕๘	 มาก

เฉลี่ย  ๖๐ ๗๗.๕๒ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๖๐	 ๘๒.๐๓	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๖๐	 ๘๑.๑๘	 มาก

เฉลี่ย  ๖๐ ๘๑.๖๐	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๖๐ ๗๙.๐๙ มาก

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

การประชาสัมพันธ์

	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๑.๑๕	 ๑๘.๐๘	 ๑๘.๐๘	 ๑๙.๖๑	 ๕๐.๐๐

๑.	คุณได้รับข่าวสารการ	 ๒๙	 ๔๗	 ๔๗	 ๕๑	 ๑๓๐

จัดโครงการนี้จากสื่อใด

ด้านการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	 เป็นกิจกรรมที่ดี	ควรจัดเป็นประจ�าทุกปี

	 ๒.	 อยากให้จัดโครงการในพระราชด�าริในสถานที่อื่นๆ	 เช่น	 ดอยค�า	 ดอยตุง	

อ่างขาง	หัวหิน	ฯลฯ

อื่นๆ
	 ๑.		 สนุกและได้ความรู้

	 ๒.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิต	ได้

	 ๓.		 เป็นโครงการที่ได้ความรู้เรื่องการท�าการเกษตรอย่างพอเพียง	และได้

เรียนรู้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษ

	 ๔.	 เป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ	สามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 เป็น

หน่วยงานด้านการส่งเสริมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา	 และตามจุดเน้นของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ที่มุ ่นเน้นการผลิตบัณฑิตและท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรม	 ด�าเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 และประสานงานกับ

ชมุชนท้องถิน่และแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมต่างๆ	โดยทางส�านกัฯ	มพีนัธกจิหลกัทีส่�าคญั 

ด้านหนึง่	คอื	ศกึษาวจิยั	พฒันาและเผยแพร่องค์ความรูท้างศลิปวฒันธรรมอย่างต่อเนือ่ง

เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งคลอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านการ 

เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย	 และงานสร้างสรรค์	 ทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้

ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านนี้	 จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย 

เชงิวฒันธรรม	การอบรมเชงิปฏบิติัการ	เรือ่งการจัดการองค์ความรูด้้านงานวจิยัวฒันธรรม	

และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน	 และเผยแพร่ผลงานวิจัย

วัฒนธรรม	และงานสร้างสรรค์	เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต	นักศึกษา	อาจารย์	และบุคคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย	ได้มโีอกาสท�างานวจัิยด้านวัฒนธรรม	และงานสร้างสรรค์	เพือ่พฒันา

องค์ความรูแ้ละเผยแพร่สูส่าธารณชน	อกีทัง้ยงัสามารถสร้างความเข้มแขง็ทางด้านวชิาการ

ให้กับมหาวิทยาลัย	จนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	และเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการ	

ให้แก่	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 โดยคัดเลือกจากผลงานนิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย	์

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัย	 และงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของสาขาวิชา

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย	 เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน	

อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษางานทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
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วัตถุประสงค์ 
	 ๑.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากรภายใน

มหาวทิยาลัยและภายนอก	ได้พฒันาตนเองให้ก้าวไปสูก่ารท�างานวจิยั	และงานสร้างสรรค์	

ด้านศิลปวัฒนธรรม	ในระดับที่สูงขึ้น

	 ๒.	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย	 และผลงานสร้างสรรค์	 ของนิสิต	 นักศึกษา	

คณาจารย์	บุคลากร	ที่โดดเด่นของสาขาวิชาต่างๆ	ในมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

	 ๓.	 เพื่อให้สามารถน�าผลการวิจัย	 และงานสร้างสรรค์	 น�าไปประยุกต์ใช้	 และ

น�าไปเป็นแนวทางในการต่อยอดทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
	 นิสิต	นักศึกษา	คณาจารย์	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

  ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

๑.	 จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๖๐	คน

๒.	 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

๓.	 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ	 ร้อยละ	๙๐

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.	 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๓.	 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วันเวลาสถานที ่  

	 ก�าหนดจัดในระหว่างวันที่		๒-๓	สิงหาคม		๒๕๕๙

	 ณ	ห้องแสดงผลงาน	อาคาร	๑๐	ชั้น	๑	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
 ๑.  การเตรียมการ      

							 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

										 	 ๑.๒	 จัดท�าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ	 และจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน

การด�าเนินงาน

											 	 ๑.๓	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

											 	 ๑.๔	 ประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.๕	 ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อชี้แจงการด�าเนินงาน

										 	 ๑.๖	 ด�าเนินงานตามโครงการ

											 	 ๑.๗	 สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒.  การด�าเนินการ

	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ	

วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

๓.	ประชาสัมพันธ์โครงการ

๔.	ประสานงานกบัหน่วยงาน/บคุคลทีเ่กีย่วข้อง

๕.	ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานเพื่อชี้แจง

		 การด�าเนินงาน

๖.	ด�าเนินงานตามโครงการ

๗.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

มิ.ย.พ.ค. ก.ค. ส.ค.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 นิสิต	นักศึกษา	คณาจารย์	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป	

ได้พัฒนาทักษะของตนเอง	ในงานวิจัย	และงานสร้างสรรค์	ด้านศิลปวัฒนธรรม	

	 ๒.	 ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย	 และงานสร้างสรรค์ของนิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	

และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย	ด้านศิลปวัฒนธรรม	ที่มีคุณภาพ

	 ๓.	 เกิดการสร้างองค์ความรู้	 ต่อยอด	 และประยุกต์ใช้	 ผลการวิจัย	 และงาน

สร้างสรรค์	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านวิชาการแก่สังคม	และชุมชนต่อไปได้	

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยเชิงวัฒนธรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
***********************

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ร่วมกับสาขาวิชาศิลปศึกษา	 คณะครุศาสตร์													 

และสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	จดัโครงการส่งเสรมิ 

และสนับสนุนงานวิจยัเชิงวฒันธรรม	การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่งการจดัการองค์ความรู้

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

นิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 บุคลากรภายในและภายนอก	 ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่

การท�างานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น	 อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

ผลงานสร้างสรรค์	 ตลอดจนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้	 เป็นแนวทางในการต่อยอดงาน

วิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้	 ซึ่งได้จัดกิจกรรม	ณ	 ห้องแสดงผลงาน	

อาคาร	๑๐	ชั้น	๑	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	โดยในวันที่	๒	สิงหาคม	 

๒๕๕๙	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ลินดา	 เกณฑ์มา	 อธิการบดี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	

โครงการ	 หลังจากน้ันการบรรยายเร่ือง	 “การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์	 ในรูปแบบ										 

การจัดนิทรรศการ”	 วิทยากร	 โดยอาจารย์พีรนันท์	 จันทมาศ	 และในวันที่	 ๓	 สิงหาคม	

๒๕๕๙	 	 ช่วงเช้า	 การบรรยาย	 เรื่อง	 “องค์ความรู้ในงานวิจัย	 และงานสร้างสรรค์																		

ในงานศิลปวัฒนธรรม”	วิทยากรโดยคุณไพโรจน์		ธีระประภา	ช่วงบ่าย	แบ่งกลุ่มอบรม

เชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “การท�างานเกี่ยวกับตัวอักษรด้วยหลัก	 ๓	 หน่วย”	 	 ซ่ึงกิจกรรม														

ดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
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ผลการประเมนิโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุงานวจิยัเชงิวัฒนธรรม 

การอบรมเชงิปฏิบตักิาร เรือ่งการจดัการองค์ความรูด้้านงานวจิยั

และงานสร้างสรรค์ด้านศลิปวัฒนธรรม

ระหว่างวนัที ่๒-๓ สงิหาคม ๒๕๕๙

ณ อาคาร ๑๐ ชัน้ ๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๘๐	 ๙๑.๐๐	 มากที่สุด

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๘๐	 ๙๑.๐๐	 มากที่สุด

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๘๐	 ๘๗.๒๐	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๙.๗๓ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๘๐	 ๙๐.๒๐	 มากที่สุด

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๘๐	 ๙๐.๐๐	 มากที่สุด

๓.	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๘๐	 ๘๙.๖๐	 มาก

๔.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๘๐	 ๘๗.๖๐	 มาก

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๙.๓๕ มาก

ด้านการบริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๘๐	 ๘๕.๐๐	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๘๐	 ๘๔.๐๐	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๘๐	 ๘๐.๐๐	 มาก

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๓.๐๐ มาก
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ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๘๐	 ๘๒.๖๐	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๘๐	 ๙๑.๔๐	 มาก

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๗.๐๐ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๘๐	 ๙๑.๘๐	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๘๐	 ๘๙.๐๐	 มาก

เฉลี่ย  ๘๐ ๘๙.๙๐	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๘๐ ๘๗.๗๙ มาก

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

ด้านการประชาสัมพันธ์

	 จ�านวน	 	 ๒๘	 ๒๗	 ๑๙	 ๑๘	 ๕๐	

	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓๕.๐๐	 ๓๓.๗๕	 ๒๓.๗๕	 ๒๒.๕๐	 ๖๒.๐๐

๑.	คุณได้รับข่าวสารการ

จัดโครงการนี้จากสื่อใด

ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	 อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกในทุกปี

	 ๒.	 อยากให้จัดกิจกรรมปีละ	๒-๓	ครั้ง	เพราะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ	หากไม่

สามารถเข้าร่วมได้ในครั้งนี้จะได้เข้าร่วมในครั้งต่อไป

	 ๓.	 สนุก	ไม่น่าเบื่อ	วิทยากรเก่ง	ใจดี	สอนสนุก

	 ๔.	 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนนานๆ	 เพราะบางคนเตรียมตัว

ไม่ทัน
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โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ และการศึกษาดูงาน

“ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 เป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการอนุรักษ์	สืบสาน	เผยแพร่	และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่างๆ	 โดยการเผยแพร่วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในและ						

หน่วยงานภายนอก	 เพื่อการสร้างเครือข่ายที่เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	

และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรมและให้บริการทางวิชาการแก่ผู้สนใจ

	 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร	 ครั้งท่ี	 ๒	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ														

การบริการวิชาการ	และการศึกษาดูงาน	“ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่น	 เพื่อความยั่งยืน 

ของชุมชน”	 เป็นลักษณะโครงการที่ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ																			

ชุมชม	 ตามพันธกิจหลักของส�านักศิลปะและวัฒนธรรมในการที่ให้บริการกับชุมชนซึ่งมี

บ้าน	วดั	และโรงเรยีน	ทีเ่ป็นหวัใจหลกัของการบรูณาการองค์ความรู	้เพือ่การพฒันาสร้าง												

ความแข็งแรงและยั่งยืนของหมู่บ้านแม่แมะ	 อ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงอยู่								

ห่างไกลความเจริญ	 โดยให้ชุมชนได้มีวิธีคิดและมุมมองใหม่ๆ	 เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้นั้น 

ไปต่อยอดและสามารถพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน	ดังนี้	

	 ๑.	 ในภาคส่วนของ	 “บ้าน”	 ในขณะที่ชุมชนมีการท�าโฮมสเตย์ในหมู่บ้าน										

เป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วนั้น	 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม	 และ											

สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีอยู่	 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 และบริการวิชาการเพื่อ												

ต่อยอดองค์ความรู้ใหม่	 โดยวิทยากรและคณาจารย์ท่ีร่วมโครงการ	 ให้ความรู้เก่ียวกับ								

การท�าซิลส์สกนีเสือ้	กระเป๋า	และการออกแบบ	บรรจุภณัฑ์ให้น่าสนใจ	เพือ่ให้คนในชมุชน

นัน้	น�าไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ของชมุชน	เพือ่เป็นสนิค้าจ�าหน่ายให้แก่ 

นักท่องเที่ยวอีกทางหน่ึง	 โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 ก่อเกิด
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เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 มีผลให้เกิดการสร้างรายได้	 มีความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับ

ชุมชนต่อไป

	 ๒.		ในภาคส่วนของ	“โรงเรียน”	เนือ่งจากโรงเรยีนบ้านแม่แมะ	ซึง่เป็นโรงเรยีน

ประจ�า	และมเีดก็ก�าพร้า		อาศัยอยูจ่�านวนมาก	จงึได้จัดให้มกีจิกรรม	อบรมเชงิปฏบัิตกิาร	

ในหัวข้อ	“การบูรณาการศิลปกรรม	พี่สอนน้อง	วาด	ร้อง	เล่น	เต้นร�า”	ซึ่งจะน�าศิลปะ

แขนงต่างๆมาบูรณาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆแก่นักเรียนในชุมชน	และเปิดโอกาสให้

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะวิชาชีพของตนเอง	 ให้ความรู้และความสุขแก่นักเรียน	

เพือ่น�าประสบการณ์เหล่านีไ้ปพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีนและชมุชนต่อไป	และ

อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ	ความมีจิตสาธารณะ	เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตใน

อีกทางหนึ่ง

	 ๓.		ในภาคส่วนของ	 “วัด”	 โดยให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	 ได้แสดง

ความมีจิตอาสา	 โดยน�าความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์																

เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงศาสนา	 และศิลปวัฒนธรรมของวัดแม่แมะให้สวยงาม	 และสร้าง

คุณค่าทางเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเลื่อมใสศรัทธาต่อไป

	 อนึ่งทางส�านักฯ	ได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา		อีก

ทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญมากมาย	 เพื่อเป็นการศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 จึงได้จัด

กิจกรรมการทัศนศึกษา	ณ	พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา	 ซ่ึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู	่

รากเหง้าทางโบราณคดีเชิงประวัติศาสตร์	 ชาติพันธ์ต่างๆ	 ของอาณาจักรล้านนา	 และ

พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย	แห่งศตวรรษที่	๓๑	ซึ่งหลอมรวมจิตวิญญาณ	ความเชื่อ	

องค์ความรู้ต่างๆให้มีความร่วมสมัย		พิพิธภัณฑ์ทั้งสองที่นี้	มีความน่าสนใจ	ทั้งคุณค่าเชิง

ประวัติศาสตร์และหลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีความร่วมสมัย	 และสามารถน�า

ความรู้ในมิติทางวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้น	มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

	 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร	 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน

ภายนอก	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 และ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธาน	ีเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันานสิติ	และนกัเรยีนโรงเรยีน

บ้านแม่แมะ			ถอืได้ว่าเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ในด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	และ

การบริการวิชาการ	เป็นการสร้างเครือข่าย	ให้กับหน่วยงานภายนอกและผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการทั่วไป
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเป็นการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย

	 ๒.	 เพือ่เป็นการพฒันานิสติ	ได้ศึกษาศิลปวฒันธรรม	และเสรมิสร้างคุณลกัษณะ

ความมีจิตสาธารณะให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

	 ๓.		เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน	 และสร้างเครือข่ายกับสถาบัน													

การศึกษาภายนอก

	 ๔.		เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน	และผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
	 นกัเรยีน	นสิิต	นักศึกษา	และ	ชมุชนหมูบ้่านแม่แมะ	ต�าบลแม่นะ		อ�าเภอเชยีงดาว	

จังหวัดเชียงใหม่

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

  ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการ	 	 ๑๒๐	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ๔.๐๐

ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ	 ร้อยละ	๖๐

วัน เวลา สถานที่
	 ระหว่างวันที่	๒๒-๒๗	มกราคม		๒๕๕๙

	 ณ	พิพิธภณัฑ์พืน้ถิน่ล้านนา		พพิิธภณัฑ์จติวญิญาณร่วมสมยั	แห่งศตวรรษที	่๓๑		 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 และชุมชนหมู่บ้านแม่แมะ	 อ�าเภอเชียงดาว	 จังหวัด										

เชียงใหม่
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	๑.	ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อ	

วางแผนการด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

๓.	ประสานงานกบัวทิยากรและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการตามชุมชน

		 หน่วยงานต่างๆ

๔.	ด�าเนินการจัดโครงการศึกษาศิลปะและ

		 และวัฒนธรรมสัญจร	ครั้งที่	๒

๖.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑.  การเตรียมการ

	 	 ๑.๑	 ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการเพื่อวางแผนการด�าเนินงาน

	 	 ๑.๒		จัดท�าโครงการ	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ

	 	 ๑.๓		ประสานงานกับวิทยากรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.๔		ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 ๑.๕		ด�าเนินการจัดโครงการ

	 	 ๑.๖		สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 

 ๒. การด�าเนินการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๘-๒๕๕๙
พ.ย.ต.ค. ธ.ค. ม.ค.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ

มหาวิทยาลัย

	 ๒.		ได้พัฒนานสิติ	และเสรมิสร้างคุณลกัษณะมีจติสาธารณะ	เป็นอตัลกัษณ์ของ

นิสิตในมหาวิทยาลัย	

	 ๓.		ได้สร้างเครอืข่ายทางศลิปวัฒนธรรม	ทีเ่น้นกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

	 ๔.		ได้สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 ก่อเกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์		

ยังประโยชน์สูงสุดแก่	ชุมชน	ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

การประเมินผล 
	 ประเมินผลจากแบบสอบถามและการเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการด�าเนินโครงการ 

ศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการ และการศึกษาดูงาน

“ศิลปะกับการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน”

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙

ณ หมู่บ้านแม่แมะ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

และพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัย แห่งศตวรรษที่ ๓๑ 

จังหวัดเชียงใหม่
***********************

	 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร	 ครั้งที่	 ๒	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ									

บริการวิชาการ	และการศึกษาดูงาน	“ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่น	 เพื่อความยั่งยืนของ

ชุมชน”	 เป็นลักษณะโครงการท่ีท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และบริการวิชาการชุมชน									

ตามพนัธกจิหลกัของส�านักศิลปะและวฒันธรรมทีใ่ห้บรกิารกบัชุมชน	เพือ่การพฒันาสร้าง

ความแข็งแรงและยั่งยืนของหมู่บ้านแม่แมะ		อ�าเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่		

	 ในภาคส่วนของชุมชนมีการท�าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมอยู่แล้วนั้น		

จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	และบริการวิชาการ	ให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าซิลส์สกีนเสื้อ	

กระเป๋า	และการออกแบบ	บรรจภุณัฑ์ให้น่าสนใจ	เพือ่ให้น�าไปประยกุต์ใช้เป็นผลติภณัฑ์

ของชมุชน	เพือ่เป็นสินค้าจ�าหน่ายให้แก่นกัท่องเทีย่วอกีทางหนึง่	โดยเป็นการสร้างมลูค่า

เพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรม	ก่อเกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 สร้างรายได้	 มีความแข็งแรง

และยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป	

	 ในภาคส่วนของ	“โรงเรียน”	เน่ืองจากโรงเรียนบ้านแม่แมะ	ซ่ึงเป็นโรงเรยีนประจ�า	

และมีเด็กก�าพร้า	 อาศัยอยู่จ�านวนมาก	 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม	 อบรมเชิงปฏิบัติการ																

ในหัวข้อ	“การบรูณาการศลิปกรรม	พีส่อนน้อง	วาด	ร้อง	เล่น	เต้นร�า”	เปิดโอกาสให้นสิติ

ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะวิชาชีพของตนเอง	 เพื่อน�าประสบการณ์เหล่านี้ไปพัฒนา		



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙114

การเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป	 และเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะ	 ความมี																

จิตสาธารณะ	เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนิสิตในอีกทางหนึ่ง

	 อนึ่งทางส�านักฯได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา	 ณ	 พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา																			

ซ่ึงบ่งบอกถงึวถิชีวีติความเป็นอยู่	รากเหง้าทางโบราณคดเีชิงประวตัศิาสตร์	ชาตพินัธ์ต่างๆ	 

ของอาณาจักรล้านนา	 และพิพิธภัณฑ์	 จิตวิญญาณร่วมสมัย	 แห่งศตวรรษท่ี	 ๓๑																		

ซึ่งหลอมรวมจิตวิญญาณ	ความเชื่อ	องค์ความรู้ต่างๆให้มีความร่วมสมัย	

	 โครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร	 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก									 

หน่วยงานภายนอก	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญบุรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานิสิต	 และ													

นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แมะ	 ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ในด้านการท�านุบ�ารุง

ศลิปะวฒันธรรม	และการบรกิารวชิาการ	เป็นการสร้างเครอืข่าย	ให้กบัหน่วยงานภายนอก

และผู้สนใจทั่วไป	โดยกิจกรรมครั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ	๑๐๐	คน
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ผลการประเมนิโครงการศกึษาศิลปวฒันธรรมสญัจร คร้ังที ่๒ 

