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ค าน า 
 

       รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี             
ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกโลกบ้านเชียง อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของบ้านเชียงและเพ่ือสืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมบ้านเชียงมิให้สูญหาย เป็นการแสดงออกถึงความ
สามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การที่นักศึกษา บัณฑิต มสธ.และประชาชน ในเขตพ้ืนที่บริการของ                     
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมร่วมกัน เมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการ
เสร็จสิ้น ได้ท าการประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธี การ
จัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้จึงได้รวบรวมข้อมูล การด าเนินงานในโครงการฯดังกล่าว                
เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินการจัดโครงการในครั้งถัดไป 

 

        ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
                         26  กุมภาพันธ์ 2561  
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการ : ย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง  
(แผนงาน : ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
 

1.ความส าคัญของโครงการ 
 

              แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็น
ขั้นตอนส าคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดงหลักฐานของการ
เกษตรกรรม แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค ท าให้รับรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไป
กว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถ
ด ารงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้
ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็น บริเวณพ้ืนที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัย
หนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่ง
วัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลก ล าดับที่ 359 จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก 
(UNESCO) เมื่อเดือนธันวาคม 2535 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.1 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกโลกบ้านเชียง 
   2.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านเชียง  
   2.3 เพ่ือสืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมบ้านเชียงมิให้สูญหาย  
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1.กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา มสธ. ประชาชนทั่วไป                                                                                                           
2.ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 50 คน                                                                                                                                       
3.พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 
          จดัโครงการ : ย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง  
กา               วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  
 

5. มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 59 คน ประกอบด้วย   
1. ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 
2. ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี 
3. บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และประชาชนทั่วไป  
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน                                                

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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โครงการและค าของบประมาณในแผนปฏิบัตริาชการ                                                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(1) ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
      ชื่อโครงการ : ย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง (งบประมาณ 10,000 บาท) 
      หน่วยงาน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี (นางพรรษชล แข็งขัน)  
          (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

(1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   
          1.1.1 เพ่ือให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกโลกบ้านเชียง 
          1.1.2 เพ่ืออนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของบ้านเชียง  
          1.1.3 เพื่อสืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมบ้านเชียงมิให้สูญหาย  
   (1.2) ลักษณะโครงการ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม       ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่นคง 

(1.3) สถานภาพของโครงการ    โครงการเดิม    โครงการใหม่ 
(1.4) ประเภทของโครงการ              พัฒนา          ด าเนินการปกติ 
(1.5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561 สิ้นสุดปี 2561 
(1.6) สถานที่ด าเนินโครงการ :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ าเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี  

  (2)  ที่มาและความต้องการ 
(2.1) ที่มา :           

            แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่อยู่ที่อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอน
ส าคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม 
แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค ท าให้รับรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี 
ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆด้าน 
โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิต 
และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุม
ถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็น บริเวณพ้ืนที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่
หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้
เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก “แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง” ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ล าดับที่ 359 
จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก(UNESCO) เดือนธันวาคม 2535 
 (2.2) ความต้องการ: 
           เพ่ือเป็นการด ารงไว้ซึ่งมรดกไทยอันเป็นมรดกโลก ด้วยคุณค่าและความส าคัญของแหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียง ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างแก่ชุมชน ปัจจุบันบ้านเชียงกลายเป็นหมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายในฐานะแหล่งมรดกโลก ด้านวิชาการ ข้อมูลและโบราณวัตถุจ านวนมหาศาลได้รับการวิเคราะห์แปล
ความ โดยนักโบราณคดีที่ท าการศึกษาตามหลักวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้ถูกลักลอบขุด
ค้น และซื้อขายในตลาดมืดกันอย่างมากมาย โดยทางราชการก็ได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535 รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 189 ที่ห้ามการขุดค้นในพ้ืนที่บ้านเชียงและบริเวณโดยรอบ ปัจจุบันชุมชนบ้านเชียง ได้มีขยายตัวและพัฒนา

