






รทนิมรปะรพจ็ดเมสทาบะรพงอขนาธิณปชาระรพะลแิรำดชาระรพดอทบืสงรท

ยทไรกินกสพลแูดรากูส รติพบถานมรบ ชดเยลุดอลพิมูภาหม

ลพิมูภาหมรทนิมรปะรพจ็ดเมสทาบะรพงหแีมราบอขะลแรพหใอข“  
  อดุลยเดช ไดทรงคุมครอง ไดทรงชี้แนะและปกปกษรักษาพวกทาน
  เพราะวา ตลอดระยะเวลา ๗๐ ป ไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ได
  ทรง ะลแ ิรำดชาระรพนาทชาระรพดไงายอยาลหะลแ กามามิตับิฏป
  าษกึศ ิรำดชาระรพาษกึศดไนาทหใกาฝอข็ก วไงาทวนแนาทชาระรพ
  วิเคราะหพระราชปณิธานและศึกษาพระราชกรณียกิจตางๆ ที่ทรง
  ปฏิบัติมา อันนี้จะเปนสิ่งที่ทำใหเปนสิริมงคลและเปนยิ่งกับพระที
  ณุคิธาณุรกาหมะรพงึถกึละรรากอืรหมาติตับิฏปราก ารเกวพงอรคมคุ
  ระลึกถึงพระราชดำริหรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้ จะเปนพระเปนแสงสวางที

าริชวาหมวัหูยอาจเะรพจ็ดเมส ”ปไอตารเกวพำนะนแอืรหงอรคมุค  
  ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสใหกำลังใจคณะ
 ๙๕๕๒ .ศ.พ มคาวนัธ ๐๒ ณาญิฏปยตัสยาวถ ฯาฝเาขเมหใีรตนมฐัร 
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เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร





เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
โครงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน : 

สงเสริมภาพลักษณชุมชนเพื่อการทองเที่ยวและบริการอยางยั่งยืน ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๑  จัดทำคูมือแหลงทองเที่ยวชุมชนในการเผยแพร เปนขอมูล
               ประกอบการทองเที่ยว ในแขวงหิรัญรูจี 
กิจกรรมที่ ๒  อบรมทักษะการใชภาษาใหกับบุคลากรภาครัฐเพื่อใชใน
               การแนะนำสงเสริมการทองเที่ยว ใหกับเจาหนาที่ตำรวจ
               สถานีนครบาลบางยี่เรือ
กิจกรรมที่ ๓  อบรมการออกแบบตัวอักษรอัตลักษณเพื่อใชในการสงเสริม
               การทองเที่ยว โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                  ในการปฏิบัติการเขียนอักษรดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 

    โดยการจัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ิน
แขวงบางยี่เรือ และแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครเพื่อนำมาจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่นเผยแพรองคความรูตอสาธารณชน ผานเว็บไซต 
http://human.bsru.ac.th/localinformation/

โครงการคายอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ปท่ี ๓ : 

สำรวจและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ินในชุมชนเขตพ้ืนท่ีธนบุรี

โครงการการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ในการจัดกิจกรรมสงเสริม ดูแล ผูสูงอายุ

กิจกรรม

ประกอบดวยกิจกรรม ๒๒ โครงการ เชน
๑.โครงการจัดตั ้งศ ูนยกลางบริการพัฒนาคุณภาพชีว ิต
    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑
   “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ”
๒. นาฏยศิลปสำหรับผูสูงอายุ
๓. โยคะสำหรับผูสูงอายุ 
๔. อบรมความรูเรื่องขอเขาเสื่อมในผูสูงอายุ
๕. อบรมคุณธรรม จร ิยธรรม เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพชีว ิต
    ผู ส ูงอายุในชุมชน
๖. งานประดิษฐของใชจากกระดาษเช็ดปาก (เดอคูพาจ)
๗. การรองเพลง
๘. ลีลาศสำหรับผูสูงอายุ
๙. กายบริหารแบบไทยทาษีดัดตนเพ่ือการดูแลสุขภาพผูสูงวัย 

วัตถุประสงค

๑. เพื่อเสริมสรางพัฒนาความรูความสามารถแกผูนำชุมชน
    ที่มีจิตอาสา และดูแลผูสูงอายุอยางถูกวิธี
๒. เพื ่อเสริมสรางจิตสำนึกที ่ด ี ในการชวยเหลือสังคม       
    และครอบครัวผูสูงอายุ ใหมีความอบอุน
๓. เพื่อเสริมสรางขวัญ กำลังใจ ใหแกผูสูงอายุ