การอบรมเชงิปฏิบตักิาร บริการวชิาการ และการศกึษาดงูาน

“ศิลปะกบัการพฒันา ท้องถิน่ เพือ่ความย่ังยนืของชุมชน”

ระหว่างวนัที ่๒๒-๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ 

ณ หมูบ้่านแม่แมะพพิธิภณัฑ์พืน้ถิน่ล้านนา

และพพิธิภณัฑ์จิตวญิญาณร่วมสมยั แห่งศตวรรษท่ี ๓๑  จงัหวดัเชยีงใหม่

***********************

ประเด็นการประเมิน   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.	อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน	 ๑๒๕	 ๙๗.๑๒	 มาก

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่างดี	 ๑๒๕	 ๙๕.๖๘	 มาก

๓.	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๑๒๕	 ๙๖.๓๒	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย  ๑๒๕ ๙๖.๓๗ มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา 

๑.	สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม	 ๑๒๕	 ๙๗.๒๘	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม	 ๑๒๕	 ๙๗.๗๖	 มาก

๓.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๒๕	 ๙๖.๓๒	 มาก

เฉลี่ย  ๑๒๕ ๙๗.๑๒ มาก

ด้านการบริการ

๑.	 	มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๑๒๕	 ๙๕.๒๐	 มาก

๒.	 	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๑๒๕	 ๙๖.๖๔	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๑๒๕	 ๙๔.๔๐	 มาก

เฉลี่ย  ๑๒๕ ๙๕.๑๒ มาก
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คุณได้รับข่าวสารการจัด	 ๒๐	 ๓๑	 ๒๘	 ๘๑	 ๕

กิจกรรมนี้จากสื่อใด

      คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ๒๔.๘๐ ๒๒.๔๐ ๖๔.๘๐ ๔.๐๐

ประเด็นการประเมิน
   N     ร้อยละ ระดับผล

     การประเมนิ

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๑๒๕	 ๙๓.๙๒	 มาก

๒.	 มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจรรม	 ๑๒๕	 ๙๖.๓๒	 มาก

เฉลี่ย  ๑๒๕ ๙๕.๑๒ มาก

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ใน	 ๑๒๕	 ๙๗.๑๒	 มาก	

ชีวิตประจ�าวันได้	 	

๒.	 สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๑๒๕	 ๙๖.๑๖	 มาก

เฉลี่ย  ๑๒๕ ๙๖.๖๔	 มาก

เฉลี่ยรวม  ๑๒๕ ๙๖.๑๓ มาก

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

การประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	 เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและได้ประโยชน์

	 ๒.	 อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก	อย่างต่อเนื่องทุกปี

	 ๓.	 เป็นกิจกรรมที่ได้สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น	และสร้างจิตส�านึกในการให้

	 ๔.	 อยากให้มีระยะเวลาในการจัดมากกว่านี้

	 ๕.	 อยากให้เพิม่กจิกรรมทีส่่งเสรมิชาวบ้านในเรือ่งการประกอบอาชพี	ส่งเสรมิ

ทักษะการประกอบอาชีพ
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โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 เป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม	 โดยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		

ตลอดจนการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมสู่สังคมอย่างเป็นระบบ	 ส่งเสริม

และปลูกฝังให้นิสิตชั้นปีที่	 ๑	อาจารย์และบุคลากรได้ภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรม

ไทย	 เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในด้านการใช้ชีวิต	 คุณธรรมและจริยธรรม	 ควบคู่																	

ไปกับความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์และเป็นกลไกในการฟื้นฟู	 อนุรักษ์	 สืบสาน	 

พัฒนา	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 รวมทั้งสร้างสรรค์	 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้เป็น 

รากฐานการพัฒนาองค์ความรู ้ที่ดีขึ้น	 และเนื่องจากมหาวิทยาลัยได ้เสนอชื่อ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลก														

ทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่	 ๑									

ได้เรียนรู้ถึงประวัติ	 ผลงาน	 และคุณูปการของท่าน	 ต่อมหาวิทยาลัย	 ซึ่งจะก่อให้เกิด								

ความรัก	ความภาคภมิูใจ	และสามารถน�าคุณงาม	ความดีของท่านมาเป็นแบบอย่างในการ

ด�าเนินชวิีต	จงึได้จดัโครงการสบืสานประวติัศาสตร์ตามรอยสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรี

สรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	ณ	มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	และ	จงัหวดัราชบุร	ี

อนัเป็นสถานทีท่ีส่มเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	ได้สร้างคณุปูการไว้

อย่างมากมาย		โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่	๒o-๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๙

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อให ้คณาจารย ์และนิสิตชั้นป ีที่ 	 ๑	 ได ้ระลึกถึงคุณูปการของ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)		

	 ๒.		เพื่อให้คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่	 ๑	 ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมี

ความภาคภูมิใจในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)		
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	 ๓.		เพื่อเป็นการส่งเสริม	สืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

	 ๔.	 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
	 นิสิต	นักศึกษา	และบุคคลภายในมหาวิทยาลัย	จ�านวน		๒oo	คน		

 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	ความเข้าใจ	เกียรติประวัติ	

และคุณงามความดีของสมเด็จเจ ้าพระยาบรมมหา																

ศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ										

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๕

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ	๙๐

วิธีการด�าเนินการ (กระบวนการจัดท�าโครงการตั้งแต่การวางแผน	 การด�าเนินงาน							

การประเมินผล	และน�าผลมาปรับปรุงการท�างาน	(PDCA))

	 ๑.	 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 	 ๑.๑	 ห้องประชมุชัน้	๑๕	อาคาร	๑๐๐	ปี	ศรสีรุยิวงศ์	มหาวทิยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 	 ๑.๒	 การศึกษานอกสถานที่	๑	เส้นทาง	ได้แก่	จังหวัดราชบุรี	
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	 ๒.		วัน/เดือน/ปี	ที่จัดโครงการ

  วันที่ ๒o สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ณ	ห้องประชุมชั้น	๑๕	อาคาร	๑๐๐	ปี	ศรีสุริยวงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

  การศึกษานอกสถานที่	๑	เส้นทาง	ได้แก่	จังหวัดราชบุรี	

	 ๓	.	แผนการด�าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน

	 	 ๓.๑	 การเตรียมการ	(P:	Plan)

	 	 	 ๓.๑.๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

	 	 	 ๓.๑.๒	ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 	 ๓.๑.๓	จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม

	 	 ๓.๒	 การด�าเนินการ	(D:	Do)

	 	 โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา																											

ศรีสรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	จัดขึน้เพ่ือเชดิชเูกียรติของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์	 

(ช่วง	 บุนนาค)	 ทางส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ต้องการส่งเสริมให้นิสิตช้ันปีท่ี	 ๑																			

ได้เรียนรู้ถึงประวัติ	 ผลงาน	 และคุณูปการของท่านต่อมหาวิทยาลัย	 ซึ่งจะก่อให้เกิด							

ความรัก	 ความภาคภูมิใจ	 และสามารถน�าคุณงาม	 ความดีของท่านมาเป็นแบบอย่าง 

ในการด�าเนินชีวิต	 โดยแบ่งกิจกรรมในโครงการออกเป็น	 ๒	 ส่วน	 คือ	 การบรรยาย

เกยีรตปิระวตัขิองสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)	และการตามรอย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	ณ	จังหวัดราชบุรี
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ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ก.ค. ก.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ

๑.	ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน

		 การด�าเนินงาน

๒.	จัดท�าโครงการเพื่อขออนุมัติ	และจัดท�า

		 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

๓.	ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	๔.	ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบุคลากรของ

  มหาวิทยาลัย	และนิสิต	นักศึกษาชั้นปีที่	๑

๕.	ด�าเนนิการจัดโครงการสบืสานประวตัศิาสตร์

		 ตามรอยสมเดจ็เจ้าพระยาบรมหาศรสีรุยิวงศ์

		 (ช่วง	บุนนาค)

๖.		สรุปผลการด�าเนินโครงการ

กิจกรรม

ส.ค.

	 	 ๓.๓		 การสรุปและประเมินผลและปรับปรุงงาน	(C&A)

	 	 	 ๓.๓.๑	 ประเมินผลความพึงพอใจผู ้ เข ้ารับการอบรมโดยใช ้

แบบสอบถาม	(C:	Check)

	 	 	 ๓.๓.๒		 สรุปผลการประเมิน	 รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารส�านักฯ	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงให้การด�าเนินงานมี

คุณภาพยิ่งขึ้น

	 ๔.	 การติดตามและประเมินผลโครงการ

	 	 ๔.๑.		แบบประเมินโครงการ

	 	 ๔.๒		 ภาพนิ่ง	/	ภาพเคลื่อนไหว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 ๑.	 คณาจารย์และนิสิตได้ระลึกถึงคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา								

ศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)		
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	 ๒.	 คณาจารย์และนิสิตได้ทราบถึงประวัติ	 ผลงาน	 และมีความภาคภูมิใจใน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)		

	 ๓.		คณาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

พระพุทธศาสนา	

	 ๔.	 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

			 นิสิตชั้นปีที่	 ๑	 จะมีความรัก	 ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและเมื่อส�าเร็จ							

การศึกษา	จะเป็นศิษย์ที่สร้างชื่อเสียงและกลับมาพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของตน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		คณะวิทยาการจัดการ		คณะครุศาสตร์			

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 และส�านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
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รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์

ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
***********************

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 ขึ้น	 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้						 

นิสิตช้ันปีที่	 ๑	 ให้รู ้จักและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรม 

มหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 และให้นิสิตน�าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองใน 

ด้านการใช้ชีวิต	 คุณธรรม	 และจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู ้ด ้านวิชาการอย่าง 

สมบูรณ์	 โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการเสวนา	หัวข้อ	 “เกียรติประวัติของ

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยที่ควร 

ยกย่อง”	 และหัวข้อเร่ือง	 “บทบาทของวัยรุ่น	 :	 กับการใช้ชีวิต	 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยา	

บรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 เป็นแบบอย่าง”	 วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สภุนิทพิย์		ผาสขุด	ีและอาจารย์ภาวณิ	ีบนุนาค	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์พิษณ	ุ												 

บางเขียว	 รองอธิการบดี	 เป็นประธานพิธีเปิด	 ในวันเสาร์ที่	 ๒๐	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙																	

ณ		ห้องประชุมชั้น	๑๕		อาคาร	๑๐๐	ปี	ศรีสุริยวงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยา	 และกิจกรรมการศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์ของสมเด็จเจ้าพระยา		

บรมมหาศรีสุ ริยวงศ ์	 (ช ่วง	 บุนนาค)	 ในวันอาทิตย ์ ท่ี 	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๙	 

ณ	วัดศรีสุริยวงศ์	วัดประสาทสิทธิ์	วัดเขาวัง	จังหวัดราชบุรี	และตลาดน�้าอัมพวา	จังหวัด

สมุทรสงคราม		โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	๑๘๐	คน
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ผลการประเมนิโครงการ

สบืสานประวตัศิาสตร์ตามรอยสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ 

(ช่วง บนุนาค)

ระหว่างวนัที ่๒๐ - ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชมุช้ัน ๑๕ อาคาร ๑๐๐ปี ศรสุีรยิวงศ์ 

จงัหวัดราชบรุ ีและจงัหวดัสมุทรสงคราม

***********************

ประเด็นการประเมิน	 	 	 N					 ร้อยละ	 ระดับผล

	 	 	 	 	 การประเมิน

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง

๑.		อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน			 ๑๘๖	 ๘๙.๘๑	 มาก

๒.		มีความรู้	ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยายเป็นอย่างดี	 ๑๘๖	 ๘๘.๕๑	 มาก

๓.		เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถาม	 ๑๘๖	 ๘๔.๘๑	 มาก

	 ได้อย่างเต็มที่

เฉลี่ย	 	 ๑๘๖	 ๘๗.๗๑	 มาก

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา

๑.		สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๘๖	 ๘๑.๗๐	 มาก

๒.	ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุ/การเดินทาง	 ๑๘๖	 ๗๓.๗๐	 ปานกลาง

๓.	ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม	 ๑๘๖	 ๗๔.๑๘	 ปานกลาง

เฉลี่ย  ๑๘๖	 ๗๖.๕๒	 ปานกลาง

ด้านการบริการ

๑.		มีการตอบค�าถาม	และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน	 ๑๘๖	 ๘๔.๗๗	 มาก

๒.	การบริการและอ�านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	 ๑๘๖	 ๘๔.๔๔	 มาก

๓.	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย	 ๑๘๖	 ๗๓.๗๐	 ปานกลาง

เฉลี่ย	 	 ๑๘๖	 ๘๐.๙๗	 มาก
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คุณได้รับข่าวสารการจัด	 ๒๗	 ๐	 ๙๑	 ๑๗๘	 ๑๗๘

กิจกรรมนี้จากสื่อใด

      คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑	 ๐.๐๐	 ๔๘.๙๒	 ๙๕.๖๙	 ๙๕.๖๙

ประเด็นการประเมิน
	 	 	 N					 ร้อยละ	 ระดับผล

	 	 	 	 	 การประเมิน

ด้านความรู้ความเข้าใจ

๑.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๑๘๖	 ๗๑.๙๑	 ปานกลาง

๒.	มีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	 ๑๘๖	 ๘๗.๙๖	 มาก

เฉลี่ย	 	 ๑๘๖	 ๗๙.๙๓	 ปานกลาง

ด้านการน�าความรู้ไปใช้

๑.		สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต	 ๑๘๖	 ๘๔.๖๕	 มาก

	 ประจ�าวันได้

๒.	สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่	ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้	 ๑๘๖	 ๘๖.๖๐	 มาก

เฉลี่ย	 	 ๑๘๖	 ๘๕.๖๒	 มาก

เฉลี่ยรวม	 	 ๑๘๖	 ๘๒.๑๕	 ปานกลาง

Internet เพื่อน อื่นๆหน่วยงาน

ต้นสังกัด
โปสเตอร์

ประชาสมัพนัธ์

การประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

๑.		ท่านมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 ๑๔๑	 ๔๕

	 ในครั้งต่อไปหรือไม่

คิดเป็นร้อยละ	 ๗๕.๘๐	 ๒๔.๒๐

ไม่ต้องการต้องการ

ด้านการจัดกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
	 ๑.		สนุกและได้ความรู้

	 ๒.		สามารถน�าความรูเ้กีย่วกบัสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ไปถ่ายทอด

เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนิสิตได้

	 ๓.		เป็นโครงการที่ได้ความรู้ทางวัฒนธรรม	และประวัติศาสตร์

	 ๔.		เกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย

	 ๕.		อาหารอร่อย	

อื่นๆ

	 รถเสียระหว่างทาง	-	การเดินทางไม่สะดวก
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โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในเรื่องการสร้าง

ความตระหนักรู้	 ปลูกจิตส�านึก	 สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล	 น�าสู่

กลยุทธ์ในการแสวงหาความร่วมมือ	 สร้างเครือข่ายและมิตรภาคีทางวัฒนธรรม	 รวมทั้ง 

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย													

แผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์

ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่มีการบูรณาการการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษาตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท้ัง	๔	 ด้าน	 โดยด้านท่ี	 ๔													 

เน้นด้านการท�านุบ�ารงุศลิปวฒันธรรม	สถาบนัอดุมศกึษามกีารด�าเนนิการท�านบุ�ารงุศลิป 

วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน	 มีระบบและกลไกในการ													

ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ศิลปวฒันธรรมเป็นส่วนหนึง่ของการจดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

หรอืโดยอ้อมเพ่ือให้ผูเ้รยีนและบคุลากรของสถาบนัได้รบัการปลกูฝังให้มคีวามรู	้ตระหนกั

ถึงคุณค่า	 เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 สามารถน�าไปใช้

เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพ	 มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา

และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้	สถาบันมีการควบคุม

การด�าเนินงานด้านน้ีอย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพตามเป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์	

การด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลวัฒนธรรมของสถาบันด้วย

	 ดังนั้น	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญตามภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	จึงได้แสวงหาความร่วมมือ	

เครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างคณาจารย์	ศิลปิน	และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถ

และเชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อน�าองค์ความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ	์													
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มาก่อให้เกดิแนวทางการอนรุกัษ์ท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมของไทย	โดยปีการศกึษา	

๒๕๕๘	นี้	ทางสภาองค์การมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	เรียกโดยย่อว่า	CIOFF	 

(ซีออฟ)	 ซ่ึงเป็นองค์กรผู ้จัดงานเทศกาลพื้นบ้าน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม														

การแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวัฒนธรรมพื้นบ้านในรูปศิลปะการแสดงในงานมหกรรม

วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน	 ซึ่งแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดงานข้ึนในประเทศสมาชิกทั่วโลก											 

เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน	 ส่งเสริมให้การจัดงานมีเนื้อหาทางด้าน

วัฒนธรรม	 ศิลปะ	 และด้านการจัดการ	 และส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดี									 

ระหว่างชาติ	ทางองค์กร	CIOFF	(ซีออฟ)	ได้ส่งหนังสือเชิญ	อาจารย์	ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช        

ผูอ้�านวยการส�านักศลิปะและวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	และ

อาจารย์สายฝน	ทรงเสี่ยงไชย	รองผู้อ�านวยการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	

รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษา	 จ�านวน	 ๑๔	 คน	 เข้าร่วมประกวดการแสดงวัฒนธรรม 

พ้ืนบ้านในระดับนานาชาติ	 เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยน	 ศิลปวัฒนธรรมไทย	 และสร้าง											

มิตรภาคีทางวัฒนธรรม	ในระหว่างวันที่	๕-๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	กรุงโซล	ประเทศ

เกาหลีใต้

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติตามกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย

	 ๒.	 เพ่ือให้อาจารย์และนิสิต	 นักศึกษา	 ที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมไทย

ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 ทัศนคติ	 ในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย	 ระหว่างเครือข่ายและ										

มิตรภาคีทางวัฒนธรรม	

	 ๓.	 เพื่อให้คณาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษาที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมไทยได้

แสดงศักยภาพสู่ประชาคมโลก

	 ๔.	 เพื่อให้คณาจารย์	นิสิต	นักศึกษาที่มีความสามารถด้านวัฒนธรรมไทยเกิด

การเรียนรู้	การปรับตัว	ได้พัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับผู้อื่น	
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กลุ่มเป้าหมาย
	 ๑.	 อาจารย์จ�านวน	๑๑	คน

	 ๒.	 นิสิตจากคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา							

จ�านวน	๑	คน

	 ๓.	 นิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	จ�านวน	๒	คน

ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

เชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
	 ๑.	 ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 การส่งเสริมและเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

	 ๓.	 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม

วัน เวลา สถานที่
	 ระหว่างวันที่	๕-๑๒	กันยายน	๒๕๕๙	ณ	ประเทศเกาหลีใต้

กิจกรรมการด�าเนินงาน
 ๑. การเตรียมการ

	 	 ๑.๑	 ได้รับหนังสือเชิญ

	 	 ๑.๒	 เขียนโครงการเพื่อขอนุมัติ

	 	 ๑.๓	 ประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 ๑.๔	 ประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน

 ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๑๔	คน

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	 ๔.๐๐
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	 	 ๑.๕	 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ	CIOFF	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๑.๖	 คัดเลือกอาจารย์	นิสิต	นักศึกษา

	 	 ๑.๗	 คัดเลือกผลงานด้านการแสดงพื้นบ้าน

	 	 ๑.๘	 ประกาศผลการคัดเลือกโดย	CIOFF	ประเทศเกาหลีใต้

	 	 ๑.๙.	 ฝึกซ้อมการแสดง

	 	 ๑.๑๐	คณะเดินทาง	ยื่นเอกสาร	จัดท�าหนังสือเดินทาง

	 	 ๑.๑๑	ออกเดินทางเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ณ	ประเทศเกาหลีใต้

	 	 ๑.๑๒	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

 ๒. การด�าเนินการ

๑.	ได้รับหนังสือเชิญได้รับหนังสือ	 เขียนโครงการ

เพื่อขอนุมัติประชาสัมพันธ์โครงการ	 เชิญ

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อวางแผนการ

ด�าเนินงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ	

CIOFF	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒.	คัดเลือกนักแสดงจากอาจารย์	นิสิต	