  ผด.1 
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อย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย จึงต้องเร่งก าหนดขอบพ้ืนที่ที่ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือรักษา
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มิให้ถูกท าลายหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ดังนั้นการสร้า งความรู้ความ
เข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกันของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่มี
ความส าคัญแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการร่ วมย้ อนรอยอดี ตวัฒนธรรมบ้ าน เชี ย งซึ่ ง เป็ นนมรดกโลก  และสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการส่งเสริมอนุรักษ ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้เพ่ือ
เอกลักษณ์ของชาติ 

 (2.3) ความเร่งด่วน : - 
(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ชมรมนักศึกษา มสธ. /ประชาชนทั่วไป จ านวน 50 คน  
(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
  นักศึกษา มสธ.ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ประชาชนทั่วไป 
 ชมรมนักศึกษา มสธ. /ชมรมบัณฑิต มสธ.  
 หน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านการศึกษา/เครือข่าย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
 อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : -  
 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -  

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีเริ่มต้น - 
ถึงปี 2559 
แผน (ผล)* 

ปี  
2559 

แผน (ผล)* 

ปี  
2560 

 

ปี  
2561 

 

ปี 
2562 

 

ปี  
2563 
จบ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน    50   
เชิงคุณภาพ  
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวม 
: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

    
84 
86 

  

เชิงเวลา : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ    100   
เชิงต้นทุน:โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด ร้อยละ    100   

 (4.2) ผลลัพธ์ : 
1.1.1 ได้ตระหนักและเห็นคุณคา่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมบา้นเชียงซึ่งเปน็มรดกไทยและมรดกโลก  
1.1.2 ได้อนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของบ้านเชียง 
1.1.3 ได้สืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมบา้นเชียงมิให้สูญหาย  

          (4.3) ผลกระทบเชิงบวก :  
4.2.1 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มสธ.ประชาชน กับมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
4.2.2 สร้างชื่อเสียง เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช  

                  ผลกระทบเชิงลบ : ...- 
(4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ ต่ ากว่าเป้าหมาย    ตามเปา้หมาย   สูงกว่าเป้าหมาย 
(4.5) การใช้จ่ายงบประมาณ              ต่ ากว่าแผน         ตามแผน         เกินกว่าแผน 
(4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน            ล่าช้ากวา่แผน      ตามแผน         เกินกว่าแผน 
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(5) วงเงินของโครงการ 
 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
 2561 10,000 - 10,000 

 
(6) กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 

แหล่งเงิน 
งบประมาณ 

ประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้า 

ปี 2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
เงินงบประมาณ      
2.1 ค่าตอบแทน - บาท      
2.2 ค่าใช้สอย 10,000 บาท 
1) ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ 55 คน  
วันละ 100 บาท 1 วัน (100X50X1) 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
เจ้าหน้าที ่50 คน 2 ครั้งๆละ 35 บาท (35X55X2) 
3) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 
5,500 

 
3,850 

 
650 

 
- 
 
- 
 
- 

   

2.3 ค่าวัสดุ  - -    
รวม –หนึ่งหมื่นบาทถ้วน - 10,000 -    

หมายเหตุ... ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
(7) ความเหมาะสมของโครงการ 

(7.1) ความพร้อมของพื้นที่ด าเนินการ 
มีความพร้อมด าเนินการไดท้นัที              อยู่ในระหว่างเตรียมการอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม 
(7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน        ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.3) ความพร้อมของการบริหารจัดการ       ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.4) ความพร้อมของวัตถุดิบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ ต่ ามาก ต่ า  ปานกลาง  สูง  สูงมาก  
(7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.... ไม่ม ี
(7.6) แนวทางการประเมินผล 
 
    - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ประเมินตนเอง  ผู้ประเมินอิสระ 

- แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation) 
ประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) 

(8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด 
(9) แนวทางแก้ไข : .(ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แกไ้ขกฎหมาย ปรับโครงสรา้งหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ).. 

----------------------------- 
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          ก าหนดการ..ย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง 
         วันศุกร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 

        ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี          
โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
  เวลา กิจกรรม 

 
14.00-22.00 น. 