พื้นที่/ชุมชน

           มชนใกลเคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา         
           กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
           เขตคลองสาน และ ๙ ชุมชน ๑. ชุมชนวัดนอยหิรัญรูจี 
๒. ชุมชนมัสยิดบานสมเด็จ ๓. ชุมชนส่ีแยกบานแขก ๔. ชุมชนวัดบางไสไก
๕. ชุมชนวัดประดิษฐาราม ๖. ชุมชนศรีภูมิ ๗. ชุมชนวัดใหญศรีสุวรรณ 
๘. ช ุมชนประสานมิตร ๙. ช ุมชนสามัคคีศร ีส ุพรรณ



เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร
โครงการบริการวิชาการแกสังคมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมครั้งที่ ๑   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
                    การออกแบบผลิตภัณฑ 
กิจกรรมครั้งที่ ๒   การเรียนรู ว ิถ ีช ีว ิตการบริหารจัดการ
                    ผลิตภัณฑชุมชน : สินคาโอทอป
                    ภูมิปญญาไทย
กิจกรรมครั้งที่ ๓   การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
                      เรื ่องตราสัญลักษณบนผลิตภัณฑชุมชน
กิจกรรมครั้งที่ ๔   การเสวนา และการแสดงสินค าจาก
                    ภูมิปญญา เรื่องผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น
                    

ปญหา : 
ชุมชนมีแหลงท องเท ี ่ยวทางว ัฒนธรรม
ที่หลายหลาย แตขาดการประชาสัมพันธที่ดี

ผลการดำเนินงาน :

๑. ชุมชนเปนที่รู จักมากขึ้น
๒. แหลงเรียนรูกรุงธนบุรีศึกษาเปนศูนยกลาง
    บริการขอมูลแหลงทองเที่ยวใหกับชุมชน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่ ๑ – ๔

กลุมเปาหมายเปนพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

กลุมเปาหมายเปนพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โครงการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม







วัตถุประสงค  

๑. เพื ่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคีเครือขายใหมี     
     การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาการทองเท่ียว
    อยางยั่งยืน
๒. เพื ่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคีเครือขายใหมี
     การกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนตอชุมชนในการพัฒนา
    การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๓. เพื ่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและภาคีเครือขายใหมี
    การจัดทำแผนการดำเนินงานและการมีสวนรวมในการพัฒนา
    การทองเที่ยวอยางยั่งยืน

โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานป ๒๕๖๐ 

และการติดตามประเมินผลพื้นที่การจัดการดานการทองเที่ยวใหเปนแหลงเรียนรู

เพื่อขยายผลการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ปงบประมาณ ๒๕๖๑

ประเภทของโครงการ :  บริการวิชาการสูสังคม   
         ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
          การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

ประเภทของโครงการ :  บริการวิชาการสูสังคม   
         ศูนยการศึกษาอูทองทวารวดีไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
          การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)

จำนวนงบประมาณ:  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่จัดโครงการ: ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

จำนวนงบประมาณ:  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่จัดโครงการ: ระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ - สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วัตถุประสงค  
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
    เมืองโบราณอูทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. เพื ่อประเมินความพึงพอใจ การตอบสนองความตองการ
    ของประชาชนในพื้นที่ตอการดำเนินงานการบริหารจัดการ
    เมืองโบราณอูทอง ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๓. เพื่อติดตามประเมินผลพื้นที่การบริหารจัดการการทองเที่ยว
   ใหเปนแหลงเรียนรูเพ่ือขยายผลการพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืน
เปาหมาย/ผลที่ไดรับ

๑. เกิดความย่ังยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีครบท้ังสามดาน คือดานเศรษฐกิจ    
   ดานสังคม และดานสิ ่งแวดลอม
๒. เกิดการยอมรับในการพัฒนาเมืองโบราณอูทองที่ตรงตาม
    ความตองการของประชาชน สังคม และทองถิ่น
๓. ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนใหความสนใจ
    ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองมากยิ่งขึ้น

  
         ระชาชนในเมืองโบราณอูทอง สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ 
        เทศบาลตำบลอูทอง เทศบาลตำบลทาวอูทอง สำนักงาน
      ประชาสัมพันธ จ.สุพรรณบุรี สำนักศิลปากรท่ี ๒ สุพรรณบุรี 
สำนักงานวัฒนธรรม จ.สุพรรณบุรี สำนักงานการทองเที ่ยว
และกีฬา จ.สุพรรณบุรี สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว จ.สุพรรณบุรี 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี มูลนิธิสุวรรณภูมิ
องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีวาการอำเภออูทอง หนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ องคกรชุมชนภาคเอกชน และพื้นที่ขยายผล
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางย่ังยืนและกลุมนักทองเท่ียวท่ีมาเยือน