		 นักศึกษา

๓.	ประกาศผลการคัดเลือกโดย	CIOFF	ประเทศ

เกาหลีใต้

๔.	ฝึกซ้อมการแสดง

๕.	คณะเดินทาง	ย่ืนเอกสาร	จดัท�าหนงัสอืเดนิทาง

๖.	ด�าเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือเผย

แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาต	ิ

ครั้งที่	๒

๗.	สรุปผลการด�าเนินโครงการ

ระยะเวลาในการด�าเนินการ
๒๕๕๙

ก.พ.ม.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ
ประมาณ
(บาท)

จ�านวน
/หน่วย

นับ
กิจกรรม
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ตัวแทนอาจารย์และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทยไดแ้ลกเปลีย่นองค์ความรู	้ทศันคต	ิในด้านศลิปวฒันธรรมไทย	ระหว่างเครอืข่ายและ

มิตรภาคีทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

	 ๒.	 ตัวแทนอาจารย์และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทยได้ท�าหน้าที่ในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ	อันเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวแทนอาจารย์และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทยได้มีโอกาส

แสดงศักยภาพสู่ประชาคมโลก

	 ๓.	 ตัวแทนอาจารย์และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทย	 มีเจตคติที่ดีในด้านของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์และ

สืบสานความเป็นไทยสู่สากล	

	 ๔.	 ตัวแทนอาจารย์และนิสิต	นักศึกษา	ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม

ไทยเกิดการเรียนรู้	การปรับตัว	ได้พัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับผู้อื่น	

การประเมินผลโครงการ
	 ๑.	 ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ

	 ๒.	 รายงานผลการจัดโครงการ	โดยการจัดท�ารายงานเป็นรูปเล่ม

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการสร้างเครือข่าย

เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ 

ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙

ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้
***********************

	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทย	ในระดับนานาชาติ	ครั้งที่	๒		CIOFF	KOREA		2016	WONJU	DYNAMIC

DANCING	 CARNIVAL	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์การเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน	 

เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ	 ในระหว่างวันที่	 ๕-๑๒	 กันยายน	

๒๕๕๙	ณ	 เมืองวอนจู	 ประเทศเกาหลีใต้	 กิจกรรมในครั้งนี้	 มีผู้ร่วมเดินทางไปเผยแพร่ 

ศลิปวฒันธรรม	จ�านวน	๑๔	คน	น�าโดยผูบ้รหิารส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	อาจารย์	นสิติ

จากคณะครศุาสตร์และนสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	โดยได้ร่วมท�าการแสดง 

พิธีเปิด	 “การเต้น	 flash	mobs”	 การแสดงชุดสุวรรณภูมิ	 การแสดงร�าสี่ภาค	 และ														

ร่วมแสดงในพาเหรดนานาชาติ	ซึ่ง	อาจารย์	ดร.ปัทมา	วัฒนพานิช	เป็นผู้แทนทีมศิลปิน

จากประเทศไทย	เข้าร่วมประชุม	Director	Performance	กับ	Director	๔๐	ประเทศ												

โดยมีผู ้ว ่าการรัฐ	 Wonju	 เป็นประธานและร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดทาง 

ศิลปวัฒนธรรมพร้อมมอบของที่ระลึก	ทั้งนี้	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ยังได้ด�าเนินการ

จดัท�าเอกสารเผยแพร่คณุปูการของสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์	(ช่วง	บนุนาค)										

เพื่อการเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	บุนนาค)	เป็นบุคคลส�าคัญ

ของโลก	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
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รายงานผลการเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
***********************

	 เมื่อเดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม	เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาต	ิเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ในนามของมหาวทิยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ซึ่งส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ดังนี้	

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 

	 มหาวิทยาลยั	รบัเป็นเจ้าภาพกณัฑ์เทศน์มหาชาต	ิกณัฑ์มทัร	ีงานเทศน์มหาชาติ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ณ	 มหาวิทยาลัย									

มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	อ�าเภอวงัน้อย		จังหวดัพระนครศรอียธุยา	โดยมหาวทิยาลยั

และผู้มีจิตศรัทธา	ได้ร่วมท�าบุญเป็นเงิน	๙,๓๙๙	บาท	(เก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

	 มหาวิทยาลัย	รับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ	กัณฑ์อริยสัจจ์	๔	งานเทศน์

มหาชาติ	 ท�านองหลวง	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 สมเด็จพระ											

นางเจ้าสริิกิติฯ์	พระบรมราชนีินาถ	และสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	

ณ	มณฑลพิธี	วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร	กรุงเทพมหานคร	โดยมหาวิทยาลัย

และผู้มีจิตศรัทธา	ได้ร่วมท�าบุญเป็นเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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รายงานผลการเข้าร่วมงาน

“น้อมร�าลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” ครั้งที่ ๑๗
***********************

	 เมื่อวันพุธที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	 มหาวิทยาลัย	 ได้มอบหมายให้ส�านักศิลปะ

และวัฒนธรรม	 เข้าร่วมงาน	 “น้อมร�าลึกถึงสมเด็จย่า	ณ	 นิวาสสถานเดิม”	 ครั้งที่	 ๑๗ 

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ	 ๑๑๕	 ปี	 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย	 พิธี

ท�าบุญตักบาตร	การแสดงดนตรีนาฏศิลป์	พิธีวางพานพุ่มทอง	พุ่มเงิน	พิธีกราบสักการะ															

พระราชาอนุสาวรย์ีสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน	ีซึง่ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	

โดยอาจารย์ประพัฒน์พงศ์	 ภูวธน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 และ			

นิสิตนักศึกษา	 ได้เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	 อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	เขตคลองสาน	กรุงเทพมหานคร	
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รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ 

ประจ�าปี ๒๕๕๙  
***********************

	 เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 ซึ่งจัดโดยวัดประดิษฐาราม	 เขตธนบุร	ี

กรุงเทพมหานคร	 เพ่ืออนุรักษ ์มรดกทางวัฒนธรรม	 ในการสืบสานประเพณี 

สงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ	 การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้าง																			 

เครือข่ายทางวัฒนธรรม	 รวมถึงการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมระหว่างโรงเรียน																 

วดั	ชมุชน	และหน่วยงานต่างๆ	กจิกรรมประกอบไปด้วยการแห่ธงตะขาบ	การสรงน�า้พระ	

การถวายข้าวแช่	 และการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ	 ของชาวมอญโบราณ	 ซ่ึงคณะผู้บริหาร

และบุคลากรของส�านักศิลปะและวัฒนธรรมได้เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์	 สืบสาน											

ประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่คูชุ่มชน	โดยเข้าร่วมกจิกรรมการถวายข้าวแช่แด่พระภกิษสุงฆ์	

ณ	วัดประดิษฐาราม	กรุงเทพมหานคร
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รายงานผลการเข้าร่วมประชุม

การเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก
***********************

	 เมื่อวันท่ี	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 ที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ 

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

เข้าร่วมประชุมการเปิดตัวพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของโลก	 เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 โดยมีอาจารย์	

ดร.ปัทมา	 วัฒนพานิช	 ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 และอาจารย์สุเมธ	

พัดเอ่ียม	 รองผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 เข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์

ที่	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๙	 ณ	 ห้องเลิศวนาลัย	 โรงแรมปาร์คนายเลิศ	 ถนนวิทยุ	 

กรุงเทพมหานคร	 ภายในงานมีการแถลงข่าวเปิดตัว	 “พระไตรปิฎกสากลฉบับแรก											

ของโลก	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ											

๗๐	ปี”		ซึง่มลูนิธพิระไตรปิฎกสากล	ในพระสงัฆราชปูถมัภ์สมเดจ็พระญาณสงัวร	สมเดจ็ 

พระสังฆราชฯ	 ได้อธิบายพระไตรปิฎกสากลสัชฌายะ	 ฉบับ	 “พระปรมาภิไธย”	 ภ.ป.ร.	

และฉบับ	 “พระนามาภิไธย”	 ส.ก.	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ครองสิริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ปี	 จ�านวน	 ๔๐	 คู่	 ถือเป็นพระไตรปิฎกสากลฉบับแรก 

ของโลกที่พิมพ์ด้วยสัททะ	อักขระปาฬิ	ตามหลักปาฬิภาสา	ซึ่งเป็นภาษาที่พระพุทธองค์								

ทรงใช้ในสมัยพุทธกาล	โดยมีตัวแทนจากประเทศรัสเซีย	อินเดีย	และจีน	ได้มาร่วมแสดง

เจตจ�านงขอรบัพระราชทานพระไตรปิฎก	เพือ่เป็นคลงัอรยิธรรมทางปัญญาของประเทศ 

ตนสืบไป	 และท่านผู้หญิง	 ดร.ทัศนีย์	 บุนยคุปต์	 ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลฯ													 

ได้น�าเสนอ	แอพพิเคชั่น	“ปาฬิ”	ที่ได้บันทึกเสียงค�าสวดพระไตรปิฎกสากลฉบับแรกของ 

โลก	 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เข้าถึงค�าสอนของพระพุทธศาสนา	และน�าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขจนเกิดปัญญาอย่างแท้จริง	 และการแสดงปาฐกถาธัมม์	 โดย

พระอาจารธัมมทีโป	 ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง	 จังหวัดพังงา	 ปิดการ

ประชุม	เวลา	๑๖.๓๐	น.
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ ๖                  

ในหัวข้อ “รามายณะสู่รามเกียรติ์กับงานศิลปกรรมไทย : 

การสาธิตการแสดงโขน

ชุด พระรามปูนบ�าเหน็จ ประกอบวงโยธวาทิต”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 คณะครุศาสตร์	 มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนานิสิต

นักศึกษาในด้านการวิจัย	 การบริการทางวิชาการแก่สังคม	 และการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม	 ซึ่งในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น	 คณะฯ	 ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนอันเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	 และถือเป็นศิลปะ

ชั้นสูงที่มีไว้ประดับพระเกียรติยศของกษัตริย์ไทยในอดีต	 สอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์

ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 

๗๗	พรรษา	กล่าวถึง	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นห่วง							 

การแสดงโขนว่าจะสูญหายเนื่องจากไม่ค่อยมีการจัดการแสดงมากนัก	 ซ่ึงสมเด็จ																									

พระนางเจ้าฯ	ทรงเลง็เหน็ความส�าคญั	จงึให้การสนบัสนนุการจดัการแสดงโขนอย่างต่อเนือ่ง 

ในชุดศึกพรหมาสตร์	พ.ศ.	๒๕๕๒	ชุดนางลอย	พ.ศ.	๒๕๕๓	ชุดศึกไมยราพ	พ.ศ.	๒๕๕๔					

ชุดจองถนน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ชุดโมกขศักดิ์	พ.ศ.	๒๕๕๖	และชุดศึกอินทรชิต	ตอนนาคบาศ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ท�าให้ทางคณะฯ	 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโขนครุศาสตร ์

บ้านสมเด็จฯ	 น�าร่องในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 และได้พัฒนาโครงการขยายการอบรมสู่บุคคล 

ภายนอกและการสร้างเครือข่ายกับกรมดุริยางค์ทหารบกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 จนถึง 

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 และประสบผลส�าเร็จสูงสุดด้วยการน�าวงเครื่องสายฝรั่งเข้ามาผสม

ผสานในการบรรเลง	 ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 

จนได้รับเชิญให้เผยแพร่การแสดงโขน	 ชุด	 ลักสีดา	ณ	 สถาบันแสดงศิลปะระดับโลก									

Welt	Museum	Wien	ประเทศออสเตรีย	อีกด้วย	
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	 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 “โขนครุศาสตร์												

บ้านสมเด็จฯ”	 ครั้งท่ี	 ๖	 ในหัวข้อ	 “รามายณะสู่รามเกียรติ์กับงานศิลปกรรมไทย	 :	 

การสาธิตการแสดงโขน	 ชุดพระรามปูนบ�าเหน็จ	 ประกอบวงโยธวาทิต”	 ครั้งนี้	 

เป็นโครงการต่อเน่ืองปีที่	 ๖	 ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก										

เข้าเป็นสมาชิก	 ได้แก่	 นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยในวังชาย	 โรงเรียนสาธิตประถม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา	 นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สมาชิกโขนสถาบันคึกฤทธิ์	นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

และคณะลิเกสมัครเล่น	 เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 เพ่ือร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ	๘๘	พรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	

และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องใน 

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	 รอบ	 (๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘)	 ในปี	 ๒๕๕๘														

ทางคณะฯ	จงึได้จดัโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	อบรมเชงิปฏบิตักิารโขนครศุาสตร์

บ้านสมเด็จฯ	 ครั้งที่	 ๖	 ขึ้น	 เพื่อเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 และร่วมอนุรักษ์							

ศิลปวัฒนธรรมให้สืบต่อยังอนุชนรุ่นหลังต่อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.		เพื่อให้ความรู้การฝึกหัดนาฏกรรมโขนแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	เยาวชน	

และบุคคลที่สนใจทั่วไป

	 ๒.		เพื่ออนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ�าชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทย

	 ๓.		เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมายุ	๘๘	พรรษา	วันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๕๘

	 ๔.		เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	รอบ	(๒	เมษายน	๒๕๕๘)	

	 ๕.		เพื่อปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิตนักศึกษาและเยาวชน

ไทยได้รู้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
		 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑๐	คน	

		 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	๑๑๐	 คน	 นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์

ศึกษา	ดนตรีศึกษา	ศิลปศึกษา	ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ											

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ	๑๐๐

วิธีการด�าเนินงาน
 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 ห้องปฏิบตักิารนาฏยศิลป์ศึกษา	ชัน้	๕	อาคาร	๓๐	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

	 ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา	ชั้น	๑๒	อาคาร	๓๐	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

	 ลานกิจกรรม	ชัน้	๑	อาคาร	๓๐	คณะครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา

 วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ

	 วันที่	๑๒,	๑๓,	๑๔,	๑๙,	๒๐,	๒๑,	๒๖,	๒๗,	๒๘,	๓๐	ตุลาคม	และวันที่	๒,	๓	

พฤศจิกายน	๒๕๕๘		
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แผนการด�าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ๑. การเตรียมการ

	 	 ๑.		ประชุมคณาจารย์และนสิติทีเ่กีย่วข้องเพือ่วางแผน	และมอบหมายงาน

	 	 ๒.		ประสานงานกับวิทยากร	 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม	 และหน่วยงาน																		

ที่เกี่ยวข้อง

 ๒. การด�าเนินการ

	 	 จดัโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	อบรมเชงิปฏบิตักิาร	“โขนครศุาสตร์

บ้านสมเด็จฯ”	 ครั้งที่	 ๖	 ในหัวข้อ	 “รามายณะสู่รามเกียรติ์	 กับงานศิลปกรรมไทย	 :													

การสาธิตการแสดงโขน	ชุดพระรามปูนบ�าเหน็จ	ประกอบวงโยธวาทิต”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายนาฏยศิลป์

วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม        กลุ่มตัวละคร            รายการ           จ�านวน

๑๒,	๑๓,	๑๔

ตุลาคม	๒๕๕๘

๑๙,	๒๐,	๒๑	

ตุลาคม	๒๕๕๘		

-	 เรือ่งการฝึกหดั

โขนเบื้องต้น

-	 เรื่องฝึกหัด

กระบวนท่าร�า

ของตัวละครและ

การร�าใช้บท

ตัวพระ

ตัวนาง

ตัวยักษ์

ตัวลิง

ตัวพระ

ตัวนาง

ตัวยักษ์

ตัวลิง

การดัดมือ,นาฏยศัพท์

การดัดมือ,นาฏยศัพท์

ตบเข่า,	ถองสะเอว,

ถีบเหลี่ยม

ตบเข่า,	ถองสะเอว,

ถีบเหลี่ยม

การร�าเพลงช้า-เร็ว

การร�าเพลงช้า-เร็ว

แม่ท่ายักษ์

แม่ท่าลิง
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๒๖,	๒๗,	๒๘

ตุลาคม	๒๕๕๘	

 

๓๐	ตุลาคม	และ	

๒	 พฤศจิกายน	

๒๕๕๘

๓	พฤศจิกายน

๒๕๕๘

-	 เรื่องการแสดง

	 บทบาทของ

	 ตัวละคร

-	 วิธีแสดงโขน

-	 การสาธิต

	 นาฏกรรมโขน	

	 (work	shop)

พระราม,	พระลักษณ์,	

พระพรต

นางสีดา	นางเกาสุริยา,

นางก�านัล

พิเภก,	สุมันตัน,	เสนายักษ์,	

ตรวจพลตัวยักษ์

สุครีพ,	หนุมาน,	ชมพูพาน,	

องคต,	 นิลนนท์,	 สิบแปด

มงกุฎ,	ตรวจพลตัวลิง

๑.พระรามปูนบ�าเหน็จ

๒.การสาธติเรือ่งรามเกียรติ	์

ตอนพระรามปูนบ�าเหน็จ	

ประกอบวงโยธวาทิต

วัน/เดือน/ปี  กิจกรรม        กลุ่มตัวละคร            รายการ           จ�านวน

ตัวพระ

ตัวนาง

ตัวยักษ์

ตัวลิง

ผู้เข้าร่วม

โครงการทุกคน

(ตัวละคร)

วัน/เดือน/ปี          กิจกรรม                 ประเภทดนตรี           หมายเหตุ

-	เรื่องการต่อเพลง เครือ่งเป่าลมไม้	(Woodwind)

เครื่องเป่าทองเหลือง	(Brass)

การขับร้อง	(เพลงไทยเดิม)

เครื่องกระทบ	(Percussion)

เครื่องหนัง	(วงปี่พาทย์)

๑๒,	๑๓,	๑๔

ตุลาคม	๒๕๕๘

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายดนตรีและการขับร้อง
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วัน/เดือน/ปี          กิจกรรม                 ประเภทดนตรี           หมายเหตุ

-	เรื่องการเข้าเพลง

-	เรื่องการบรรจุเพลง

-	เรื่องเทคนิคการบรรเลง

และการพากย์-เจรจา

-	เรื่องปรับวง	และการก�ากับ

ลีลา

การสาธิตเรื่องรามเกียรติ์	

ตอน	 พระรามปูนบ�าเหน็จ	

ประกอบวงโยธวาทิต	(work	

shop)

เครื่องเป่าลมไม้(Woodwind)

เครื่องเป่าทองเหลือง	(Brass)

การขับร้อง	(เพลงไทยเดิม)

เครื่องกระทบ	(Percussion)

เครื่องหนัง	(วงปี่พาทย์)

เครือ่งเป่าลมไม้	(Woodwind)

เครื่องเป่าทองเหลือง	(Brass)

การขับร้อง	(เพลงไทยเดิม)

เครื่องกระทบ	(Percussion)

เครื่องหนัง	(วงปี่พาทย์)

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน	

(นักดนตรีและนักร้อง)	

๑๙,	๒๐,	๒๑	

ตุลาคม	๒๕๕๘	

๒๖,	๒๗,	๒๘

ตุลาคม	๒๕๕๘	

 

๓๐	ตุลาคม	และ	

๒	พฤศจิกายน

๒๕๕๘

๓	พฤศจิกายน	

๒๕๕๘

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	 ปลกูฝังคุณธรรมและจิตส�านกึทีดี่ของนกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	เยาวชน	และ

บุคคลทั่วไป

	 ๒.	 สร้างวินัยและปลูกฝังจิตส�านึกการหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของชาติให้แก่

นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และเยาวชน

	 ๓.	 นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	เยาวชนบุคคลทั่วไป	มีความรู้และสามารถแสดง

โขนได้อย่างถูกต้อง
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	 ๔.	 เป็นการสบืทอดและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมการแสดงนาฏกรรมโขนให้เป็น

ที่รู้จักต่อชุมชนและสังคม

	 ๕.	 ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา

กษัตริย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 คณะครุศาสตร์

	 สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา	ดนตรีศึกษา	ศิลปศึกษา	ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ

	 หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย	กรมดุริยางค์ทหารบก
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ ๖

ในหัวข้อ “รามายณะสู่รามเกียรติ์กับงานศิลปกรรมไทย : 

การสาธิตการแสดงโขน ชุดพระรามปูนบ�าเหน็จ 

ประกอบวงโยธวาทิต”
***********************

	 สาขาวชิานาฏยศิลป์ศึกษา	สาขาวชิาดนตรีศึกษา	สาขาวชิาศลิปศกึษา	สาขาวชิา

ภาษาไทย	และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	ร่วมกับกรมดุรยิางค์ทหารบก	ด�าเนินการจัดโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ	ครั้งที่	๖	หัวข้อ	“รามายณะสู่รามเกียรติ์