นักศึกษา-บัณฑิต มสธ. ประชาชน ลงทะเบียน /รับเอกสาร  
ร่วมแห่ขบวนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านเชียง 
สืบสานการกินอาหารพื้นบ้านอีสานพาแลง 
การแสดงม่านน้ า แสง สี เสียง ย้อนอดีตรอยวัฒนธรรมบ้านเชียง 
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เอกสารประกอบโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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ประวัติความเป็นมา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถานจัดตั้งขึ้นใน

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13 ต าบล บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันได้ยกฐานะ
เป็นเทศบาลต าบลแล้ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงได้จัดแสดงหลักฐานที่ ได้จากการส ารวจขุด ค้น ที่บ้านเชียง 
และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง อันประกอบด้วยกลุ่มภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอื่นๆอีกมากมาย 

จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ.ศ. 
2503 โดยชาวบ้านเชียง ต่อมาปี พ.ศ.2509 ชาวอเมริกันได้พบภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงโดยบังเอิญจึงน าไปแจ้งที่
กรมศิลปากร ปีพ.ศ. 2510 จึงได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2515 ได้ขุดค้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จทอดพระเนตรแหล่งขุด
ค้นที่วัดโพธิ์ศรีในพร้อมกับแหล่งอ่ืนในบ้านเชียงและครั้งสุดท้ายปีพ.ศ.2517-2518 กรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย ได้ร่วมมือขุดค้นและหาข้อมูลใหม่เ พ่ิมเติมโดยเรียกโครงการนี้ว่า"โครงการโบราณคดีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ"พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งชาติบ้านเชียง จึงไดเ้ริ่มจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2518 เป็นต้นมา 

พ.ศ. 2524 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีร่วมกับกรมศิลปากร ได้ของบประมาณจากส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลมาสร้างอาคารหลังแรกแต่เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ยังเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมถึงในฤดูฝน นายมีชัย ฤชพันธุ์ 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้ขอเงินงบประมาณในโครงการเงิน กสช. มาปรับปรุงพ้ืนที่ให้สวยงาม และ
พรรคชาติไทยยังได้บริจาคต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงด้วยเช่นกัน 

พ.ศ. 2525 ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ของบประมาณสร้างอาคาร
หลังที่ 2 จากมูลนิธิ จอร์น เอฟ เคเนดี แห่งประเทศไทย และกรมศิลปากรได้มีงบประมาณสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,100,000 บาท เนื่องจากในวโรกาสสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุ                
84 พรรษา กรมศิลปากร ได้กราบบังคมทูลพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า "อาคารสมเด็จพระศรี                  
นครินทราบรมราชชนนี" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ทรงเป็น                  
ผู้แทนพระองค์เสด็จทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2530 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติบ้านเชียง ปัจจุบันมีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเป็น 25 ไร่ คือ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง หลุมขุดค้น           
ทางโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน และบ้านไทพาน ด้วยเหตุผลที่คนบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์ ได้มีหลักฐาน                 
ชีวิตความเป็นอยู่ ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคนยุคนั้น ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เป็นอย่างดี คณะกรรมการมรดกโลกได้
ร่วมกันตกลงยอมรับให้ขึ้นบัญชี "แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง"ไว้เป็นแหล่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก เป็นอันดับที่ 4     
ของประเทศไทยและเป็นอันดับที่ 359 ของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2535 
  การค้นพบโบราณวัตถุที่มีความส าคัญทางโบราณคดีและก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณหมู่บ้านเชียงนั้ น 
เริ่มต้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2500 เมื่อราษฎรชาวบ้านเชียงบางคนสังเกตเห็นและมีความสนใจเศษภาชนะดินเผา               
ที่มีลวดลายเขียนสีแดงที่มักพบเสมอ เมื่อมีการขุดพ้ืนดินในบริเวณหมู่บ้าน จึงได้น าไปเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน
ประชาบาลประจ าหมู่บ้านและจัดแสดงให้ผู้คนสนใจได้เข้าชม 
          พ.ศ.2509 นายสตีเฟน ยัง (Stefhen Young) นักศึกษาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาศึกษาเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบ้านเชียง จึงได้พบเห็นเศษภาชนะดินเผาเขียนสีกระจาย
เกลื่อนอยู่ทั่วไปตามผิวดินของหมู่บ้าน จึงได้เก็บไปให้ ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ประจ ากองโบราณคดี กรมศิลปากร ศึกษาวิเคราะห์และได้ลงความเห็นว่าเป็นเศษภาชนะดินเผา
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ (Neotelhic Period) 
            ในพ.ศ. 2510 กองโบราณคดี กรมศิลปากร จึงด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียงอย่างจริงจัง 
และส่งโบราณวัตถุไปหาอายุโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ (C-14) ที่มหาวิทยาลัยเพนซินเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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พบว่า โบราณวัตถุเหล่านั้นมีอายุ ประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว 
            ต่อมาใน พ.ศ. 2513 หน่วยศิปลากรที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าไปส ารวจโบราณวัตถุท่ีบ้านเชียงแต่เนื่อง 
จากช่วงเวลานั้นเรื่องราวทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่เข้าใจกันมากนัก จึงไม่มี
การค้นคว้าทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง 
            พ.ศ. 2515 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้ด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีบ้านเชียงอีกครั้งหนึ่งบริเวณ
วัดโพธิ์ศรีใน และบริเวณบ้านนายพจน์ มนตรีพิทักษ์ โดยได้ปรับปรุงหลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์สถาน
กลางแจ้งแห่งแรกในประเทศไทย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรการขุดค้นที่บ้านเชียงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515 
 