ชุมชนเปาหมาย  

  
        มชนทองถิ่นที่ดำเนินการการทองเที่ยว หนวยงานราชการ
     หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กลุมชมรมตางๆ ประชาชน
     ในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทอง จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จากจำนวน ๕๐ คน

ชุมชนเปาหมาย  

โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคี 
กลไกการขับเคลื่อนและเครือขายในดานการทองเที่ยวและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ ๑ : การพัฒนาศักยภาพของเครือขายภาคี ในดาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๒  : การพัฒนาศักยภาพของเครือขายภาคี ในดาน
การกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนตอชุมชน เพื่อการพัฒนา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน                
กิจกรรมที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพของเครือขายภาคี ในดาน
การจัดทำแผนการดำเนินงานและการมีสวนรวม เพื่อการพัฒนา
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
กิจกรรมที่ ๔ : การศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 
เพื่อการประชาสัมพันธเครือขายภาคีและพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
เปาหมาย/ผลที่ไดรับ

๑. เกิดความย่ังยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีครบท้ังสามดาน คือดานเศรษฐกิจ    
   ดานสังคม และดานสิ ่งแวดลอม
๒. เกิดการยอมรับในการพัฒนาเมืองโบราณอูทองที่ตรงตาม
    ความตองการของประชาชน สังคม และทองถิ่น
๓. ประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชนใหความสนใจ
    ในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอูทองมากยิ่งขึ้น



 ชุมชนวัดศรีสุทธาราม และชุมชนบางยาง จ.สมุทรสาคร

โครงการจัดการสารสนเทศและความรู
เพื่อการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

โครงการบริการวิชาการแกสังคมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค

๑. เพื่อเปนการเสริมสรางความรูเพื่อนำไปใชประกอบอาชีพเสริม 
๒. เพื่อสรางรายไดใหกับคนในชุมชน 
๓. เพ่ือสนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูสำหรับการเรียนและพัฒนาความรูของเด็กนักเรียนในชุมชน 

กิจกรรมที่ ๔  การแปรรูปอาหาร 
     เปนการนำผลไมประเภทมะมวงของทางชุมชนมาดำเนินการแปรรูปเปนมะมวงอบ 
เพื่อสรางเปนสินคาใหมใหกับชุมชนที่จะนำไปพัฒนาตอยอดในการเสริมสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว และสามารถนำวิธีการดังกลาวไปแปรรูปผลไมชนิดอื่นๆ ตอไป
กิจกรรมที่ ๕  การทำลูกประคบ     
      เปนกิจกรรมหนึ่งเพื่อเปนการสงเสริมรายไดของชุมชน และนำไปใชสำหรับการนวด
เพื่อสุขภาพ ลูกประคบเปนผลิตภัณฑหนึ่งที่ชาวบานใหความสนใจในการทำเพื่อใชเอง
และจะนำไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑตอไป

กิจกรรมที่ ๑  การทำผามัดยอม 
     เปนกิจกรรมการสอนและใหความรูสำหรับผูเขาอบรม ในการสรางผลิตผามัดยอม
สำหรับการนำไปทดลองใชเอง  ผลิตเปนของที ่ระลึก และมุ งหวังไปสู การพัฒนา
เพื่อเปนผลิตภัณฑเสริมรายไดตอไป
กิจกรรมที่ ๒  การทำผาบาติก 

     เปนกิจกรรมการสอนและใหความรูสำหรับผูเขาอบรมในการสรางผลิตผาบาติก
สำหรับการนำเอาไปทดลองใชเอง ผลิตเปนของที ่ระลึกและมุ งหวังไปสู การพัฒนา
เพ่ือเปนผลิตภัณฑเสริมรายไดใหกับครอบครัวในยามวางหรือสรางเปนกิจกรรมสำหรับชุมชน
กิจกรรมที่ ๓  งานจักสาน 

     เปนกิจกรรมการสอนและใหความรูสำหรับผูเขาอบรมในการจักสานของใชภายใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก เชน การสานตะกราแบบตางๆ สำหรับการนำเอาไปทดลองใชเอง 
ผลิตเปนของที่ระลึก และมุงหวังไปสูการพัฒนาเพื่อเปนผลิตภัณฑเสริมรายไดตอไป



งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 



๑. ชาชงรำขาวมะลิแดงสำหรับตานอนุมูลอิสระและ

ปรับภูมิคุมกันของรางกาย

                                          (ไดรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
                                          ปงบประมาณ ๒๕๖๑) หัวหนาโครงการวิจัย: ผศ.ดร.ภญ.ปลันธนา เลิศสถิตธนกร 
                                          ผูรวมโครงการวิจัย : อ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ, อ.ดร.ปยะ วงศญาณิน และ
                                          ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร สรุปประเด็นวิจัย : รำขาวมะลิแดงซึ่งเปนขาว
                                          อินทรีย พันธุ พื ้นเมือง (ไดรับความอนุเคราะหรำขาวจากมูลนิธิขาวขวัญ
                                          จ.สุพรรณบุรี) นำมาสกัดดวยเอทานอลซึ่งมีความปลอดภัยและมีสภาพขั้ว
                                          ใกลเคียงกับน้ำ นำสารสกัดมาศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งเปนสาเหตุของ
ความเสื่อมของรางกายดวยวิธีจับอนุมูลอิสระ DPPH และกระตุนเซลลเพาะเลี้ยงชนิดที่เหมาะสม ทำการตรวจวัด
ปริมาณของไซโตไคนที่เซลลสรางขึ้นดวยวิธี realtime PCR เพื่อศึกษาฤทธิ์ในการปรับภูมิคุมกันของสารสกัด
รำขาวมะลิแดง ผลการศึกษาพบวา สารสกัดรำขาวมะลิแดง มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและสามารถกระตุนใหเซลล
สรางไซโตไคนไดหลายชนิด และเปนไซโตไคนที ่มีผลตอระบบภูมิคุ มกันในทางบวก 

๒. ครีมนวดเทาน้ำมันไพลในรูปแบบ

ไมโครพารทิเคิลไขมันแข็งเพ่ือบรรเทา

อาการปลายประสาทอักเสบในผูปวย

เบาหวาน

                                                                 (ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝายอุตสาหกรรมกลุมเรื่องนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑) หัวหนาโครงการวิจัย :
ผศ.ดร.ภญ.ปลันธนา เลิศสถิตธนกร ผูรวมโครงการวิจัย : อ.ดร.เธียร ธีระวรวงศ, ผศ.ดร.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ 
สรุปประเด็นวิจัย : น้ำมันไพลคือน้ำมันหอมระเหยที่สกัดไดจากเหงาไพลซึ่งเปนสมุนไพรไทยที่เพาะปลูกไดงาย 
ในประเทศ มีฤทธิ์บรรเทาปวด ตานอักเสบ เมื่อนำน้ำมันไพลมาพัฒนาเปนตำรับครีมในรูปแบบไมโครพารทิเคิล
ไขมันแข็ง เพ่ือบรรเทาอาการปลายประสาทอักเสบบริเวณเทาของผูปวยเบาหวาน ซ่ึงขณะน้ีดำเนินการใกลแลวเสร็จ
และมีผลการวิจัยเปนท่ีนาสนใจ กลาวคือครีมนวดเทาดังกลาวมีความคงตัวดี สามารถบรรเทาอาการปวดบริเวณเทา
ในหนูทดลองได และอยูระหวางเริ่มดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพบรรเทาอาการชาเทาในผูปวยเบาหวาน
                                       

งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

๓. เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดรำขาวมะลิแดง

                                      (ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ปงบประมาณ           
                                      ๒๕๕๘) ห ัวหน าโครงการว ิจ ัย : ผศ.ดร.ภญ.ป ล ันธนา เล ิศสถ ิตธนกร 
                                      ผู ร วมโครงการวิจ ัย : ค ุณอนัญญา หงษา และ ผศ.ดร.บรรลือ สังข ทอง 
                                      สรุปประเด็นวิจัย : สารสกัดรำขาวมะลิแดงนำมาพัฒนาเปนเวชสำอางตนแบบ
                                      ในรูปแบบเซรั่มกึ่งครีมสำหรับบำรุงผิวพบวา เวชสำอางตำรับนี้ชวยเพิ่มความ
                                      ชุมชื้นและความยืดหยุนแกผิวหนังไดภายใน ๔ สัปดาห อีกทั้ง ยังเปนการเพิ่ม
                                    มูลคารำขาว ซึ่งโดยทั่วไปแลว มักถูกจำหนายเปนอาหารสัตวในราคากิโลกรัมละ
                                      ๑๐-๒๐ บาท ใหกลายเปนเวชสำอางตนแบบ ซึ่งสามารถตอยอดเชิงพาณิชยได
                                    และคาดวาจะจำหนายไดในราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท ตอเซรั่ม ๖๐ ซีซี



งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

๔. การสรางสรรคการแสดงเพื ่อ 

ส งเสริมอัตลักษณทางวัฒนธรรม

ของอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ปงบประมาณ ๒๕๖๐
      หัวหนาโครงการวิจัย : ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน 
      ผูรวมโครงการวิจัย : อาจารย ดร.มนัสวี ศรีราชเลา 
อาจารยยุทธนา อัมระรงค, ผศ.ดร.อัครวิทย เรืองรอง และ  
ผศ.ดร.กุลสิรินทร อภิรัตนวรรัตน สรุปประเด็นวิจัย :
ผลการนำเสนอผลงานการสรางสรรคการแสดงเพ่ือสงเสริม
อัตลักษณทางวัฒนธรรมของอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พบวา การประเม ินผลงานทางดานศิลปะการแสดง 
ผูทรงคุณวุฒิจำนวน ๕ ทาน ไดรับคะแนน ๙๒.๕ คุณภาพ
ระดับดีมาก และผู เขาชมการแสดง จำนวน ๑๕๒ คน 
ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการแสดง และสัมภาษณ
ผูนำกลุมชาติพันธุของอำเภออูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากการสำรวจประชาพิจารณที ่เกี ่ยวของกับการแสดง
จากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๒ คน  ไดระดับคะแนน
๕ คะแนน แปลความหมาย มีความเหมาะสมมากที่สุด
คิดเปนรอยละ ๔๙.๗๖ และไดระดับคะแนน ๔ คะแนน
แปลความหมาย มีความเหมาะสมมาก  คิดเปนรอยละ ๕๐.๒๔



งานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

      ๕. นวัตกรรมการประพันธเพลง

เพื ่อสงเสริมอัตลักษณและพัฒนา

การท อง เท ี ่ ยว เช ิ งว ัฒนธรรม

อำเภออู ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ปงบประมาณ ๒๕๖๐
หัวหนาโครงการวิจัย : ผศ.เอกชัย พุหิรัญ
สร ุปประเด ็นว ิจ ัย : นว ัตกรรมการประพ ันธ  เพลง
จำนวน ๔ ชุด  ไดแก
    ๑. ชุดบทเพลงสำหรับเดี ่ยวเปยโน ๕ เพลง เพื ่อใช
        ในการประชาสัมพันธหรือเปดประกอบในงานตางๆ
    ๒. บท เพลงประกอบการแสดงท ี ่ ผสมร ูปแบบ
        เพลงพื ้นถิ ่นกับรูปแบบเพลงคลาสสิคตะวันตก
    ๓. บท เพลง ร ู ปแบบว งสตร ิ ง คอม โบ  เพ ื ่ อ ใช 
       ในการประชาสัมพันธ แบบเพลงสมัยนิยม มีเน้ือรอง
         ที่กระตุ นสำนึกในการรับรู และเห็นความสำคัญ
        ของวัฒนธรรมในทองถิ ่น
    ๔. เพลงรองประสานเสียงพื้นบานที่สามารถไปใชสอน
        เยาวชนในสถานศึกษา
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๖. การพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก

จากผาทอของกลุมชาติพันธุลาว

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

(ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ปงบประมาณ ๒๕๖๐ หัวหนาโครงการวิจัย : 
ผศ.ส ุปราณ ี  ศ ิร ิสว ัสด ิ ์ช ัย  ผ ู  ร  วมโครงการว ิจ ัย :  
อ.อารยา วาตะ อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน อ.อารียา จุยจำลอง
อ .พ ัชน ี  แสนไชย และอ. เสาวล ักษณ   ศร ีส ุ วรรณ
       สรุปประเด็นวิจัย :
       การพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึก กอใหเกิดผลิตภัณฑใหม
ที ่แสดงออกถึงอัตลักษณผาทอของกลุ มชาติพันธุ ลาว
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู ที ่อาศัยในชุมชนลาวครั ่ง ลาวเวียง และลาวโซง
จำนวน ๓๐ คน ท่ีมีตอผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาทอของกลุม
ชาติพันธุลาว อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูท่ีอาศัย
ในชุมชนลาวคร่ัง ลาวเวียง และลาวโซง มีความพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาทอของกลุมชาติพันธุ ลาว 
อยูในระดับมาก (x=๔.๓๖, SD=๐.๕๘) ชุมชนมีความพึงพอใจ
ท่ีไดเห็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของตนเอง ไดตอยอดออกมาเปน
ผลิตภัณฑอื่น ที่มีความสวยงามและมีคุณคา
        ในการตอยอดผลิตภัณฑของที่ระลึก มีการเผยแพร
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องประดับใหกับกลุมชุมชน
ลาวโซง เพื่อนำไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑของตนเองในกลุม
สินคาโอทอปประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
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