กับงานศิลปกรรมไทย	 :	 การสาธิตการแสดงโขน	 ชุดพระรามปูนบ�าเหน็จ	 ประกอบ															

วงโยธวาทติ”	เพ่ือให้ความรูด้้านนาฏกรรมโขนให้กบันักเรยีน	นกัศกึษา	เยาวชนและบุคคล

ทั่วไป	 พร้อมร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมายุ	๘๘	พรรษา	และสอดคล้องกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ด้านการอนุรักษ์	สืบทอดการแสดงโขน	ด้วยทรงเป็นห่วงว่าจะ

สูญหาย

	 โครงการนี้ได้ด�าเนินการต่อเน่ืองมาเป็นปีที่	 ๖	 ซ่ึงได้รับความสนใจจากบุคคล

ภายนอกเข้าร่วมเป็นสมาชิก	อาทิ	นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาลัยในวังชาย	โรงเรียนสาธิต

ประถมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา	 นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สมาชิกโขนสถาบันคึกฤทธิ์	นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

และคณะลิเกสมัครเล่น	 เป็นต้น	 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๑๒๐	คน	ซึ่งจัดขึ้นใน

ระหว่างวันที่	๑๒	ตุลาคม	ถึงวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	ณ	ห้องปฏิบัติการนาฏยศิลป์

ศึกษา	ชั้น	๕	ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษา	ชั้น	๑๒	และลานกิจกรรม	ชั้น	๑	อาคาร	๓๐																				

คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ :  

สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ครั้งที่ ๒  ปีการศึกษา ๑/ ๒๕๕๘ 
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	

มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สามารถน�าความรู	้และประสบการณ์ทีม่ไีปใช้ให้

เกดิประโยชน์ในการพฒันาชมุชนสงัคม	และประเทศชาติ	โดยยดึหลกัปรชัญาของคณะที่

ว่า	“มนุษย์ย่อมมุ่งไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์	ศิลป์	และคุณธรรม”

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จึงได้ด�าเนินการพัฒนาความรู้เพื่อการ							

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมควบคูก่บัการบรกิารวชิาการแก่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ในปัจจบุนั

ความส�าคัญของการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยในชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสถานศึกษา 

ควรให้ความส�าคัญ	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก	 ทางคณะ 

จึงสนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการท�านุบ�ารุง	 อนุรักษ์และเผยแพร	่											

ศิลป	 วัฒนธรรมไทย	 เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักในเอกลักษณ์ความเป็นไทย											

ทั้งนี้คณะฯ	ยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน	และท้องถิ่น	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	คณะฯ	จึงได้ท�าความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�าบล

บางน�า้ผึง้	ในปีการศกึษา	๒/๒๕๕๗		เพือ่สร้างความร่วมมอืในการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม	 

และคณะฯ	 ได้ใช้พื้นที่ชุมชนในการให้นิสิตและคณาจารย์ได้ศึกษาวิจัยในชุมชน	 

เพื่อน�ามาพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ได้รบัข้อเสนอแนะจากประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทีผ่่านมาว่าเป็นกจิกรรม

ที่ดีและควรด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	 	 ทางคณะฯ	 

จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในตลาดน�้า

บางน�้าผึ้ง	 ทั้งนี้	 ทางคณะจึงได้จัดโครงการที่ต่อเนื่องภายใต้ช่ือโครงการเผยแพร่ 
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ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ	 :	 สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ครั้งท่ี	 ๒	 	 ปีการศึกษา															

๑/	๒๕๕๘	เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์	สืบสาน	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	อีกทั้งยัง 

ขอน้อมถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช												

ในวาระครบรอบ	๘๘	พรรษาในปีนี้ด้วย

วัตถุประสงค์
	 ๑.			เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว	 นิสิต	 นักศึกษา	 และคณาจารย์ได้ร่วม

ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส	๘๘	พรรษา		มหาราชัน	ในปีมหามงคล	๒๕๕๘	

	 ๒.		เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน

และประชาชน	ณ	ลานกิจกรรมตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง	

อ�าเภอพระประแดง		จังหวัดสมุทรปราการ

	 ๓.	 เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการนิสิต	 นักศึกษา	 และคณาจารย์	 ได้

ตระหนักในค่านิยมหลักของไทย	๑๒	ประการ

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
	 ประชาชนในลานกิจกรรมตลาดน�้าบางน�้าผึ้งบุคคลภายในมหาวิทยาลัย					

จ�านวน	๒๐๐	คน

	 นิสิต	 นักศึกษา	 คณาจารย์	 และบุคลากร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	จ�านวน	๕๐	คน		
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๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	ความเข้าใจ	ในเนื้อหา

-	 กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	๓.๕๑

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	

	 ไม่น้อยกว่า	๓.๕๑

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	๓.๕๑

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่น้อยกว่า	๓.๕๑

วิธีการด�าเนินงาน
 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 ลานกิจกรรมตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง	 อ�าเภอ

พระประแดง		จังหวัดสมุทรปราการ

 วัน/เดือน/ปี ที่จัดโครงการ

	 ระยะที่	๑	วันเสาร์ที่	๒๑		พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 ระยะที่	๒	วันอาทิตย์ที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๘

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย
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 แผนการด�าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน

ขั้นตอน รายละเอียดกิจกรรม วัน/เวลา/ปีด�าเนินงาน

P

Plan

D

Do

C

Check

A

Act

๑.  วางแผน

	 ๑.๑	 ประชุมคณาจารย์	 เพื่อก�าหนด

วัตถุประสงค์	และวางแผนโครงการ

		 ๑.๒		 จัดท�ารายละเอียดโครงการและ	

	 	 ขออนุมัติ

				๑.๓		 ประสานวิทยากรและนักแสดง	

๒. ด�าเนินการตามแผน

	 ๒.๑		 จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์

	 	 โครงการ

					๒.๒		 ด�าเนินโครงการตาม

	 	 วัน	เวลา	สถานที่ที่ก�าหนด	

๓. ติดตามผล

				๓.๑		 รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม

				๓.๒		 การบนัทกึภาพ	การสงัเกตการณ์	

	 ๓.๓		 วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานเพื่อ

	 	 สรุปผล

				๓.๔		 รายงานผลเสนอต่อคณะและ

	 	 มหาวิทยาลัย

๔. สรุปผลและก�าหนดการปรับปรุง

	 ๔.๑		 สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมและ

	 	 ก�าหนดแนวทางเพือ่ปรบัปรงุการ

	 	 ด�าเนินงานครั้งต่อไป				

ตุลาคม	๒๕๕๘

พฤศจิกายน	๒๕๕๘

๒๑		พฤศจิกายน	๒๕๕๘

๒๐		ธันวาคม	๒๕๕๘

๒๕		ธันวาคม	๒๕๕๘
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 ๑.	 ประชาชน	นักท่องเทีย่ว	นิสติ	นักศึกษา	คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมถวาย

ความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส	๘๘	พรรษา	มหาราชันในปีมหามงคล	๒๕๕๘

	 ๒.	 ประชาชน	นักท่องเที่ยวมีความรู้และทักษะด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม

ไทย	

	 ๓.	 ประชาชน	นิสิต	นักศึกษา	คณาจารย์	และบุคลากรตระหนักถึงเอกลักษณ์

และค่านิยมหลักของไทย	๑๒	ประการและเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะ	

 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

	 ๑.	 ชุมชนกับมหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

	 ๒.	 ชุมชนกับมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 รวมทั้งได้

แลกเปลี่ยนความต้องการและประสบการณ์ระหว่างกัน

 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

	 ๑.		ชุมชนได้รับความรู้ประวัติศาสตร์ไทยผ่านการแสดงของนิสิต

	 ๒.		ประชาชนในชมุชนมโีอกาสพบปะ	มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั	และมแีนวโน้ม

ในการร่วมพัฒนาชุมชนด้วยศิลปวัฒนธรรมให้เกิดรายได้กับชุมชนต่อไป

	 ๓.		ประชาชนในชมุชนและประชาชนทีส่นใจได้รบัความบนัเทงิ		สร้างความสขุ

ในชีวิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา

	 วิทยาลัยการดนตรี

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�า้ผึง้	อ�าเภอพระประแดง		จงัหวดัสมุทรปราการ
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รายงานผลการด�าเนินงาน

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ :  

สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๑/ ๒๕๕๘
***********************

สรุปผลการด�าเนินงาน
	 เนื่องด้วย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลป

วัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ	 :	 สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ปีการศึกษา	๑/	๒๕๕๘	

หลักการและเหตุผล
	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	

มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สามารถน�าความรู	้และประสบการณ์ทีม่ไีปใช้ให้

เกดิประโยชน์ในการพฒันาชมุชนสงัคม	และประเทศชาติ	โดยยดึหลกัปรชัญาของคณะที่

ว่า	“มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยศาสตร์	ศิลป์	และคุณธรรม	น�าไปสู่การสร้างสังคมที่ดี”

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จึงได้ด�าเนินการพัฒนาความรู้เพื่อการ								

เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมควบคูก่บัการบรกิารวชิาการแก่สงัคมอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่ในปัจจบุนั

ความส�าคัญของการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยในชุมชนเป็นสิ่งหนึ่งท่ีสถานศึกษา

ควรให้ความส�าคัญ	 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลก	 ทางคณะจึง 

สนองนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการท�านุบ�ารุง	 	 อนุรักษ์	 และเผยแพร ่

ศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักในเอกลักษณ์ความเป็นไทย	ทั้งนี้

คณะฯ	ยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน	และท้องถิ่น	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ทางคณะจึงได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

และการบริการวิชาการ	 :	 สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ปีการศึกษา	 ๑/	 ๒๕๕๘	 เพื่อเป็นการร่วม

อนุรักษ์	สืบสาน	และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย	อีกทั้งยังขอน้อมถวายความจงรักภักดี
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ต่อองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	ในวาระครบรอบ	๘๘	พรรษา	โดย

การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	

	 ๑.	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชน

และประชาชน	ณ	ลานกิจกรรมตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางน�้าผึ้ง	

อ�าเภอพระประแดง		จังหวัดสมุทรปราการ

	 ๒.	 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว	 นิสิต	 นักศึกษา	 และคณาจารย์ได้ร่วม

ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาส	๘๘	พรรษา		มหาราชัน	ในปีมหามงคล	๒๕๕๘

	 ๓	เพือ่ให้ประชาชนผูเ้ข้าร่วมโครงการนิสติ	นักศกึษา	และคณาจารย์		ได้ตระหนกั

ในค่านิยมหลักของไทย	๑๒	ประการ	

	 บัดนี้ได้ด�าเนินโครงการส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี		โดยมีผลการด�าเนินโครงการดังนี้

ผลการด�าเนินงาน
 ๑. วันเวลาในการด�าเนินโครงการ : 

	 	 ระยะที่	๑		วันเสาร์ที่			๒๑	พฤศจิกายน		๒๕๕๘										

														 ระยะที่	๒		วันอาทิตย์ที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๘

 ๒. สถานที่ :  

	 	 ณ	 ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 ต�าบลบางน�้าผึ้ง	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัด

สมุทรปราการ	

 ๓.  วิทยากร :  

	 	 ผศ.รังสรรค์	บัวทอง		ผศ.ดร.โดม	สว่างอารมณ์	อาจารย์วิทวัส	กรมณีโรจน์		

อาจารย์วรัญญา	กิติวงศ์วัฒนชัย	อาจารย์อนุสรา	ดีไหว้	อาจารย์ชัยณรงค์	วิรุณพัทธ์	

 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 นักท่องเที่ยวและประชาชนในลานกิจกรรมตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง	 จ�านวน							

๒๐๐		คน	ต่อครั้ง

	 	 นิสิต	นักศึกษา	คณาจารย์	และบุคลากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	จ�านวน	๕๐	คน	ต่อครั้ง
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 ความพึงพอใจต่อการด�าเนินโครงการ/การน�าไปใช้ประโยชน์      ค่าเฉลี่ย
 ความพึงพอใจในการด�าเนินโครงการ  	 ๓.๘๙
 ๑) ด้านการบริหารจัดการโครงการ		 ๔.๐๐
	 	 ๑.๑)	 ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์โครงการ	 ๔.๐๒
	 	 ๑.๒)	 ความเหมาะสมของสถานที่การด�าเนินกิจกรรม					 ๔.๒๖
	 	 ๑.๓)	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	มีความชัดเจนเข้าใจง่าย		 ๔.๑๗
	 	 ๑.๔)	 การด�าเนินโครงการเหมาะสมกับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 ๔.๔๓
 ๒) ด้านการบริการวิชาการ  		 ๓.๙๑
	 	 ๒.๑)		 ได้รับข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดง	 ๓.๗๘
	 	 ๒.๒)	 ได้รับความรู้และความบันเทิงจากศิลปะการวาดภาพ		 ๓.๗๐																						
	 	 ๒.๓)	 ท่านได้รับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย	 ๔.๐๒				
	 	 ๒.๔)		 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน						 ๔.๑๓															
 ๓) ด้านการน�าข้อมูล/ความรู้ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  	 ๓.๗๖																				
	 	 ๓.๑)		 การแสดงของคณะฯสร้างภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยแก่
	 	 	 นักท่องเที่ยวและประชาชน																															 ๓.๖๕
	 	 ๓.๒)		 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงเอกลักษณ์
	 	 	 ความเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน	 ๓.๕๒
	 	 ๓.๓)		 ศิลปวัฒนธรรมไทยที่คณะฯน�ามาเผยแพร่สามารถ
	 	 	 ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง	 ๔.๑๓
	 	 ๓.๔)	 ศิลปะการวาดภาพและสิ่งประดิษฐ์สามารถสร้างมูลค่า
	 	 	 ให้กับอาชีพได้																																																	 ๓.๗๘
	 	 ๓.๕)	 ท่านสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้												 ๓.๗๐

 ๕.  การบรรลุเป้าหมาย 

  เชิงคุณภาพ 

	 	 บรรลเุป้าหมายการด�าเนนิโครงการ		กล่าวคอืมีนกัท่องเทีย่วและประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมากกว่า	๒๐๐	คน	

 สถานภาพ  ร้อยละ

	 ผู้ตอบแบบประเมิน	จ�านวน	๒๓๐	คน	 ๙๐
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การบรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

	 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ	:		สืบสานวิถีไทย

สไตล์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา							

ปีการศึกษา	 ๑/	 ๒๕๕๘	 	 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา									

องค์ประกอบที	่๔	การผลติบณัฑติ	ตัวบ่งชีท้ี	่๔.๑	กจิกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟ	ู	อนรัุกษ์		สบืสาน		

พัฒนา	 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	 สร้างสรรค์	 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นฐานราก								

การพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค
	 ๑.	 การด�าเนนิโครงการมกีจิกรรมจ�านวนมากในเวลาเดยีวกนั		ท�าให้ประชาชน

กระจายตัวไปตามจุดต่างๆ

	 ๒.	 พ่อค้า	 แม่ค้าไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นระยะเวลายาวนาน												

ภาษาอังกฤษจึงเผยแพร่กับเยาวชนเสียส่วนใหญ่	

ข้อเสนอแนะ
	 ๑.	จัดระยะเวลาของกิจกรรม	เพื่อการไม่กระจายตัวของประชาชนมากเกินไป	

	 ๒.	จัดท�าเอกสารเผยแพร่ภาษาเพื่อการค้าแก่		พ่อค้า		แม่ค้า	อย่างทั่วถึง
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โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด มรดก วัฒนธรรมและจริยธรรม

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ วัดเขาตะแบง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
†  +  +  +   ¢

ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริม	อนุรักษ์	สืบทอด	มรดกวัฒนธรรมและจริยธรรม

ประเภทงบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

หลักการและเหตุผล
	 	ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง	

และมคีวามหลากหลายมากขึน้กว่าในอดีตทีผ่่านมา	สาเหตสุ่วนหนึง่มาจากสภาพแวดล้อม	

และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร											

ไร้พรมแดน	และปัญหาการขาดคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม	ยงัส่งผลถึงเดก็	เยาวชน	 

และประชาชนในสังคม	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบ่ียงเบน										

ขาดระเบียบวินัย	ซึ่งท�าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก	เยาวชน	และประชาชนทั่วไปที่จะต้านทาน 

กับปัญหา	 ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ	 ของสังคมตามมา	 เช่น	 ปัญหาการ																																			 

ก่อเหตุทะเลาะวิวาท	 ปัญหาการแผ่ระบาดของยาเสพติด	 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ใน											

เวลาเรียน	 ปัญหาการติดเกมส์	 ส�าหรับประชาชนทั่วไป	 ได้แก่	 ปัญหาการท�างานที่ไม่มี

ความสุข	ปัญหาความสามัคคีในองค์กร	เป็นต้น

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	 ได้

เหน็ความส�าคญัของปัญหาและได้เลง็เหน็ว่าวธิกีารจะแก้ปัญหาดงักล่าวนัน้จะต้องอาศยั

กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม	 ตามหลักพระพุทธศาสนา	 ท�าให้เกิดสมาธิและสติปัญญา	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็ก	 และเยาวชน	 กลุ่มข้าราชการและ

พนกังาน	จะช่วยท�าให้มจิีตใจพืน้ฐานทีโ่อบอ้อมอาร	ีมเีมตตากรณุา	และมีคุณธรรม	ซึง่จะ
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ท�าให้พ้ืนฐานทางจติใจอยูใ่นกรอบคณุธรรมและจรยิธรรม	ย่อมส่งผลให้เป็นคนด	ีสามารถ

แก้ปัญหาสังคมได้	และท�าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

	 ในการนี้	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ศูนย์การศึกษาอู่ทอง								

ทวารวด	ีจงึได้จดัท�าโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	เพือ่ปลกูฝังจติส�านกึด้านคณุธรรม	

จริยธรรม	 ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิต	 	 มีคุณธรรมน�าความรู้	 อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

ความสุข	และเปน็ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีศกัยภาพและเปน็พลังของแผ่นดินที่จะช่วยพัฒนา

ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพือ่ส่งเสรมิให้นสิติในมหาวทิยาลยัมคีณุธรรมจรยิธรรมและสามารถด�าเนิน

ชีวิตได้อย่างมีความสุข

	 ๒.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานิสิตในมหาวิทยาลัยมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน							

เกิดทักษะในการท�างานอย่างมีความสุข	พัฒนาศักยภาพในการท�างานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	เพื่อเป็นการสืบทอดศาสนาให้คงอยู่ในสังคมไทยต่อไป

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ
 เป้าหมายเชิงปริมาณ

	 ๑.	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	เข้าร่วมโครงการ	๑๖	คน

	 ๒.	นิสิตนักศึกษา	เข้าร่วมโครงการ	๕๒	คน

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
	 นิสิต	 นักศึกษา	 บุคลากรและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 มีคุณธรรมจริยธรรม	

สามารถแก้ปัญหาชวีติโดยน�าธรรมะมาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวันอย่างมปีระสทิธภิาพ

และเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข	 และมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน							

เกิดทักษะในการท�างานอย่างมีความสุข	พัฒนาศักยภาพในการท�างานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด
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ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จและเป้าหมาย

  ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย

๑.	 จ�านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ	 ๖๙	คน

๒.	 	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	 ๔.๐๐	

๓.	มิติตามแนวทาง	ก.พ.ร.	 ๓.๕๑	จากคะแนนเต็ม	๕

ความเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
 องค์ประกอบที่ ๔ การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	(สกอ.	๔.๑)

	 เกณฑ์มาตรฐานข้อ	๔	 ประเมินความส�าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

	 เกณฑ์มาตรฐานข้อ	๖	 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ระยะเวลาด�าเนินงาน
	 ระหว่างวันที่	๑๗-๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๘

กิจกรรม
 ๑. การเตรียมการ (P:Plan)

	 	 ๑.๑		แจ้งคณะกรรมการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

	 	 ๑.๒	 ประสานวิทยากร/สถานที่

	 	 ๑.๓	 ด�าเนินการโครงการ

	 	 ๑.๔	 ประเมินและสรุปผลโครงการ

 ๒.  การด�าเนินการ (D: Do)