ลักษณะท่ัวไป 
           วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง แบ่งออกเป็น ๓ ระยะใหญ่ ตามลักษณะการฝังศพและ
ภาชนะดินเผาที่บรรจุลงเป็นเครื่องเซ่นในหลุมฝังศพ ดังนี้ 
           1. สมัยต้นบ้านเชียง อายุระหว่าง 5,600-3,000 ปีมาแล้ว 
           2. สมัยกลางบ้านเชียง อายุระหว่าง  3,000-2,300 ปีมาแล้ว 
           3. สมัยปลายบ้านเชียง อายุระหว่าง 2,300-1,800 ปีมาแล้ว 
           จากการวิเคราะห์วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงโดยนักวิชาการ
พบว่าคนบ้านเชียงสมัยนั้นได้เลือกท่ีจะตั้งหมู่บ้านในพ้ืนที่เนินสูงปานกลางใกล้จุดที่ทางน้ าธรรมชาติสองสายมา
บรรจบกัน และมีพ้ืนที่ราบลุ่มผืนใหญ่รอบๆ มีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์กันแล้ว แต่ก็ยังล่าสัตว์ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์
น้ ามาเป็นอาหาร บ้านพักอาศัยมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างอยู่บนเสาสูงท าให้มีใต้ถุนบ้าน สามารถใช้ท ากิจกรรม
อ่ืนๆหรือเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ได้ 
 

หลักฐานที่พบ 
          1. โครงกระดูกมนุษย์ 
          2. กระดูกสัตว์ 
          3. ภาชนะดินเผาลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และลายเขียนสี 
          4. ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว 
          5. เครื่องประดับ เครื่องใช้ ใบหอก และใบขวานส าริด 
 

          แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เป็นแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่
อยู่ที่อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอนส าคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดง
หลักฐานของการเกษตรกรรม แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค ท าให้รับรู้ถึงการด ารงชีวิตในสมัยก่อนประวัต
ศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มี
พัฒนาการแล้วในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้
ผู้คนเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็น บริเวณพ้ืนที่                   
ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับ
ขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่ง หนึ่งในบรรดามรดกโลก 
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ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
          แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 60 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนินดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 400 ไร่ กลางเนินสูงกว่าพ้ืนที่รอบๆราว 8 เมตร ราษฎรชาวบ้านเชียงในปัจจุบันมีเชื้อสายลาวพวนที่อพยพ
เคลื่อนย้ายชุมชนมาจากแขวงเชียงขวางประเทศลาว เมื่อ 200 ปีมาแล้ว 