	 	 กิจกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ
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 P

 D

 C

 A

 ๓. การสรุปประเมินผลและปรับปรุงงาน (C: Check and A: Action)

	 	 ๓.๑	 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม	(C:	Check)

	 	 ๓.๒	 สรุปผลการประเมิน	รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี	 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงให้การด�าเนินงานมี

คุณภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการด�าเนินงาน และแผนการด�าเนินงาน
  ตารางวางแผนการด�าเนินงาน

พ.ค.เม.ย.มี.ค.ก.พ.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.รายการ

สถานที่ด�าเนินการ
	 ณ	วัดเขาตะแบง		ต�าบลอู่ทอง		อ�าเภออู่ทอง		จังหวัดสุพรรณบุรี

การประเมินผลโครงการ
	 ๑.		 ภาพถ่ายจากการเข้าร่วมกิจกรรม

	 ๒.		 แบบประเมิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
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รายงานผล

การจดัโครงการส่งเสริม อนรุกัษ์ สบืทอดมรดกวฒันธรรมและจรยิธรรม

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ที่พักสงฆ์วัดเขาตะแบง อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************

ตอนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ล�าดับที่

๑.  เพศ 

	 	 -		 ชาย	 ๒๖	 ๔๑.๙๓	

	 	 -	 หญิง	 ๓๖	 ๕๘.๐๐

๒. คณาจารย์	 ๙	 ๙.๖๗

๓. นิสิตนักศึกษา	 ๕๓	 ๘๕.๔๘

รายการ ความถี่ ร้อยละ

	 โครงการฯ	 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	 ๖๒	 คน	 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่งกลับคนื	จ�านวน	๖๐	คน	คดิเป็นร้อยละ	๙๖.๗๗	ของจ�านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้หมด		

ผลส�ารวจพบว่า	 ผู้เข้าร่วมโครงการเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๖.๑๒								

และผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นนิสิตนัศึกษา	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๔๘	
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ตอนที่ ๒ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ

         รายการ ค่าเฉลี่ย SD. ความ

     พึงพอใจ

๑.	 ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน		 ๔.๑๑๕๓๘	 ๐.๖๙๗๖๒๙๑	 สูง

	 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม

๒.	 ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน	 ๔.๑๙๒๓๑	 ๐.๖๘๐๔๕๔๑	 สูง

๓.	 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	 ๔.๒๖๙๒๓	 ๐.๕๕๕๖๘๖๑	 สูง

๔.	 พิธีกรรมทางศาสนา	 ๔.๓๒๖๙๒	 ๐.๔๖๙๐๘๘๙	 สูง

๕.	 ความพร้อมของอุปกรณ์ท�าความสะอาด	 ๔.๑๓๔๖๒	 ๐.๖๕๑๒๙๕๙	 สูง

๖.	 พิธีการวิปัสนากรรมฐาน	 ๔.๓๒๖๙๒	 ๐.๕๐๘๔๓๔๘	 สูง

๗.	 การประชาสัมพันธ์จัดโครงการ	 ๔.๓๒๖๙๒	 ๐.๗๐๒๙๑๐๓	 สูง

๘.	 การต้อนรับ	และบริการรอาหารว่าง	 ๓.๙๐๓๘๕	 ๐.๖๕๘๐๗๔๖	 สูง

๙.	 ภาพรวม	ความพึงพอใจต่อการ	 ๔.๐๙๖๑๕	 ๐.๖๕๘๐๗๔๖	 สูง

	 จัดงานครั้งนี้

                รวม ๔.๑๖๐ ๐.๖๒๔ สูง

	 จากผลการตอบแบบสอบถามแสดงให้เหน็ว่า		ความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ

โครงการ	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๑๖๐)	 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่าพิธีกรรมทางศาสนาและพิธกีารวปัิสนากรรมฐานมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	(ค่าเฉลีย่	=	๔.๓๒)			

รองลงมาคือ	ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๒๖),	ความสะดวก

ในการเดินทางเข้าร่วมงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 ๔.๑๙)	 และการประชาสัมพันธ์จัดโครงการ																			

(ค่าเฉลี่ย	=	๔.๐๗)

	 นิสิตนักศึกษาได้รับทราบและแสดงออกถึงการอนุรักษ์	 สืบทอด	 มรดก	

วัฒนธรรมและจริยธรรม	 และได้แสดงออกถึงการได้ท�าบุญให้กับบิดามารดา	 ญาติ	

ครู	 อาจารย์	 ผู้มีพระคุณต่างๆ	 และได้ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ	 ในศูนย์การศึกษา																																

อู่ทองทวารวดี
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  “สง่างามอย่างไทย”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ได้ต้ังปณิธานในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพที่เปี ่ยมด้วยคุณภาพ	 มีทักษะทางวิชาการและมีทักษะทางภาษา											

การสื่อสารและเทคโนโลยี	 นั้น	 คณะวิทยาการจัดการเห็นควรสนองนโยบายดังกล่าว	

โดยจัดท�าโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	“สง่างามอย่างไทย”	เพื่อให้	เยาวชน	นิสิต	

นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ซึ่งถือเป็นภารกิจส�าคัญในการสร้างบุคลากรที่

เห็นความส�าคัญในวัฒนธรรมไทยออกสู่สังคม	 ทั้งน้ี	 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมี

โอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแสดงออกได้ทั้งทางกาย	วาจา	และจิตใจ																			

ที่ดีงาม	 การเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการได้แก่	 วิธีการน�าเสนองาน	 (Presentation)		

อย่างมีคุณค่า	 การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรม						

อันดีงามของไทย	ได้แก่	การไหว้	ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย	รวมถึง	กิริยามารยาท	

การแต่งกายทีเ่หมาะสมตามกาลเทศะ	ซึง่คุณลกัษณะเช่นนีม้ใิช่เพียงการแสดงความเคารพ	

แต่ยังคงมีความหมายลึกซึ้งถึงจิตใจที่อ่อนโยน	 การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน	 และ 

การให้เกียรติต่อบุคคลที่สถานภาพแตกต่างกัน	 ถือว่าเป็นคุณลักษณะอันดีงาม																

อย่างไทยหรอืมคีวามสง่างามอย่างไทย	นอกจากนีย้งัถอืเป็นการเสรมิสร้างคณุธรรมด้าน															

ความกตัญญกูตเวทด้ีวยการแสดงความเคารพ	และเสรมิสร้างด้านจรยิธรรมในด้านความ

ประพฤตทิีด่งีามตามแบบอย่างของไทย	เป็นการสร้างจิตส�านกึของความเป็นไทยและการ

รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามสู่เยาวชน	นิสิต	นักศึกษา

	 ดังนั้น	 	 คณะวิทยาการจัดการ	 โดยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์		

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	 และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 จึงได้ร่วมกันจัดท�า	 โครงการ												

ท�านุบ�ารุงศิลปและวัฒนธรรม	“สง่างามอย่างไทย”	ขึ้น	ใน	ปีการศึกษา	๒๕๕๘	ซึ่งแบ่ง															

การจัดกิจกรรมเป็น	๒	ระยะ	คือ	

 ระยะที่ ๑ 	 การให้การอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการน�าเสนออย่างมคีณุค่า	โดยมี

วทิยากรคอืศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็มาให้ความรูใ้นการอบรม	และวทิยากรภายนอก
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ร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์เป็นวทิยากรอบรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับมารยาทไทย	เช่น	การไหว้	การพูด	การแต่งกาย	และบุคลิกภาพ	เป็นต้น

 ระยะที่ ๒ 	 การประกวดนิสติมารยาทงาม	โดยพจิารณาจาก	การไหว้	การสือ่สาร	

การแต่งกายและบคุลกิภาพของนสิติทีเ่ข้าร่วมประกวด	และการประชาสมัพนัธ์ก่อนและ

หลังการประกวด

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ือให้นิสิต	 นักศึกษา	 และศิษย์เก่ามีความรู้เกี่ยวกับการน�าเสนองาน									

อย่างมีคุณค่า	 ซึ่งสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการเรียน	 การปฏิบัติงาน	 โดยมีน�าเสนองาน

อย่างมีประสิทธิภาพด้วย	MS-PowerPoint	

	 ๒.	 เพื่อให้นิสิต	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 มีความรู ้เก่ียวกับการไหว้	 การพูด																			

การแต่งกาย	 และบุคลิกภาพที่ดี	 	 มีความเหมาะสม	 	 ถูกกาลเทศะ	 มีจิตส�านึกท่ีดีต่อ											

การแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย	 รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย	 เสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม	สามารถน�าใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

	 ๓.	 การเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัศษิย์เก่า	เนือ่งจากได้เชิญศษิย์เก่าทีม่ผีล

การเรียนดี	และประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	มาถ่ายทอดความรู้ในการน�าเสนอ

งานอย่างมีคุณค่า	(ระยะที่	๑)

	 ๔.	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสาขาวิชา	 	 คณะวิทยาการ

จดัการ		และองค์กรภายนอกทีมี่ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่		สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่	

และผูป้ระกาศข่าวสถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส	ทีร่่วมเป็นวทิยากรในการตัดสนิการประกวด

นิสิตมารยาทงาม	(ระยะที่	๒)

กลุ่มเป้าหมาย
			 เยาวชน	นักศึกษา	จ�านวน		๘๕		คน

	 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๑๕	คน	ได้แก่		อาจารย์เกษียณ	อาจารย์

จากสถาบันอื่นๆ	ศิษย์เก่า	
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วิทยากร
											ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน	และภายนอก	และศิษย์เก่า

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ										

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐	

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐

วิธีด�าเนินการ
	 ประเมินผล	และน�าผลมาปรับปรุงการท�างาน		:	PDCA

	 ๑.	 สถานที่ด�าเนินโครงการ	 	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 ๒.	 วัน/เดือน/ปี	ที่จัดกิจกรรมโครงการ	

		 	 ระยะที่	๑		วันที่		๑๑		พฤศจิกายน		๒๕๕๘		

		 	 ระยะที่	๒		วันที่		๒๕		พฤศจิกายน		๒๕๕๘
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	 P	 ๑.		การวางแผน

	 	 	 ๑.๑		ประชุมเตรียมการ

	 	 	 ๑.๒		ศึกษาข้อมูล

	 	 	 ๑.๓		จัดท�าโครงการ

	 	 	 	 เพื่อขออนุมัติ

	 D	 ๒.		ด�าเนินตามแผน

	 	 	 ๒.๑		ประสานงานหน่วยงาน

	 	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 ๒.๒		ด�าเนินการจัดอบรม

	 C	 ๓.		ประเมินผลโครงการ

	 	 	 ๓.๑		ประเมินผลโครงการ

	 	 	 	 จัดอบรม

	 	 	 ๓.๒	 สรุปผลการประเมิน

	 A	 ๔.	 สรุปผลและก�าหนดการ

	 	 	 ปรับปรุงและเสนอต่อ

	 	 	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	

	 ๓.	 แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอน รายละเอียดการด�าเนินงาน
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. 
๒๕๕๙

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับกิริยามารยาท	 สามารถน�าไปใช้ใน											

การปฏิบัติงานได้

	 ๒.	 ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับการสื่อสารโดยการพูดท่ีถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์	 นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย	 เช่น	 การแต่งกายที่สุภาพ									
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การวางตัวให้เหมาะสม	 การปรับบุคลิกภาพให้มีความพร้อมที่สามารถน�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

	 ๓.	 เยาวชน	นักศึกษามีจริยธรรม	 โดยเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบของมหาวิทยาลัย	 เช่น	 ในเรื่องของการแต่งกายที่แสดงถึงการรู้จักหน้าที่และ

เคารพในกฎที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก�าหนดไว้	

	 ๔.	 มีการสานสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ	เนื่องจากน�าความรู้

เรื่องการน�าเสนองานมาถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน

	 ๕.	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	 ไปใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ใน								

การเรยีนการสอนวชิาหลกัการจัดการ	เรือ่งการสือ่สารทางการจดัการ	และวชิาการสือ่สาร

ทางธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

	 ๑.	 ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ	 ผศ.นงนุช	 อุณอนันต์	 และคณาจารย์ในสาขา

วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	 อาจารย์ณิชาภา	 แก้วประดับ	 อาจารย์ประจ�าสาขา

วิชาการส่ือสารมวลชน	 และอาจารย์ธีรวีร์	 เอี่ยมสุวรรณ	 และคณาจารย์ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ

	 ๒.	 หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวทิยาลยั	สภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่	และ

ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

“สง่างามอย่างไทย”

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
***********************

	 คณะวทิยาการจัดการ		โดยสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์		สาขาวชิาการ

ส่ือสารมวลชน		และสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์		จงึได้ร่วมกนัจดัท�า		โครงการท�านบุ�ารงุศลิป

และวฒันธรรม	“สง่างามอย่างไทย	”	ขึน้	ใน	ปีการศกึษา	๒๕๕๘	โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ

จ�านวน	๑๐๐	คนซึ่งแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น	๒	ระยะ	คือ

	 ระยะที่	๑	 วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 การให้การอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบั

การน�าเสนออย่างมคีณุค่า	โดยมวีทิยากรคอืศษิย์เก่าท่ีประสบความส�าเรจ็มาให้ความรูใ้น

การอบรม	และวทิยากรภายนอกร่วมกบัอาจารย์ผูส้อนในสาขาวชิา			การบรหิารทรพัยากร 

มนุษย์เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับมารยาทไทย	 เช่น	 การไหว้	 การพูด	 

การแต่งกาย	บุคลิกภาพ	เป็นต้น

	 ระยะที่	๒	 วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	 การประกวดนสิติมารยาทงาม	โดย

พิจารณาจาก	การไหว้	การสือ่สาร	การแต่งกายและบุคลิกภาพของนสิิตท่ีเข้าร่วมประกวด	

และการประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประกวด

	 ผูเ้ข้าฝึกอบรมได้รับความรู้เก่ียวกบักริยิามารยาท	สามารถน�าไปใช้ในการปฏบัิติ

งานได้		มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยการพูดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์	นอกจากนี้ 

ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย		เช่น	การแต่งกายที่สุภาพ	การวางตัวให้เหมาะสม	

การปรบับคุลกิภาพให้มคีวามพร้อมทีส่ามารถน�าไปใช้ในการปฏบัิตงิานและการอยูร่่วมกนั

ในสงัคมเหน็ความส�าคัญของการปฏิบติัตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั	เช่น	ในเรือ่งของ

การแต่งกายทีแ่สดงถงึการรูจั้กหน้าทีแ่ละเคารพในกฎทีม่หาวทิยาลัยมหาวทิยาลยัก�าหนด

ไว้	มกีารสานสัมพนัธ์ทีด่กัีบศษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็	เนือ่งจากน�าความรูเ้รือ่งการน�า

เสนองานมาถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

“อนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม กฐินสามัคคี”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของ								

บุคคลและสังคมเป็นพันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถานการศึกษาพึงตระหนักท่ีจะต้องให้

ความส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สังคมในสถานการศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสขุอย่างมคีณุค่าสามารถเป็นแบบอย่างทีน่่าศรทัธาและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมการ

ส่งเสริมสนับสนุนจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้ต่อเนื่องท่ีมั่นคง

และยั่งยืน

	 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จัดการศึกษาสู่	 

ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	มุ่งสร้างคนดี	มีคุณภาพ	สู้งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	และพึ่งพา

ตนเองได้	 และมุ่งท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐเหน็ชอบให้มกีารส่งเสรมิด้านจรยิธรรม		ธรรมาภบิาลและการป้องกนัการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ	และมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์	วัฒนธรรม	ค่านิยม	และ

การพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน	

	 สังคมไทยปัจจุบัน	 เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านวัตถ	ุ					

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมตะวันตกและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นอย่างมาก			

และมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนไทยอย่างเห็นได้ชัด	 การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง

เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับทั้งด้วยความเต็มใจและไม่เต็มใจ	 เนื่องจากในบางเรื่องไม่สามารถ

เลือกสรรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตตามวิถีไทยแต่เดิมได้	 ความเปลี่ยนแปลงและกระแส

วัฒนธรรมและความรุ่งเรืองดังกล่าวข้างต้นส่งผลเสียและท�าให้เกิดปัญหาหลายประการ

โดยเฉพาะการขาดคุณธรรม	จริยธรรม	และการขาดความส�านึกดี	ความเอื้ออาทรต่อกัน

และกัน	 และในการแก้ปัญหานั้นต้องด�าเนินการอย่างรอบคอบ	 และเน้นการแก้ปัญหา

อย่างต่อเนื่องยั่งยืน		โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ความส�านึกดี	ส�านึกชอบ

ในการเป็นคนด	ีการปฏบิตัดิ	ีและการท�าความดตีอบแทนคณุแผ่นดนิแก่เดก็และเยาวชน	

โดยผ่านกิจกรรม	และวิธีการหลากหลาย
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คณะวิทยาการจัดการ	 ได้ตอบรับนโยบายส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชน	 และประชาชน	 ซึ่งในแต่							

ละปีคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาเป็นจ�านวนมาก	การอยู่ร่วมกันของ

คนหมู่มากที่มีความแตกต่างเนื่องจากมาจากหลายภูมิภาคย่อมเกิดปัญหาขึ้น	 จ�าเป็น

ต้องมีกจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	และสร้างจติส�านกึในการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต	ิ							

เอื้ออาทรกันเฉกเช่นสังคมไทยในอดีต	 และสร้างแบบอย่างการเป็นคนดี	 การท�าดีข้ึนให้

ปรากฏชัด	 ด้วยเหตุแห่งความส�าคัญของปัญหาและนโยบายของมหาวิทยาลัยดังกล่าว	

คณะวทิยาการจดัการ	ร่วมกบั	บคุลากรหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก		รวมทัง้ศษิย์เก่า	

ศษิย์ปัจจบัุน	และประชาชนท่ัวไป			คณะวทิยาการจัดการ	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็ 

เจ้าพระยา	จึงได้จัดท�าโครงการถวายกฐินสามัคคี	ณ	วัดเขาคีรีวงศ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	 ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	

เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 ได้ปฏิบัติธรรม	 โดยการร่วมกิจกรรมถวายกฐินสามัคค	ี							

เพื่อบ�าเพ็ญกุศลเฉลิมเกียรติคุณ	สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	(ช่วง	บุนนาค)	

	 ๒.	 เพือ่ให้บคุลากรคณะวทิยาการจดัการ	ศษิย์เก่า		ศษิย์ปัจจบุนั	เยาวชน	และ

ประชาชนทัว่ไป	ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้มโีอกาสฝึกตนให้เป็นคนด	ีมคีณุธรรม	พร้อมทีจ่ะใช้

ชีวิตอย่างมีสติ

	 ๓.		เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมในเรื่องกฐินปลอดเหล้า

	 ๔.		เพื่อผลักดันสังคมให้ปรับพฤติกรรม	 การไม่น�าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป

ในร่วมในพีธีกรรมทางศาสนา

	 ๕.		เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างวัดและชุมชนเรื่องคุณค่าของกฐิน

ที่แท้จริง

	 ๖.	 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิญาณตนในช่วงเข้าพรรษาได้ปฏิญาณตนงดเหล้าใน							

ช่วงออกพรรษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๗.		เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะของคณะวิทยาการจัดการในการก�าหนด

ให้การจัดกิจกรรมถวายกฐินสามัคคีเป็นงานกฐินปลอดเหล้า
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	 ๘.		เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน	 ชาวคณะวิทยาการจัดการและบุคลากรทุกท่าน						

ศิษย์เก่า	ศิษย์ปัจจุบัน	เยาวชน	และประชาชนทั่วไป	ได้ร่วมท�าบุญให้ทานด้วยการถวาย

กฐินให้วัด	และถวายสังฆทาน

	 ๙.		เพ่ือสืบทอดกจิกรรมโครงการสบืสานจารตีพธิหีลวง	“กฐนิสามคัค”ี	ซึง่เป็น

ประเพณีที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป

กลุ่มเป้าหมาย

 บคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั	จ�านวน	๙๐	คน	อาจารย์เกษยีณ	ศษิย์เก่า	เยาวชน	

ประชาชนทั่วไป

	 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย	จ�านวน	๖๐	คน	คณาจารย์และบุคลากร

	 ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย	วัดเขาคีรีวงศ์	(ท่าทุ่ม)	ต�าบลวังด้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

กาญจนบุรี

วิทยากร
	 พระภิกษุ	

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐	

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเนื้อหา

กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ											

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๙๐

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐
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วิธีด�าเนินการ
	 ๑.	 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 	 วัดเขาคีรีวงศ์	(ท่าทุ่ม)	ต�าบลวังด้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๒.		แผนการด�าเนินการ/ปฎทินิปฏิบัติงาน	วนัอาทิตย์ท่ี	๑๕	พฤศจกิายน	๒๕๕๘

	 P	 ๑.	การวางแผน

	 D	 ๒.	ด�าเนินตามแผน

	 C	 ๓.	ติดตามผล

	 A	 ๔.	สรุปผลและ

	 	 	 ก�าหนดการ

	 	 	 ปรับปรุง

ขั้นตอน
รายละเอียด

การด�าเนินงาน

พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

พคเมยมีคกพมคธคพยตคกยสคกคมิยพคเมยมีค

	 ๓.		การติดตามและประเมินผลโครงการ

	 	 วิธีการหรอืเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการติดตามและประเมนิผล	คอืใช้แบบสอบถาม	

และภาพถ่าย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ๑.๑	 มีจิตส�านึกรักความเป็นไทย	สามารถถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อๆไป

	 	 ๑.๒	 มีการน�าความรู้ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาใช้กับชีวิต

ประจ�าวันเพื่อฝึกจิต	สมาธิ	และมีความตั้งมั่น	สามารถน�าไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้

	 ๒.	 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

	 	 ๒.๑	 สามารถน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนใน

ทุกสาขาของคณะวิทยาการจัดการได้

	 	 ๒.๒	 มีการจัดแสดงผลงาน	
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	 ๓.	ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

	 	 มีการน�าความรู ้ด ้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาใช้กับชีวิต										

ประจ�าวัน	เพื่อฝึกจิต	สมาธิ	และมีความตั้งมั่น	สามารถน�าไปประกอบอาชีพและธุรกิจได้

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 ๑. ผู้รับผิดชอบหลัก	ดร.ไพฑูรย์	มากสุข	และคณะกรรมการบริหารคณะ

 ๒. หน่วยงานร่วมภายในมหาวิทยาลัย

		 	 คณะวิทยาการจัดการ	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 ส�านักงานอธิการบด	ี

ส�านักงานประชาสัมพันธ์	 ส�านักงานกองอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม	 ร้านสหกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		

 ๓. หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย 

	 	 บริษัทปรวีร์			สมาคมครูเก่าบ้านสมเด็จฯ

	 	 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

“ อนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม กฐินสามัคคี ”

วัดเขาคีรีวงศ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
***********************

	 คณะวิทยาการจัดการ	 ได้ตอบรับนโยบายส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเยาวชนและประชาชน						

ซ่ึงในแต่ละปีคณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาเป็นจ�านวนมาก	 การอยู่

ร่วมกนัของคนหมูม่ากทีมี่ความแตกต่างเนือ่งจากมาจากหลายภมูภิาคย่อมเกดิปัญหาขึน้	 

จ�าเป็นต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และสร้างจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกัน	 

อย่างสันติ	 เอื้ออาทรกันเฉกเช่นสังคมไทยในอดีต	 และสร้างแบบอย่างการเป็นคนดี	 

การท�าดีขึ้นให้ปรากฏชัด	 ด้วยเหตุแห่งความส�าคัญของปัญหาและนโยบายของ

มหาวิทยาลัยดังกล่าว	คณะวิทยาการจัดการ	ร่วมกับ	บุคลากรหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก	 รวมท้ังศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบัน	 และประชาชนท่ัวไป	 คณะวิทยาการจัดการ	 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จึงได้จัดท�าโครงการถวายกฐินสามัคคี	 

ณ	วัดเขาคีรีวงศ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคล											

และสังคมเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานการศึกษาพึงตระหนักท่ีจะต้องให้									

ความส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้สังคมในสถานการศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสขุอย่างมคีณุค่าสามารถเป็นแบบอย่างทีน่่าศรทัธาและเป็นทีย่อมรบัของสงัคมการ

ส่งเสริมสนับสนุนจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจได้ต่อเนื่องท่ีมั่นคง

และยั่งยืน

	 การจัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	 ศิษย์เก่า											

ศิษย์ปัจจุบัน	 เยาวชน	 และประชาชนทั่วไป	 ได้ปฏิบัติธรรม	 โดยการร่วมกิจกรรมถวาย								

กฐินสามัคคี	 เพ่ือบ�าเพ็ญกุศลเฉลิมเกียรติคุณ	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 

(ช่วง	 บุนนาค)	 ได้มีโอกาสฝึกตนให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	 พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ	 
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เพือ่รณรงค์สร้างกระแสสงัคมในเรือ่งกฐนิปลอดเหล้า	เพือ่ผลกัดนัสงัคมให้ปรบัพฤตกิรรม	

การไม่น�าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เข้าไปในร่วมในพธีกีรรมทางศาสนา	เพือ่สร้างกระบวนการ

เรยีนรู้ในระหว่างวัดและชมุชนเร่ืองคณุค่าของกฐนิทีแ่ท้จรงิ	ได้ร่วมท�าบุญให้ทานด้วยการ

ถวายกฐินให้วดั	และถวายสงัฆทาน		เพือ่สบืทอดกจิกรรมโครงการสบืสานจารตีพธิหีลวง													

“กฐินสามัคคี”	 ซึ่งเป็นประเพณีที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนา

สืบไป		ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๑๕๐	คน
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์

You Can Do It รุ่นที่ ๓ 

ตอน ย้อนยุคตามรอยวิถีอาหารชาววังสามแผ่นดิน
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ร่วมกับ

บริษัท	ทีโอที	จ�ากัด	 (มหาชน)	ได้เปิดด�าเนินการเผยแพร่รายการต่าง	ๆ	ผ่านทางสถานี

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา	Green	world	Edutainment	Channel	และผลิตรายการ	You	

can	do	it	ซึ่งเป็นรายการที่น�าเสนอสาระ	และบันเทิงแนววาไรตี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ความรู้แก่ผู้ชมในการท�าอาหารและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ	 ในขณะนี้ได้

ด�าเนินการออกอากาศในทุกวันเสาร์	 เวลา	 ๑๗.๐๐	 น.	 และมีผู้ชมสนใจติดต่อเข้ามาให้

ทางคณะผู้จัดท�ารายการจัดอบรมวิธีการท�าอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการ

โทรทัศน์

	 ในการนี้ทางคณะผู้จัดท�าจึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

การ	 และเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์	 “You	 Can	 Do	 It”	 รุ่นที่	 ๓	 ตอน	 

ย้อนยุคตามรอยวิถีอาหารชาววังสามแผ่นดิน	 เพ่ือผลิตรายการที่ให้ความรู ้และ 

ความบันเทิงแก่สาธารณชน	 และประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้จากศาสตร์ต่างๆ	 ถ่ายทอด 

ศิลปวัฒนธรรมไทย	 ผ่านทางเนื้อหา	 อาหาร	 เครื่องแต่งกายและรูปแบบของรายการ	 

รวมทั้งผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ที่ช่วยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย									

ตลอดจนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	 รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่าง										

สาขาวิชา	คณะวิทยาการจัดการ	และองค์กรวิชาชีพอันจะเป็นศักยภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อให้ผลิตรายการที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่สาธารณชน

	 ๒.	 เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านทางเมนู

อาหาร

	 ๓.		เพือ่ประยกุต์ใช้ความรู้ทีไ่ด้จากศาสตร์ต่าง	ๆ 	ถ่ายทอดศลิปวฒันธรรมประจ�า

ชาติไทยผ่านทางเนื้อหา	อาหาร	เครื่องแต่งกาย	และรูปแบบของรายการ	

	 ๔.		เพ่ือสร้างเครอืข่ายความร่วมมอือนัดรีะหว่างสาขาวิชา	คณะวิทยาการจดัการ

และองค์กรวิชาชีพอันจะเป็นศักยภาพต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
	 อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	จ�านวน	๕๐	คน

วิทยากร
	 คณะผู้จัดท�ารายการ		You	can	do	it	

	 ๑.	 คุณอรรถพล	ชัยศิริ

	 ๒.	 คุณพัทธมนัส	จุมปามันท์

	 ๓.	 คุณภาวิต	ตรีรัตนวงศ์

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

เชิงปริมาณ	:	จ�านวนคนที่เข้าร่วมอบรม	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

เชิงคุณภาพ	:	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

เชิงเวลา	:	เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

                      ตัวบ่งชี้                                       เป้าหมาย
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วิธีด�าเนินการ
	 ๑.	 สถานที่จัดอบรม

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 ๒.		วันเดือนปีที่จัดอบรม

	 	 ๒๘-๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๘

	 ๓.		ด�าเนินโครงการ

	 	 ๓.๑.	 วางแผน

	 	 	 ๓.๑.๑		 จัดท�าโครงการ

	 	 	 ๓.๑.๒		ประสานงานวิทยากร

	 	 ๓.๒.	 ด�าเนินตามแผน

	 	 	 ๓.๒.๑			จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 	 ๓.๓.		 ติดตามผล

	 	 	 ๓.๓.๑	 ประมวลแบบสอบถามเพื่อประเมินผล

	 	 ๓.๔.		 สรุปผล		และก�าหนดการปรับปรุง

	 	 	 ๓.๔.๑		 จัดท�าเอกสารสรุปโครงการ

	 	 	 ๓.๔.๒		 รายงานผลแก่ผู้บริหารคณะและ	มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	 ๑.	 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้น�าเทคนคิในด้านการผลติรายการโทรทศัน์ไปสร้าง

สื่อที่ใช้ในการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

	 ๒.		เพือ่สร้างเครอืข่ายวชิาการด้านนเิทศศาสตร์กบัชมุชนให้เข้มแขง็และมกีาร

แลกเปลี่ยนความรู้และกิจกรรมในทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๓.	 	เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ของมหาวทิยาลยัให้เกดิขึน้แก่ประชาชนและชมุชน

ใกล้เคียง	

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	คณะวิทยาการจัดการ
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ 

You Can Do It รุ่นที่ ๓

ตอน ย้อนยุคตามรอยวิถีอาหารชาววังสามแผ่นดิน”

ระหว่างวันที่  ๒๘-๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ห้องสตูดิโอ อาคาร ๒ ชั้น ๑๒ A
***********************

	 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ร่วมกับ	

บริษัท	 ทีโอที	 จ�ากัด(มหาชน)	 ได้เปิดด�าเนินการเผยแพร่รายการต่างๆ	 ผ่านทางสถานี

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา	 Green	world	 Edutainment	 Channel	 และผลิตรายการ								

You	can	do	it	ซึ่งเป็นรายการที่น�าเสนอสาระ	และบันเทิงแนว	วาไรตี้	มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่ผู ้ชมในการท�าอาหารและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ	 

ในขณะนี้ได้ด�าเนินการออกอากาศในทุกวันเสาร์	เวลา	๑๗.๐๐	น.	และมีผู้ชมสนใจติดต่อ

เข้ามาให้ทางคณะผู้จัดท�ารายการจัดอบรมวิธีการท�าอาหารและเรียนรู้ข้ันตอนการผลิต

รายการโทรทัศน์

	 ในการนีท้างคณะผูจั้ดท�าจึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารและ

เรยีนรู้ขัน้ตอนการผลติรายการโทรทศัน์	“You	Can	Do	It”	รุน่ที	่๓	ตอน	ย้อนยคุตามรอย

วถีิอาหารชาววังสามแผ่นดิน	เพือ่ผลติรายการทีใ่ห้ความรูแ้ละความบันเทิงแก่สาธารณชน	 

และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากศาสตร์ต่าง	 ๆ	 ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านทาง											

เนื้อหา	อาหาร	 เครื่องแต่งกายและรูปแบบของรายการ	รวมทั้งผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ช่วยใน		

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย	

รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างสาขาวิชา	 คณะวิทยาการจัดการ	 และ

องค์กรวิชาชีพ	อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และผู้สนใจทั่วไป	ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	

๕๐	คน
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 วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

	 วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง“สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านสื่อ

โทรทศัน์อย่างไรไม่น่าเบือ่”	และหวัข้อเรือ่ง	“เทคนิคในการสร้างสรรค์และผลติสือ่รายการ

โทรทัศน์”

 วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

	 วิทยากรบรรยายต่อเน่ืองในหวัข้อเร่ือง	“การถ่ายท�ารายการโทรทัศน์แบบ	Live”
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ 

ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕ 

“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 ปัจจบุนัสือ่มวลชนให้ความสนใจในการรายงานข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัชมุชนเป็น

อย่างมาก	 ทั้งที่ส่งผู้สื่อข่าวไปท�าข่าวในชุมชน	 และประชาชนในชุมชนส่งข้อมูลข่าวสาร

มายังองค์กรสื่อมวลชนด้วยตัวเอง	 จึงเห็นได้ว่าประชาชนเริ่มให้ความสนใจ	 โดยการเข้า

มามส่ีวนส�าคญัในการท�าหน้าทีร่ายงานข่าวของชมุชนของตนเองให้สือ่มวลชนได้รบัทราบ

ด้วยตัวเอง	

	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการสะท้อนถงึแรงขบัเคลือ่นของประชาชนทีต้่องการ

สื่อสารเรื่องราวต่างๆ	 ในชุมชนของตนเองให้กับประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ	 ท้ังข่าว

ในเชิงบวก	 และข่าวที่เป็นประเด็นปัญหาสังคม	 หรือแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี																	

ศิลปวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตของชุมชน	 แต่ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้	 และทักษะในการ

รายงานข่าวเชงิสร้างสรรค์	ทีถ่กูต้อง	รอบด้าน	อนัจะน�าไปสูม่มุมองใหม่ส�าหรบัการรายงาน

ข่าวในสังคมไทยต่อไป

	 ดงันัน้สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน	คณะวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัราชภฏั

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 จึงตระหนักถึงความส�าคัญ	 และความจ�าเป็นดังกล่าวเนื่องจาก

สาขาวิชาการสือ่สารมวลชนเป็นสาขาวชิาทีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญด้านการสือ่สาร	และ 

งานข่าวเป็นอย่างดีอันถือเป็นทักษะส�าคัญในการสื่อสารกันภายในชุมชน	 สังคม	 และ

ประเทศ	 นอกจากภารกิจด้านการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ	 แล้ว	 การท�ากิจกรรม 

นับเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน	 ให้มี 

ความเหมาะสม	เพื่อเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

	 ทางสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนเห็นว่า	 การเรียนการสอนภายในห้องเรียนแต่

เพยีงอย่างเดยีวจงึไม่เพยีงพอควรฝึกให้นกัศึกษามจิีตสาธารณะ	โดยการน�าความรู้ทีศ่กึษา
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ในชั้นเรียนไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน							

โดยเฉพาะด้านงานข่าวซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยความรู้	และทักษะเฉพาะด้าน

	 ดังนั้น	 คณะวิทยาการจัดการ	 จึงได้จัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม													

คิด	 สร้าง	 สื่อ	 ภาคพลเมือง	 คร้ังที่	 ๕	 “อบรมการรายงานข่าวศิลปวัฒนธรรมชุมชน

คนฝั่งธนฯ”	 ขึ้น	 เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบัน	 และศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	 สมาชิก 

สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่	 กรุงเทพมหานคร	 และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ	

และต้องการเพ่ิมทักษะด้านการสื่อสาร	 ด้านงานข่าวให้แก่ตนเอง	 	 โดยขอบข่ายเนื้อหา

ในการอบรมดังกล่าวค�านึงถึงความรู้และทักษะเบื้องต้นของคุณค่าข่าว	ประเด็นข่าวด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ	รวมถึงมีโอกาส

ได้ฝึกฝนทกัษะการรายงานข่าวในชมุชนได้	และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์	

พัฒนาชุมชนในอนาคตอีกด้วย

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้ความรู	้และเข้าใจหลกัการสือ่ข่าวโทรทศัน์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 เพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสือ่ข่าวโทรทศัน์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร	และน�าไปปรับใช้ในชุมชนได้

	 ๓.	 เพือ่สร้างบคุลากรด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชมุชนทีส่ามารถสือ่ข่าวและรายงาน

ข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้	

	 ๔.	 เพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	 

ในบทบาทการช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม	 ให้เข้าใจ							

เรื่องการสื่อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้

	 ๕.	 เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ	 ระหว่าง

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	กบัสภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่	และชมุชน

เขตบางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร
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กลุ่มเป้าหมาย
	 บคุคลภายนอกมหาวทิยาลยั	จ�านวน	๕๐	คน	ได้แก่		สมาชกิสภาวฒันธรรมเขต

บางกอกใหญ่	ประชาชนในชุมชนเขตบางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร	และศิษย์เก่า

	 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	๑๐	 คน	 ได้แก่	 คณาจารย์	 และนักศึกษา

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	

	 ชุมชน/พื้นท่ีเป้าหมาย	 	 สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่	 และชุมชนในเขต

บางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร

วิทยากร	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	๒	ท่าน

	 ๑.	 คุณทิพย์สุคนธ์	ส�าเริง		นักสื่อสารมวลชนอิสระ

	 ๒.	 นายศิวะกรณ์	ไทยราช	นักสื่อสารมวลชนอิสระ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

เชิงปริมาณ	:	จ�านวนคนที่เข้าร่วมอบรม	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๑๐๐

เชิงคุณภาพ	:	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

เชิงเวลา	:	เวลาในการอบรมครบตามกระบวนการ	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

                      ตัวบ่งชี้                                       เป้าหมาย

วิธีด�าเนินการ
	 ๑.	 สถานที่จัดอบรม

	 	 สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร

	 ๒.	 วันเดือนปีที่จัดอบรม

	 	 วันที่	๓-๕	ธันวาคม	๒๕๕๘

	 ๓.	 ด�าเนินโครงการ

	 	 ๑.	 วางแผน

	 	 	 ๑.๑		 จัดท�าโครงการ

	 	 	 ๑.๒		 ประสานงานวิทยากร
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	 	 ๒.			ด�าเนินตามแผน

	 	 	 ๒.๑	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

	 	 ๓.		ติดตามผล

	 	 	 ๓.๑			ประมวลแบบสอบถามเพื่อประเมินผล

	 	 ๔.		สรุปผล	และก�าหนดการปรับปรุง

	 	 	 ๔.๑			จัดท�าเอกสารสรุปโครงการ

	 	 	 ๔.๒	 รายงานผลแก่ผู้บริหารคณะ	และมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

									 ๑.	 ผู้ร่วมโครงการได้รับความรู้	 และเข้าใจหลักการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 ผู้ร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรง	 	 ในการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร	และน�าไปปรับใช้ในชุมชนได้										

						 ๓.	 ผู้ร่วมโครงการสามารถรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้จริง

	 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

						 ๑.	 สร้างจติส�านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวชิาการสือ่สารมวลชนในบทบาท

การช่วยเหลือ	แนะน�าและถ่ายทอดความรู	้ให้แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม	เรือ่งการรายงานข่าว

โทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ	 ระหว่าง

มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา	กบัสภาวฒันธรรมเขตบางกอกใหญ่	และชมุชน

เขตบางกอกใหญ่		กรุงเทพมหานคร

	 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

						 ๑.	 สร้างบุคลากรทางด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชุมชนที่สามารถรายงานข่าว

โทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้จริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	คณะวิทยาการจัดการ
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ ๕

“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”
***********************

 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน	คณะวิทยาการจัดการ	ได้จัดโครงการคิด	สร้าง	สื่อ	 

ภาคพลเมือง	 ครั้งที่	 ๕	 “อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”	 โดยมี

วัตถุประสงค์	ดังนี้

	 ๑.	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้	 และเข้าใจหลักการสื่อข่าวโทรทัศน	์						

ด้านศิลปวัฒนธรรม

	 ๒.	 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประสบการณ์ตรงด้านการสื่อข่าวโทรทัศน	์								

ด้านศิลปวัฒนธรรมจากวิทยากร	และน�าไปปรับใช้ในชุมชนได้

	 ๓.	 เพือ่สร้างบคุลากรด้านงานข่าวรุ่นใหม่ในชมุชนทีส่ามารถสือ่ข่าวและรายงาน

ข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้

	 ๔.	 เพื่อสร้างจิตส�านึกสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน													

ในบทบาทการช่วยเหลือ	 แนะน�า	 และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจ							