ความส าคัญ 
           ด้วยคุณค่าและความส าคัญของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างแก่
ชุมชนในปัจจุบัน บ้านเชียงได้กลายเป็นหมู่บ้านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะแหล่งมรดกโลก ด้าน
วิชาการ ข้อมูลและโบราณวัตถุจ านวนมหาศาลได้รับการวิเคราะห์แปลความ  โดยนักโบราณคดีที่ท าการศึกษาตาม
หลักวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงได้ถูกลักลอบขุดค้น และซื้อขายในตลาดมืดกันอย่างมากมาย 
โดยทางราชการก็ได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธ-ศักราช 2535 รวมถึงประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 189 ที่ห้ามการขุดค้นในพ้ืนที่บ้านเชียง
และบริเวณโดยรอบ ปัจจุบันชุมชนบ้านเชียง ได้มีขยายตัวและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น การสร้างบ้านเรือน ที่อยู่
อาศัย จึงต้องเร่งก าหนดขอบพ้ืนที่ที่ชัดเจนและครอบคลุม เพ่ือรักษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มิให้ถูกท าลาย
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกันของทุก
องค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีที่มีความส าคัญแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอด
ต่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป 
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การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 

 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี พุทธศักราช 2535 จากการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 16 ที่เมืองแซนตาเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติการ
เป็นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(iii) เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยะธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล 
 

วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
       บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่
ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้ว มีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณ ชาวบ้านเชียงโบราณเป็นชุมชนยุคโลหะท่ีรู้จักท าการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ นิยมท า
เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากส าริดในระยะแรก และรู้จักใช้เหล็กในระยะต่อมาแต่ก็ยังคงใช้ส าริดควบคู่ 
กันไป  
           ชาวบ้านเชียงรู้จักท าเครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะสีเทาท าเป็นลายขูดขีด ลายเชือกทาบ และขัดมัน รู้จักท า
ภาชนะดินเผาลายเขียนสีรูปทรงและลวดลายต่างๆมากมาย กรมศิลปากรได้ส่งเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดพบที่บ้านเชียงนี้
ไปตรวจสอบค านวนหาอายุโดยใช้วิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนส์(Thermolumines Cense)ที่ห้องปฏิบัติการของพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีอายุประมาณ 5,000-7,000 ปี ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาลาย
เขียนสีที่พบที่บ้านเชียงนี้ นับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าที่ค้นพบที่ประเทศสาธารณรัฐจีน จากความเห็นและการสันนิษฐาน
ของ นายชิน อยู่ดี ภัณฑารักษ์พิเศษของกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นว่า “ เป็นเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีที่เก่าแก่
ที่สุดในทวีปเอเชียอาคเนย์ ”และอาจจะเก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้ 
      นอกจากนั้นชาวบ้านเชียงโบราณยังรู้จักท าเครื่องจักสาน ทอผ้า มีประเพณีการฝังศพ ฝังสิ่งของเครื่องใช้ 
อาหาร รวมกับศพเป็นการอุทิศให้กับผู้ตาย สิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุ ซึ่งได้จากการส ารวจรวบรวมและขุดค้นที่บ้าน
เชียงรวมแหล่งใกล้เคียง เช่น ขวาน ใบหอก มีด ภาชนะดินเผา ทั้งท่ีเขียนสีและไม่เขียนสี และดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา 
แม่พิมพ์หินใช้หล่อเครื่องมือส าริดท าจากหินทราย เบ้าดินเผา รูปสัตว์ดินเผา ลูกปัดท าจากหินสี แก้วก าไล และแหวน
ส าริด ลูกกระสุนดินเผา ขวาน หินขัด และได้พบเศษผ้าที่ติดอยู่กับเครื่องมือส าริดแกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือ
เหล็ก เป็นต้น 
         ชุมชนบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นชุมชนเกษตรกรรมยุคโลหะมีความเจริญก้าวหน้ามานานแล้ว 
สามารถแบ่งล าดับขั้น วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมที่บ้านเชียงออกเป็น 6 สมัย โดยก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์วิธี
คาร์บอน 14 ว่าวัฒนธรรมสมัยที่ 1 หรือชั้นดินล่างสุดของบ้านเชียงมีอายุประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว จากการ
วิเคราะห์กระดูกสัตว์และเปลือกหอยท าให้มีความคิดว่า 
          คนก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงในระยะแรกได้เลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณป่าที่ถูกถางมีการเลี้ยงสัตว์ และล่า
สัตว์ด้วยพอถึงสมัยที่ 4 เมื่อราว 3,600 ปีมาแล้ว รู้จักใช้เครื่องมือเหล็กเลี้ยงควาย เพ่ือช่วยในการท านาในสมัยที่ 5 
เมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการท าภาชนะดินเผาลาย 
           เขียนสีลงลายและรูปทรงหลายแบบ พอถึงสมัยที่ 6 จึงท าแต่ภาชนะดินเผาเคลือบสีแดงหรือเขียนสีบนพ้ืนสี
แดง ท าเครื่องประดับที่มีส่วนผสมของโลหะท่ีมีความวาวมากข้ึน ก าหนดอายุได้ราว 1,700 ปีมาแล้ว จากการค้นพบ
แกลบข้าวที่ติดอยู่กับเครื่องมือเหล็ก การค้นพบเครื่องมือส าริดแม่พิมพ์เครื่องมือส าริด เบ้าดินเผาท าให้สามารถกล่าว
ได้ว่าวัฒนธรรมบ้านเชียงมีความเจริญก้าวหน้าสูง รู้จักการใช้โลหะกรรมหล่อหลอมส าริดและปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุด
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แห่งหนึ่งของโลก ไม่น้อยกว่า 5,000 ปีมาแล้ว มีความเจริญทางวัฒนธรรมไม่เท่าเทียมกันทั้งประเทศ กล่าวคือขณะที่
พวกท่ีอาศัยอยู่ทางแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ 3,700 ปี ใช้หินเป็นเครื่องมือและใช้หินกระดูก
สัตว์และเปลือกหอยเป็นเครื่องประดับนั้น พวกท่ีอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีความเจริญ
รุดหน้ากว่ารู้จักใช้ส าริดมาท าเป็นเครื่องประดับและรู้จักใช้เหล็กท าเป็นเครื่องมือ”ซึ่งข้อสันนิษฐานดังกล่าวข้างต้น
ตรงกับข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์ ดร. โซเฮล์ม (DR. W.G.SOLHEIM) แห่งมหาวิทยาลัยฮาวายประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีได้ให้ความเห็นว่า“ความเจริญทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จากการ
ขุดค้นทางโบราณคดีพบว่าได้มีการใช้ส าริดท ากันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก่อนแหล่งอื่นในโลก
ภาคตะวันออก คือประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตศักราช คือประมาณ 4,472 ปีมาแล้ว ใกล้เคียงกับเวลาที่ใกล้ที่สุดที่
อาจเป็นไปได้ทีบ่้านเชียง” 
 
 

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 
        การศึกษาเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของดินแดนประเทศไทย  มีเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยในช่วงระยะ  ดังนี้ 
        
        ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
             ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หมายถึง ยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรเพ่ือบันทึกเรื่องราวของชุมชน          
การเรียนรู้เรื่องราวในยุคนี้ได้จากหลักฐานทางโบราณคดี  ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่มนุษย์ถือก าเนิดและ
ด ารงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ภายหลังจึงสามารถปรับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น โดยทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ เช่น ประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีคุณภาพ รู้จักการเพาะปลูก คิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เกิดลัทธิ
ความเชื่อและขนบธรรมเนียมที่เป็นระบบ มีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมต่างๆ มีการจัดระเบียบให้สังคมและการ
ปกครอง มีการติดต่อกับชุมชนต่างถิ่นต่างแดน อันน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยนและค้าขายร่วมถึงการรับและส่งทอด
อิทธิพลทาง วัฒนธรรมต่างๆระหว่างชุมชน ด้วยการสร้างสมความเจริญเหล่านี้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง 
 
            ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทยมีการแบ่งช่วงของพัฒนาการแบบสากลเป็น 2 ลักษณะ คือ 
            1. การแบ่งตามประเภทของวัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือเครื่องใช้และเทคนิควิธีการแบ่งย่อยได้ดังนี้ 

      1.1 ยุคหิน มนุษย์รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธจากหิน แต่คงมีที่ท าด้วยไม้ กระดูก และ
เขาสัตว์อยู่ด้วย ในยุคนี้มีการแบ่งออกเป็นสมัยย่อยๆตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้และความสามารถของ
มนุษย ์ คือ 

ยุคหินเก่า ประมาณ 500,000-10,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ในยุคหินเก่าด ารงชีวิตตามธรรมชาติ รู้จัก
การน าหินมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยการกะเทาะอย่างหยาบๆไห้เกิดความคมเท่านั้นเริ่มรู้จักการใช้  และ
ประดิษฐ์ไฟ อาศัยตามถ้ าหรือเพิงผา 

ยุคหินกลาง ประมาณ 10,00–6,000  ปีมาแล้วมนุษย์ในยุคหินกลางรู้จักการท าเครื่องปั้นดินเผา
การทอผ้า เริ่มมีพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย ส่วนเครี่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ท าจากหิน ในยุคหินกลางจะเป็นเครื่องมือ
หินที่กะเทาะอย่างละเอียดมากข้ึน ขนาดเครื่องมือเล็กลงและเริ่มมีรูปแบบที่แน่นอนมากข้ึน 

ยุคหินใหม่ ประมาณ  6,000–4,000 ปีมาแล้ว  เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินใหม่จะมีการประดิษฐ์
ตกแต่งเรียบร้อยโดยการขัดจนเรียบเป็นมัน รู้จักการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  ท าให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสร้างที่
อยู่อาศัย  มีการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนและการค้า    
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                1.2 ยุคโลหะ มนุษย์ยุคนี้รู้จักน าโลหะมาหลอมและประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
มีพัฒนาการทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการปกครอง  กล่าวคือ  ชุมชนมนุษย์ยุคโลหะมีการจัดตั้งเป็นสังคมเมืองย่อย
ออกเป็น 2 ระยะ คือ 
                     ยุคส าริด ประมาณ 2,500–4,000  ปีมาแล้ว มนุษย์ที่อาศัยในดินแดนประเทศไทยได้น าแร่ทองแดง
และดีบุกมาหล่อเป็นส าริด ส าหรับท าเครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงท าเป็นเครื่องประดับด้วย 
                     ยุคเหล็ก ประมาณ 1,500–2,500  ปีมาแล้ว มนุษย์อาศัยในดินแดนประเทศไทยน าแร่เหล็กท่ีมี
ความทนทานกว่าส าริดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้  ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการใช้ส าริดในการท าเป็น
เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับอ่ืนๆอีกด้วย 
            2. การแบ่งตามวิถีการด ารงชีวิต การแบ่งยุคสมัยประเภทนี้ แบ่งตามลักษณะการปรับสภาพการด ารงชีวิต
ของผู้คนในสังคม  โดยแบ่งเป็นสมัยดังนี้ 
                2.1 สมัยชุมชนล่าสัตว์ ประมาณ 4,500  ปีขึ้นไป มนุษย์มีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติไม่มีการตั้งหลัก
แหล่งหรือท่ีพักอาศัยถาวร ยังคงเร่ร่อนและด ารงชีพด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร 
                2.2  สมัยหมู่บ้านเกษตรกรรม เริ่มประมาณ 4,500  ปีมาแล้ว  มนุษย์รู้จักการเพาะปลูก  มีการตั้งหลัก
แหล่งอยู่รวมเป็นชุมชนขนาดเล็ก สามารถผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นภายในชุมชนของตน เช่น การท าภาชนะ
ดินเผา การทอผ้า ฯลฯ และมีการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย 
                2.3 สมัยสังคมเมือง ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มนุษย์ตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์  เกิดการพัฒนาการด้านต่างๆจนกลายเป็นบ้านเมือง มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนอ่ืน 
  