เรื่องการสื่อข่าวและการรายงานข่าวโทรทัศน์ด้านศิลปวัฒนธรรมได้

	 ๕.		เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่	 	 และ 

ชุมชนเขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร

	 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	๓-๕	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	สภาวัฒนธรรม

เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	๖๐	คน	ได้แก่บุคคล

ภายนอกมหาวิทยาลัย	และบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

	 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร	 ๒	 ท่าน	 คือนางสาวทิพย์สุคนธ์	 	 ส�าเริง									

นักสื่อสารมวลชนอิสระ		และนายศิวะกรณ์		ไทยราช	นักสื่อสารมวลชนอิสระ	บรรยาย	

และฝึกปฏิบัติ	ในหัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้	
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	 ๑.	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานข่าว

	 ๒.	 มุมมองข่าวในชุมชน

	 ๓.	 การสื่อข่าวโทรทัศน์	(บรรยายและฝึกปฏิบัติ)

	 ๔.	 การสื่อข่าวศิลปวัฒนธรรม	(บรรยายและฝึกปฏิบัติ)
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การประเมินผลความพึงพอใจ

โครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม คิด สร้าง ส่ือ ภาคพลเมอืง ครัง้ที ่๕

“อบรมการรายงานข่าววัฒนธรรมชุมชนคนฝั่งธนฯ”

ระหว่างวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ  สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร
***********************

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

	 ๑.	 เพศ

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดจ�านวน	๖๐	คน		ได้แก่	เพศหญิงจ�านวน	๔๕		คน	คิดเป็น

ร้อยละ	๗๕		และเพศชาย	จ�านวน	๑๕	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๕

	 ๒.	 อายุ

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดจ�านวน	๖๐	คน		โดยทั้งหมด	อายุ	๒๐-๓๐	คิดเป็นร้อยละ	

๑๐๐

ตอนที่ ๒  ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ

 เนื้อหาการอบรม

	 ๑.	 เนื้อหามีความน่าสนใจ

	 	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	 เห็นว่าเนื้อหาการอบรมครั้งนี้มีความน่า

สนใจมากที่สุด

	 ๒.	 เนื้อหามีประโยชน์ต่อการน�าไปประยุกต์ใช้

	 	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	 เห็นว่าเนื้อหาการอบรมนี้มีประโยชน์ต่อ

การน�าไปประยุกต์ใช้มากที่สุด

	 ๓.	 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

	 	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	 เห็นว่าระยะเวลาในการอบรมนี้มีความ

เหมาะสมมากที่สุด	
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วิทยากร

	 ๑.	 ความรอบรู้ในหัวข้อที่อบรม

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	เห็นว่าวิทยากรมีความรอบรู้ในหัวข้อที่อบรม

มากที่สุด	

	 ๒.	 ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา

	 ผูเ้ข้าอบรมทัง้หมดร้อยละ	๑๐๐	เหน็ว่าวทิยากรมคีวามสามารถในการถ่ายทอด

เนื้อหาในหัวข้อที่อบรมมากที่สุด	

	 ๓.	 การใช้สื่อประกอบการอบรม

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	 เห็นว่าวิทยากรมีความสามารถในการใช้สื่อ

ประกอบการอบรมมากที่สุด	

	 ๔.	 การตอบข้อซักถามในการอบรม

	 ผู้เข้าอบรมทัง้หมดร้อยละ	๑๐๐	เหน็ว่าวทิยากรมีความสามารถตอบข้อซกัถาม

ในการอบรมมากที่สุด	

สถานที่

	 ๑.	 ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

	 ผูเ้ข้าอบรมทัง้หมดร้อยละ	๑๐๐	เหน็ว่าการติดต่อประสานงานในการอบรมครัง้

นี้มีความสะดวกมากที่สุด

	 ๒.	 สถานที่สะอาดและความเหมาะสม

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	 ๑๐๐	 เห็นว่าสถานท่ีจัดอบรมมีความสะอาดและมี

ความเหมาะสมส�าหรับการอบรมมากที่สุด	

ภาพรวม

	 ๑.	 โดยภาพรวม	ท่านพอใจกับการอบรมในครั้งนี้	มากน้อยเพียงใด

	 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดร้อยละ	๑๐๐	พอใจการอบรมครั้งนี้มากที่สุด
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โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

“ผสานเสน่ห์สายศิลป์ ครั้งที่ ๓”  
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาจากวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ความคิด	

ความเชื่อ	 ค่านิยมท้ังที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม	 ถูกใช้และถ่ายทอดสั่งสมแก่คนใน

สังคมจากรุ่นหน่ึงสู่รุ ่นต่อๆมา	 วิถีชีวิตของชาวไทยนั้นจะแตกต่างไปจากชนชาติอ่ืน																												

คนไทยมนีสิยัอ่อนน้อมถ่อมตน	มนี�า้ใจไมตรอีนัดีงามต่อทุกคน	รอยยิม้ท่ีสดใส	น�า้ใจงดงาม	

การพบปะหรือการจากลายกมือไหว้แบบไทยๆ	 พร้อมรอยยิ้มอันเป็น	 ที่ประทับใจของ 

ทุกคน	 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก	 วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของชาวไทยถูกอารยธรรมต่างชาติเข้ามาผสมกลมกลืนมากมาย	ส่งผลท�าให้เอกลักษณ์

ของความเป็นไทยเปล่ียนแปลงไปมาก	 นับวันบางอย่างก็สูญหายไป	 ไม่ว่าจะเป็น 

ศลิปวัฒนธรรมไทย	เช่น	ดนตรนีาฏศลิป์ไทย	ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ�าชาติ	ปัญหาดงักล่าว

หากทุกคนไม่เห็นถึงความส�าคัญและไม่ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมในความเป็นไทย	 ก็อาจ

ไม่หลงเหลืออะไรไว้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ชื่นชมยินดี		ตลอดจนสืบทอดความเป็นไทย

อีกต่อไป	 พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 นอกจากจัดการ

เรียนการสอนการวิจัย	 การบริการวิชาการแก่ชุมชน	 และยังต้องมีการท�านุบ�ารุงศิลป

วฒันธรรมอีกประการหน่ึง	เพือ่ส่งเสริมและเผยแพร่สูส่าธารณชนให้ตระหนกัถึงเอกลกัษณ์ 

ความเป็นไทย

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการท�างานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

	 ๒.	 เพือ่ให้ผู้เข้ารบัการอบรมในโครงการบรกิารวชิาการ	“ผสานเสน่ห์สายศลิป์”	

ของสาขาวิชาโฆษณาฯ	และกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมได้มีประสบการณ์ในการแสดงด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย	
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	 ๓.		เพื่อสร้างผู้เสพงานศิลป์ของไทยรุ่นใหม่ในชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย			

	 ๔.		เพื่อขยายเครือข ่ายความร่วมมือด ้านการบริการวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 กับเครือข่ายทางวัฒนธรรมอื่นๆ	 ในเขต

กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

กลุ่มเป้าหมาย 
	 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	 จ�านวน	 ๑๐๐	 คน	 ได้แก่	 ผู้สนใจในงานศิลป

วัฒนธรรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

	 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย	จ�านวน		๕๐		คน		ได้แก่	คณาจารย์	และนักศึกษา	

	 ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย	 กลุ ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรม	 และชุมชนในเขต

กรุงเทพมหานครและใกล้เคียง

วิทยากร
	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย

ตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจและความ

ประทับใจ	ในการแสดง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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วิธีการด�าเนินงาน
	 ๑.	 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 	 โรงละครแห่งชาติ		กรุงเทพมหานคร

	 ๒.		วัน/เดือน/ปี	ที่จัดโครงการ

	 	 วันเสาร์ที่		๒๓	มกราคม		๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	-	๒๑.๐๐	น.

	 ๓.	 แผนการด�าเนินการ/ปฏิทินปฏิบัติงาน

	 P	 ๑.		วางแผน

	 	 	 ๑.๑		ประสานงานการแสดง

	 	 	 ๑.๒		ติดต่อสถานที่				

	 D	 ๒.		ด�าเนินการตามแผน

	 	 	 ๒.๑	 ประชาสัมพันธ์

	 	 	 ๒.๒	 ฝึกซ้อมการแสดง	

	 	 	 ๒.๓		จัดการแสดง

	 C	 ๓.		ติดตามผล

	 	 	 ๓.๑		ข่าวประชาสัมพันธ์	

	 	 	 ๓.๒		การจองชมการแสดง	

	 A	 ๔.		สรุปผลและการปรับปรุง

	 	 	 ๔.๑	 รายงานสรุปโครงการ

	 	 	 ๔.๒		จัดท�าโครงการใหม่จากการสรุปผล

	 	 	 	 การประเมิน

ขั้นตอน รายละเอียดการด�าเนินงาน
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

 ๔.	 การติดตามและประเมินผลโครงการ

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	ได้แก่	

	 	 ๑.	 ข่าวประชาสัมพันธ์

	 	 ๒.	 แบบสอบถาม	
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ๑.๑.	 นกัศึกษาผูร่้วมจัดโครงการได้รับความรูแ้ละทกัษะในการจดัการแสดง

	 	 ๑.๒.	 ผู้ร่วมโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาการโฆษณาฯ	 ไว้แต่เดิม

นั้น	สามารถจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมได้

	 	 ๑.๓.		ผู้เข้าชมโครงการได้มีโอกาสชมการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและจีน

	 ๒.		ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

	 	 ๒.๑.	 สร้างจิตส�านึกแก่นักศึกษาและประชาชนในบทบาทการท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

	 	 ๒.๒.	 เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม	 ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		กับหน่วยงานอื่น

	 ๓.		ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

	 	 ๓.๑.		สร้างบุคลากรผู้ที่สนใจงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

	 	 ๓.๒.		ส่งเสริมเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีเวทีแสดงความสามารถ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ๑.	 ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ	อาจารย์สิทธิศักดิ์	จรรยาวุฒิ

	 	 หน่วยงาน	คณะวิทยาการจัดการ

	 ๒.	 หน่วยงานร่วมโครงการ	

			 	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	วิทยาลัยการดนตรี	และคณะครุศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 -		 คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

			 -		 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

			 -		 ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบ�าเพ็ญกุศลนานาชาติ	วัดอรุณราชวราราม

			 -		 สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย
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รายงานผลการจัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

“ผสานเสน่ห์สายศิลป์ ครั้งที่ ๓”

วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
***********************

 วัฒนธรรมมีวิวัฒนาการมาจากวิถีชีวิต	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ความคิด		

ความเชื่อ	 ค่านิยม	 ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม	 ถูกใช้	 และถ่ายทอดสั่งสมแก่คน										

ในสังคมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อๆมา	 วิธีชีวิตของชาวไทยนั้นจะแตกต่างไปจากชนชาติอื่น	 

คนไทยมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน	 มีน�้าใจไมตรีอันดีงามต่อทุกคน	 รอยยิ้มที่สดใส	 น�้าใจ								

งดงาม	การพบปะหรอืการจากลายกมอืไหว้แบบไทยๆ	พร้อมรอยยิม้อนัเป็น	ทีป่ระทบัใจ

ของทุกคน	สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก	วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของชาวไทยถูกอารยธรรมต่างชาติเข้ามาผสมกลมกลืนมากมาย	ส่งผลท�าให้เอกลักษณ์

ของความเป็นไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก	 นับวันบางอย่างก็สูญหายไป	 ไม่ว่าจะเป็นศิลป

วัฒนธรรมไทย	 เช่น	 ดนตรีนาฏศิลป์ไทย	 ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติ	 ปัญหาดังกล่าว

หากทุกคนไม่เห็นถึงความส�าคัญและไม่ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมในความเป็นไท	 ก็อาจไม่

หลงเหลืออะไรไว้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้ชื่นชมยินดี	ตลอดจนสืบทอดความเป็นไทยอีก

ต่อไป	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	นอกจากจัดการเรียน

การสอนการวิจยั	การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน	และยงัต้องมกีารท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม

อีกประการหนึ่ง	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย	ผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๑๕๐	คน	ได้แก่	คณาจารย์	บุคลากร	นิสิต	นักศึกษา									

ผู้สนใจในงานศิลปวัฒนธรรมไทยในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง
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การด�าเนินงานโครงการ 

“ปลูกฝัน ปันวิทย์ ปลูกจติอาสา พาน้องเรยีนรู ้วถีิเศรษฐกจิพอเพียง”

วันที่ ๑๑ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเขาสิงโต และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
***********************

	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา			

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินประจ�าปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 ผลงานท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	 จ�านวน	๓๐๖,๘๘๐	บาท	 (สามแสนหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)		

และได้น�ามาจัด	โครงการ	“ปลูกฝัน	ปันวิทย์		ปลูกจิตอาสา	พาน้องเรียนรู้	วิถีเศรษฐกิจ								

พอเพยีง”	ณ	โรงเรยีนเขาสงิโต	และโรงเรียนกาสรกสวิทิย์	ของมลูนธิชิยัพฒันา	อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดสระแก้ว	ระหว่างวันที่	๑๑-๑๓	มีนาคม	๒๕๕๙	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการด�าเนินกิจกรรมด้านจิตอาสาการบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

ร่วมกบัชมุชน	และส่งเสรมิให้นิสติท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรยีนรูว้ฒันธรรมการเกษตรท้องถ่ิน	

ภูมิปัญญาชาวบ้าน	และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมีจ�านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	๑๒๐	คน	

	 กิจกรรมหลักประกอบด้วย	๒	กิจกรรม

	 ๑.		กจิกรรมเรียนรูว้ฒันธรรมการเกษตรท้องถิน่	ภมูปัิญญาชาวบ้าน	และการใช้

ชวีติแบบพอเพียงวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง	ณ	โรงเรยีนกาสรกสวิทิย์	ของมลูนธิชิยัพฒันา	

โดยเป็นกจิกรรมฐานศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของโรงเรยีนกาสรกสวิทิย์	กระบอืไทยกบั

วิถีชีวิตชาวนาไทย	เครื่องมือพื้นบ้านตามวิถีชีวิตที่ใช้ในการเกษตร	การจับสัตว์	การผลิต

อาหาร	การใช้ประโยชน์จากไบโอแก๊สพลังงานพื้นบ้าน	การสร้างบ้านดินที่อยู่อาศัยแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง

	 ๒.	 กิจกรรมเรียนรู ้ท้องถิ่น	 และกิจกรรมจิตอาสา	 ณ	 โรงเรียนเขาสิงโต																

เป็นกิจกรรมฟังบรรยายจากวิทยากรท้องถิ่นประวัติความเป็นมา	และสภาพแวดล้อมใน								



บริบทวัฒนธรรม
รวมผลการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 205

ท้องถิ่น	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเขาสิงโต	 และกิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาโรงเรียนเขาสิงโตปรับปรุงซ่อมแซม	 สนามเด็กเล่น	 ห้องน�้า	 ปรับปรุงอาคารเรียน

เด็กอนุบาล	และบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

เชิงปริมาณ	:	จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ															ร้อยละ	๘๐								ร้อยละ	๑๐๐

เชิงคุณภาพ:	ระดับความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการจากระดับคะแนนเต็ม	๕.๐๐	 ไม่ต�่ากว่า	๓.๕๑	 ๔.๑๘

	 	 	 ความพึงพอใจ

	 	 	 อยู่ในระดับมาก

                      ตัวบ่งชี้                             เป้าหมาย     ผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
	 จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม		๙๕		คน		แบ่งเป็น

									 นิสิตชาย					 ๔๕		คน		 ร้อยละ		 ๔๗.๓๖

									 นิสิตหญิง				 ๔๐		คน		 ร้อยละ		 ๔๒.๑๐

									 คณาจารย์			 ๑๐		คน		 ร้อยละ		 ๑๑.๑๑	
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ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย

ล�าดับ ระดับคะแนนเฉลี่ย
ระดับความ
พึงพอใจ

ระดับ
คะแนนรวม

เฉลี่ย

	 ๑.	 ด้านกระบวนการ	

	 	 ๑.	 การให้ข้อมูลและการติดต่อ	 ๔.๑๐

	 	 ประสานงานของคณะท�างาน	 	 ๔.๐๒	 มาก

	 	 ๒.	ระยะเวลามีความเหมาะสม	 ๔.๑๐	

	 	 ๓.	 รูปแบบกิจกรรม	 ๓.๘๗

	 ๒.	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก

	 	 ๑.		ความเหมาะสมของสถานที่	 ๓.๘๗

	 	 จัดกิจกรรมและด�าเนินโครงการ	 	 ๓.๙๕	 มาก

	 	 ๒.	 ความเหมาะสมของอาหารและ	 ๓.๑๐

	 	 อาหารว่าง

	 	 ๓.	 ความเหมาะสมของวัสดุและอุปกรณ์	 ๓.๘๘

	 ๓.	 ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการ	ความรู้ความเข้าใจและการน�าไปใช้ประโยชน์

	 	 ๑.	 ท่านเกิดจิตอาสาการบ�าเพ็ญ	 ๔.๕๕

	 	 สาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน	 	 ๔.๖๐	 มากที่สุด

	 	 ๒.		ท่านได้รับการเรียนรู้วัฒนธรรม	 ๔.๖๕

	 	 การเกษตรท้องถิ่น

	 ๔.	 ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม	 ๔.๕๕	 ๔.๕๕	 มากที่สุด

	 ๕.	 สรุปผลการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด	 	 ๔.๑๘	 มาก

หมายเหตุ การแปรผลค่าเฉลี่ยเป็นดังนี้	

	 ๑.๐๐-๑.๕๐	 หมายถึง		 มีความพึงพอใจน้อยมาก

	 ๑.๕๑-๒.๕๐		 หมายถึง		 มีความพึงพอใจน้อย

	 ๒.๕๑-๓.๕๐	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจปานกลาง

	 ๓.๕๑-๔.๕๐	 หมายถึง	 มีความพึงพอใจมาก

	 ๔.๕๑-๕.๐๐	 หมายถึง		 มีความพึงพอใจมากที่สุด
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	 ผลการด�าเนินงานในด้านกระบวนการ	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน

ระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 ๔.๐๒)	 ในด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 

พึงพอใจในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย๓.๙๕)	และในด้านความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ	

ความรู้ความเข้าใจและการน�าไปใช้ประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 ๔.๖๐)	 และภาพรวมของการสรุปผลการด�าเนินกิจกรรม	 ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	๔.๕๕)

ข้อเสนอแนะ
	 -	 ครั้งต่อไปขอให้ไปที่มีบรรยากาศดีๆ

	 -	 อยากให้มีกิจกรรมเพิ่มกับน้องๆ	ที่โรงเรียน

	 -	 อยากให้เป็นสถานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ	ในป่า	ภูเขา	ทะเล	ถ�้า

	 -	 อยากให้มีกิจกรรมกับน้องๆ	มากกว่านี้
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กิจกรรมฐานที่ ๑ เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
	 สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้น	 เพื่อเป็นโรงเรียนส�าหรับฝึกกระบือให้

สามารถไถนาและท�างานด้านการเกษตรกรรม	 และสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือท�าการ

เกษตรให้สามารถท�างานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถดูแลกระบือ								

ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 นอกจากนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิต	

ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย	 และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

	 โรงเรียนกาสรกสวิทิย์	มาจาก	ค�าว่า	กาสร	แปลว่า	ควาย	กสวิทิย์	แปลว่า	ศาสตร์

แห่งการกสิกรรม	กาสรกสิวิทย์	จึงหมายถึง	สถาบันอันประสิทธิ์ประสาทวิชาว่าด้วยการ

เลี้ยงควายเพื่อการท�าเกษตรกรรม

กิจกรรมฐานที่ ๒ ควายไทย คู่นาไทย
	 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์มีปราชญ์ท้องถิ่น	 ๖	 คน	 เป็นหลักในการถ่ายทอดความ

รู้และประสบการณ์การท�าการเกษตร	 ให้เกษตรกร	 เยาวชน	 และประชาชนท่ีสนใจการ

ใช้กระบือท�าการเกษตร	 หลักสูตรการฝึกกระบือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร							

ตามพระราด�าริใช้เวลาทั้งสิ้น	 ๑๕	 วัน	 และหลักสูตรการฝึกอบรมนักเรียนระดับประถม

ศึกษา	๓	วัน

	 หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์	 จะฝึกกระบือให้เชื่องและ

สามารถไถนาได้อย่างช�านาญ	 และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบือ	

สามารถใช้อุปกรณ์ไถนาได้อย่างถูกต้อง	ควบคุมกระบือให้อยู่ในค�าสั่ง	สามารถเลี้ยงและ

ดูแลกระบือ	มีความรู้ในการจัดการเรื่องหญ้าและอาหารเสริม	นอกจากนี้จะเสริมความรู้

ด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน	และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

กิจกรรมฐานที่ ๓ เครื่องมือพื้นบ้าน ตามวิถีชีวิต
	 เป็นนิทรรศการแสดงเครือ่งมอืการท�านา	มโีรงเรอืนแสดงเคร่ืองมอืและอปุกรณ์

ในการท�านาท่ีใช้มากันต้ังแต่ด้ังเดิม	ซึง่ท�าขึน้ตามภมูปัิญญาชาวบ้าน	อปุกรณ์ทุกช้ินท่ีแสดง
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จะน�าไปใช้ในการท�าการเกษตรในพืน้ทีโ่รงเรยีน	หลกัจากน�าไปใช้แล้ว	จะท�าความสะอาด

เก็บเข้าที่เดิม	เพื่อจัดแสดงต่อไป	นับเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต	คือ	จะมีการเคลื่อนไหวและ

น�าไปใช้จริง	โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดเวลา

กิจกรรมฐานที่ ๔ ไบโอแก๊ส พลังงานพื้นบ้าน
	 จากมูลสัตว์	 เป็นก๊าซ	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 การผลิตก๊าซชีวภาพจาก

มูลสัตว์มีข้อดี	คือการน�าสิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง	และ

ยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกด้วย	 นอกจากรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว	 ยังได้ก๊าซ

ชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้ม	 และให้แสงสว่างในครัวเรือน	 และยังให้ปุ๋ย

อินทรีย์เพื่อใช้ปรับปรุงดิน	และเพิ่มผลผลิตพืชได้อีกด้วย

กิจกรรมฐานที่ ๕ บ้านดิน
	 เป็นทีพ่กัของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม	และวทิยากร	และเป็นต้นแบบของท่ีอยูอ่าศยั

จริง	เพ่ือหาขนาดทีเ่หมาะสมกบัจ�านวนและสภาพของการพักอาศัย	เพือ่ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั

ต้นแบบของโรงเรยีนกาสรกสวิทิย์	ซึง่เป็นแบบทีผู่เ้ข้ารบัการฝึกสามารถกลบัไปปลกูสร้าง

เองได้โดยใช้วัสดุภายในท้องถิ่นนั้น
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โครงการ ๑๕๐ ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สนุทรวาทนิ)
†  +  +  +   ¢

หลักการและเหตุผล
	 “ดนตรีไทย”	 เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าประจ�าชาติ	 ที่ล้วนผ่าน

กระบวนการก่อร่าง	เลือกสรร	ขัดเกลาจนวิจิตรบรรจง	กระทั่งน�าไปสู่การถ่ายทอดให้กับ

ผู้คนในวฒันธรรมดนตรสีบืเนือ่งเรือ่ยมาจากอดตีถงึปัจจบุนั	ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน

ในเส้นทางสายประวัติศาสตร์ขององค์ความรู้ที่ว่าด้วยวัฒนธรรมดนตรีไทยนั้น	 ครูดนตรี

ถอืเป็นบุคคลส�าคญัอย่างยิง่ในการท�าหน้าท่ีทัง้เป็นผูผ้ลติบทเพลงและบุคลากรทางดนตร	ี

กระทั่งองค์ความรู้ที่หลากหลายดังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมดนตรี		

	 พระยาเสนาะดุรยิางค์	(แช่ม	สนุทรวาทนิ)	ถอืเป็นนกัดนตรไีทยช้ันครผููม้ชีือ่เสยีง

คนส�าคัญท่านหนึ่งในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมดนตรีไทย	 ด้วยคุณูปการ							

ทั้งในด้านการด�ารงชีวิตและผลงานอันทรงคุณค่าหลากหลายผลงาน	ล้วนเป็นสิ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างอันดีของการเป็นนักดนตรีไทยที่คนในวัฒนธรรมดนตรีไทย

ควรยึดถือและน�ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต

	 พระยาเสนาะดุริยางค์ฯ	 ถือก�าเนิดจากครอบครัวนักดนตรีผู้มีช่ือเสียง	 ท่านได	้	 

ก้าวเข้าสู่วงการดนตรีไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี	 พ.ศ.๒๔๒๒	 โดยเข้ารับราชการใน								

วงดนตรีของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	 (ม.ร.ว.หลาน	 กุญชร)	 และได้ท�าหน้าท่ีส�าคัญ

ประจ�าวงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โดยได้รับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์เป็นขุนเสนาะดุริยางค์ในล�าดับต่อมาในด้านชีวิตการงานของท่าน	 ท่านได้

รับการเล่ือนต�าแหน่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยต่อมาท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ	 ให้ด�ารง 

ต�าแหน่งเจ้ากรมพิณพาทย์หลวง	 และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงเสนาะดุริยางค์	 

พระเสนาะดุริยางค์	 กระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาเสนาะดุริยางค์

ในที่สุด

	 ตลอดระยะเวลาการเป็นนักดนตรีไทยของพระยาเสนาะดุริยางค์	 (แช่ม													

สุนทรวาทิน)	 ผลงานอันหลากหลายของท่านล้วนมีคุณูปการต่อวัฒนธรรมดนตรีไทย									

ทั้งในส่วนของบทเพลง	ทางดนตรี	 ทางร้อง	 รวมถึงการผลิตลูกศิษย์หรือผู้ที่จะท�าหน้าที่

ในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยไว้เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ัน											
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ล้วนเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมดนตรีไทยให้ด�ารงอยู่สืบเนื่องจากอดีต

กระทั่งปัจจุบัน

	 ด้วยคุณูปการอันหลากหลายและทรงคุณค่า	วิทยาลัยการดนตรี	มหาวิทยาลัย

ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา	ร่วมกบัเครอืข่ายหน่วยงานและองค์กรทีจ่ะท�าหน้าทีใ่นการ

การพฒันาวชิาการดนตรไีทยอนัได้แก่	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ส�านกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา	(สกอ.)	และบรษัิทเครอืเจรญิโภคภณัฑ์	(CP)	จงึได้ด�าเนนิการจดัโครงการ 

บริการวิชาการเพื่อสืบสานและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมดนตรี	 ภายใต้ช่ือ	 “๑๕๐	 ปี									

ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์	 (แช่ม	สุนทรวาทิน)”	โดยโครงการดังกล่าวแบ่งกิจกรรม

ส�าคัญออกเป็น	๔	กิจกรรมตลอดปี	พ.ศ.๒๕๕๙	ได้แก่

	 ๑)		การช�าระโน้ตเพลงไทยผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์	(แช่ม	สุนทรวาทิน)

	 ๒)		บันทึกเสียงผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์	(แช่ม	สุนทรวาทิน)

	 ๓)	 	เสวนาประกอบการสาธติ	เรือ่ง	“พระยาเสนาะดุรยิางค์ฯ	ในฐานะยอดฝีมือ

และปรมจารย์ดนตรีไทย”

	 ๔)		อบรมเชิงปฏบิติัการสบืสานทางป่ีพระยาเสนาะดรุยิางค์	(แช่ม		สนุทรวาทิน)

	 โดยโครงการและกจิกรรมดังกล่าวมจุีดวตัถปุระสงค์ส�าคญัในการเชดิชคูณุปูการ

ของพระยาเสนาะดุริยางค์	(แช่ม	สุนทรวาทิน)	ที่มีต่อวัฒนธรรมดนตรีไทย	และโครงการ

ดังกล่าวยังเป็นการน�าไปสู่การจัดต้ังศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีฝั่งธนบุรี	 ในการร่วม

เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย	 แห่งวิทยาลัยการดนตรี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดนตรีไทย							

อันเป็นมรดกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีประจ�าชาติสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
	 ๑.	 เพ่ือศกึษา	รวบรวมและน�าเสนอผลงานด้านดนตรีของพระยาเสนาะดรุยิางค์	

(แช่ม	สุนทรวาทิน)	ในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ	แก่สังคมในวงกว้าง

	 ๒.	 เพ่ือสืบสานวฒันธรรมดนตรทีางพระยาเสนาะดรุยิางค์	(แช่ม		สนุทรวาทนิ)	

แก่ผู้สนใจ

	 ๓.	 เพื่ออนุรักษ์และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย
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กลุ่มเป้าหมาย
	 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย	จ�านวนไม่ต�่ากว่า	๑๐๐	คน

	 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย	จ�านวนไม่ต�่ากว่า	๑๐๐	คน	คือ	อาจารย์	นิสิต	และ

บุคลากรสังกัดวิทยาลัยการดนตรี

	 ชุมชน/พื้นที่เป้าหมาย	เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่สนใจ	จ�านวน	๑๐	สถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

๑.	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๒.	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

๓.	ตัวชี้วัดเชิงเวลา

 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ เป้าหมาย

-	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐%

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้	 ความเข้าใจ	 ในเนื้อหา

กจิกรรมหรอืหัวข้อท่ีจดัโครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐%

-	 ผู ้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ											

ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐%

-	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 คาดว่าจะสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไป

ใช้ประโยชน์ได้	ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๘๐%

-	 สามารถจัดกิจกรรมตามท่ีก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนดไม่ร้อยกว่าร้อยละ	๘๐%

 วิธีการด�าเนินงาน

ขั้นตอน รายละเอียดการด�าเนินงาน มค กพ มีค เมยพค มิย กค สค กย ตค พย ธค
๒๕๕๙

P วางแผน

	 ๑.๑		ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.๒	 ก�าหนดแผนการด�าเนินงาน

	 ๑.๓	จัดท�าโครงการ/ก�าหนดการ

	 	 เพื่อขออนุมัติ

	 ๑.๔		จัดท�าค�าสั่งปฏิบัติงาน
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ขั้นตอน รายละเอียดการด�าเนินงาน มค กพ มีค เมยพค มิย กค สค กย ตค พย ธค
๒๕๕๙

D ด�าเนินการตามแผน

	 ๒.๑	 ประสานงานกับพื้นที่

	 	 เป้าหมาย

	 ๒.๒		ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

	 	 การเข้าร่วมโครงการ

	 ๒.๓		ติดต่อวิทยากร

	 ๒.๔		จัดท�าเอกสารประกอบการ

	 	 อบรม

	 ๒.๕		ด�าเนินการตามโครงการ

C ติดตามผล

	 ๓.๑	จัดท�าแบบประเมินผล

	 ๓.๒		แจกแบบประเมินผลให้

	 	 ผู้ร่วมโครงการประเมิน

	 ๓.๓		วิเคราะห์	ประมวลผล	สรุป

	 	 ผลการประเมิน

A สรุปผลและก�าหนดการปรับปรุง

	 ๔.๑	จัดท�ารายงานสรุปผลการ

	 	 ด�าเนินโครงการ

	 ๔.๒	 ประชุมน�าเสนอผล

	 	 การด�าเนินโครงการ

	 ๔.๓	 น�าเสนอแนวทาง

	 	 การปรับปรุงและพัฒนา
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	 ๑.	 สถานที่ด�าเนินโครงการ

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 ๒.	 วัน/เดือน/ปี	ที่จัดโครงการ

	 	 กิจกรรมที่	๑		 การช�าระโน้ตเพลงไทยผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์	

	 	 	 	 	 (แช่ม	สุนทรวาทิน)

	 	 	 	 	 เดือนพฤษภาคม	-	กรกฎาคม	๒๕๕๙	

	 	 กิจกรรมที	่๒		 บนัทกึเสยีงผลงานพระยาเสนาะดรุยิางค์	(แช่ม		สนุทรวาทนิ)

	 	 	 	 	 เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๙

	 	 กิจกรรมที่	๓		 เสวนาประกอบการสาธิต	เรื่อง	“พระยาเสนาะดุริยางค์ฯ	

	 	 	 	 	 ในฐานะยอดฝีมือและปรมาจารย์ดนตรีไทย”	

	 	 	 	 	 เดือนสิงหาคม	๒๕๕๙

	 	 กิจกรรมที่	๔	 อบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานทางปี่พระยาเสนาะดุริยางค์	

	 	 	 	 	 (แช่ม		สุนทรวาทิน)

	 	 	 		 	 เดือนตุลาคม	๒๕๕๙

	 ๓.		แผนการด�าเนินการ/ปฎิทินปฏิบัติงาน	

	 	 ๑)	 ประชุมวางแผนการด�าเนินงาน

	 	 ๒)	 แต่งตั้งคณะท�างาน/จัดท�าโครงการ/ประสานงานกับวิทยากรและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

	 	 ๓)	 เสนอโครงการ

	 	 ๔)	 ด�าเนินงานโครงการ

	 	 ๕)	 ประเมินผลการด�าเนินงาน/สรุป

	 	 ๖)	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย

	 ๔.		การติดตามและประเมินผลโครงการ

	 	 ๑)	 แบบสอบถาม

	 	 ๒)	 ประชุมคณะท�างาน

	 	 เมื่อด�าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนปฏิบัติการ	 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท�า 

รูปเล่มรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด	 โดยจัดส่งเป็นรูปเล่ม	

จ�านวน	๑	เล่ม	
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 ๑.	 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

	 	 ๑)	 ได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคณูุปการด้านดนตรีของพระยา

เสนาะดุริยางค์	(แช่ม	สุนทรวาทิน)

	 	 ๒)	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ	 น�าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้านดนตรี

ส�าหรับการเรียนการสอน	

	 ๒.	 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

	 	 ๑)	 เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู	้แหล่งเรียนรู	้และบรกิารความรูด้้านศลิปะ

และวัฒนธรรมให้แก่สังคม

	 	 ๒)	 ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพด้านดนตรีของวิทยาลัยการดนตรี	 และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

	 ๓.	 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

	 	 ๑)	 ร่วมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์และมรดก

ทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 ๑.	 ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์		แรงเพ็ชร

	 	 หน่วยงาน	ภาควิชาดนตรีไทย	วิทยาลัยการดนตรี	

	 ๒.	 หน่วยงานร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 	 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
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โครงสราง

ผูบริหารและบุคลากร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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คณะกรรมการประจ�าส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

	 ๑.	 อาจารย์	ดร.ปัทมา	 วัฒนพานิช	 ประธาน

	 ๒.	 อาจารย์สายฝน	 ทรงเสี่ยงไชย	 รองประธาน

	 ๓.	 อาจารย์	ดร.สถาพร	 สนทอง	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

	 ๔.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์	 เฮงสมบูรณ์	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

	 ๕.	 อาจารย์อานันท์	 นาคคง	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

	 ๖.	 คุณธีรนันท์	 ช่วงพิชิต	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

	 ๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ	 บางเขียว	 กรรมการ

	 ๘.	 อาจารย์จักรพงษ์	 กังวานโสภณ	 กรรมการ

	 ๙.	 อาจารย์สุเมธ	 พัดเอี่ยม	 กรรมการ

	๑๐.	 นางสาวพรรณี	 พันธรังษี	 กรรมการและเลขานุการ

[m\
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คณะกรรมการด�าเนินงาน
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

	 ๑.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ			 บางเขียว	 ที่ปรึกษา

	 ๒.	 อาจารย์	ดร.ปัทมา			 วัฒนพานิช	 ประธาน

	 ๓.	 อาจารย์จักรพงษ์			 กังวานโสภณ	 รองประธาน

	 ๔.	 อาจารย์สายฝน			 ทรงเสี่ยงไชย	 รองประธาน

	 ๕	 อาจารย์สุเมธ			 พัดเอี่ยม	 รองประธาน

	 ๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ	 ลิ้มสุขวัฒน์	 กรรมการ

	 ๗.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชลลดา	 พงศ์พัฒนโยธิน	 กรรมการ

	 ๘.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล			 แก้วเนียม	 กรรมการ

	 ๙.	 อาจารย์	ดร.ศิริกาญจน์			 โพธิ์เขียว	 กรรมการ

	๑๐.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กุลสิรินทร์	 อภิรัตน์วรเดช	 กรรมการ

	๑๑.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุพัตรา	 วิไลลักษณ์	 กรรมการ

	๑๒.		อาจารย์ชัชศรัณย์			 จิตคงคา	 กรรมการ

	๑๓.		อาจารย์สิริชัย			 เอี่ยมสอาด	 กรรมการ

	๑๔.		อาจารย์สรสินธุ์			 ฉายสินสอน	 กรรมการ

	๑๕.		อาจารย์ชัชนันท์			 อินเอี่ยม	 กรรมการ

	๑๖.		อาจารย์อมลณัฐ			 โชติกิจนุสรณ์	 กรรมการ

	๑๗.		อาจารย์วรินธร	 สีเสียดงาม	 กรรมการ

	๑๘.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐภา			 นาฏยนาวิน	 กรรมการ

	๑๙.		อาจารย์พัฒน์วิภา			 อานัญจวณิชย์	 กรรมการ

	๒๐.		อาจารย์ชาญฤทธิ์	 เริงรณอาษา	 กรรมการ

	๒๑.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิรันดร์	 สุธีนิรันดร์	 กรรมการ

	๒๒.		อาจารย์เฉลิมทรัพย์	 กรัณย์จักรวุฒิ	 กรรมการ

	๒๓.		อาจารย์หทัยรัก			 ตุงคะเสน	 กรรมการ
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	๒๔.		อาจารย์ยุวรัตน์	 จงใจรักษ์	 กรรมการ

	๒๕.		อาจารย์นนท์ณธี			 ดุลยทวีสิทธิ์	 กรรมการ

	๒๖.		อาจารย์ณัฏฐ์			 เดชะปัญญา	 กรรมการ

	๒๗.		อาจารย์ธนภัทร		 เตชาภิรมณ์	 กรรมการ

	๒๘.		อาจารย์ปรียาภรณ์			 สืบสวัสดิ์	 กรรมการ

	๒๙.		อาจารย์ธนาธิป			 เผ่าพันธ์	 กรรมการ

	๓๐.		อาจารย์สุรพงษ์	 บ้านไกรทอง	 กรรมการ

	๓๑.		อาจารย์จิรายุทธ	 พนมรักษ์	 กรรมการ

	๓๒.		นางสาวพรรณี			 พันธรังษี	 กรรมการและเลขานุการ

	๓๓.		นายสาโรจน์			 ศรีสง่าชัยพร	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	๓๔.		นายกิตติศักดิ์			 พูนพิทยา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	๓๕.		นางสาวรชยา	 จิโนรส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[m\
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	 ๑.		อาจารย์	ดร.ปัทมา	 วัฒนพานิช	 ประธาน

	 ๒.		อาจารย์จักรพงษ์	 กังวานโสภณ	 กรรมการ

	 ๓.		อาจารย์สุเมธ			 พัดเอี่ยม	 กรรมการ

	 ๔.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิรันดร์		สุธีนิรันดร์	 กรรมการ

	 ๕.		อาจารย์ชาญฤทธิ์	 เริงรณอาษา	 กรรมการ

	 ๖.		อาจารย์เฉลิมทรัพย์	 กรัณย์จักรวุฒิ	 กรรมการ

	 ๗.		อาจารย์วรินธร	 สีเสียดงาม	 กรรมการ

	 ๘.		นางสาวพรรณี			 พันธรังษี	 กรรมการ

	 ๙.		นายสาโรจน์			 ศรีสง่าชัยพร	 กรรมการ

	๑๐.		นายกิตติศักดิ์			 พูนพิทยา	 กรรมการ

	๑๑.	 อาจารย์สายฝน	 ทรงเสี่ยงไชย	 กรรมการและเลขานุการ

	๑๒.	 อาจารย์พัฒน์วิภา	 อานัญจวนิชย์	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

	๑๓.	 นางสาวรชยา	 จิโนรส	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
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	 	 “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม”	หมายถึง	เป็นหลักธรรมะที่ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่	และ

พระภกิษสุงฆ์ท่านใช้สอนผูค้นให้ประพฤติตนอยูใ่นศีลในธรรมท�าความดทีัง้กาย	วาจา	และ

ใจ	อยู่ห่างไกลจากความชั่วทั้งปวง

	 	 ธรรมะหรือความดีนั้น	จะช่วยปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง

ที่มา	:	https://plus.google.com/117364887905630623628/posts/hgvV8aC2hfT

สืบค้นเมื่อวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๙
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