 
แหล่งอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย 
 
 1. บ้านเก่า อยู่ในยุคหินใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินขัดเรือ” 
 ขวานฟ้า เครื่องประดับท่ีท าด้วยหิน เช่น ก าไล ลูกปัด และเครื่องปั้นดินเผาสีด าสามขา เป็นต้น 
 2. ถ้ าพระ อยู่ในยุคหินกลาง ตั้งอยู่ในบริเวณอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจบุรี มนุษย์รู้จักการท าขวานหิน
ประณีตขึ้นมีการกะเทาะทั้งสิงข้างให้เรียบ 
 3. ถ้ าผี อยู่ในยุคหินกลางเช่นเดียวกัน แต่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการขุดค้นพบ
เศษเครื่องปั้นดินเผา กระดูกสัตว์ ตลอดทั้งซากพืช เมล็ดพืชหลายชนิดที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการน าพืชมาปลูก 
 4. บ้านเชียง อยู่ในยุคโลหะ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีการขุดค้นพบ
เครื่องปั้นดินเผา ลายเขียนสีที่สวยงามมากและยังขุดค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท าด้วยส าริด  เช่น ก าไลหิน 
แหวน และลูกปัด เป็นต้น 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  
 
          มีสถานที่ให้ชม 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 เก็บรักษาโบราณวัตถุภายในตัวอาคารซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปโบราณวัตถุ 
และวัฒนธรรม บ้านเชียงในอดีต เครื่องมือเครื่องใช้ แสดงถึงเทคโนโลยีสมัยโบราณ และสภาพแวดล้อมในอดีต              
ทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000-7,500 ปี 
 

            
 

         
 

           ส าหรับส่วนที่ 2 นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ซึ่งกรมศิลปากรได้รักษาสภาพของหลุม
ขุดค้นทางโบราณคดีเพ่ือแสดง ให้เป็นสภาพของการขุดค้นพบโครงกระดูกภาชนะดินเผาสิ่งของอ่ืนๆที่ฝังรวมกับศพ 
นับเป็น พิพิธภัณฑ์เปิดแห่งแรกในประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเพราะบ้านเชียง             
เป็นจุดก าเนิดของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าลายเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียง 
เป็นลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งนับเป้นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะส าริดเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอีกด้วย 
 
หัตถกรรม เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจ และเก่ียวเนื่องกับเรื่องราวของบ้านเชียง คือหมู่บ้านปั้นหม้อ ที่บ้านค า
อ้อ บนเส้นทางอุดรธานี-สกลนคร อยู่ปากทางก่อนแยกเข้าบ้านเชียง หมู่บ้านเขียนสี เลียนแบบหม้อเขียนสีบ้านเชียง 
ที่บ้านดงเย็น ก่อนถึงบ้านเชียง 3 กิโลเมตร และหมู่บ้านทอผ้า สามกษัตริย์ทีบ่้านธาตุ บนเส้นทางสายอุดรธานี-
สกลนครอยู่เลยจากแยกเข้าบ้านเชียงไป 5 กิโลเมตร 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่บ้านเชียง ต าบลบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
โทรศัพท์ : 0 4220 8340 โทรสาร : 0 4220 8341 เปิดให้เข้าชมทุกวัน  เวลา 08.30-16.30 น.  
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https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju39zY8YnaAhXGpY8KHdJYB5sQjRx6BAgAEAU&url=https://sites.google.com/site/thecultureorientedmeasures/kar-thxng-theiyw-1&psig=AOvVaw1x47MnQQHPleaxIWd19675&ust=1522150238511263
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บทที่ 2                                                                                                    
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.1 ผลผลิต (จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ) 
       ผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นเพศชาย 29 คน เพศหญิง 30 คน  รวม 59 คน  

 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้รับบริการ จ านวน 
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                1   ชมรม       ชมรมนักศึกษา มสธ.                  3  ชมรม 
     นักศึกษา มสธ.                    15   คน      นักศึกษา มสธ.                     17   คน 
     บัณฑิต มสธ.                      20   คน      บัณฑิต มสธ.                       20  คน 
     บุคลากร มสธ.                     5    คน      บุคลากร มสธ.                       9   คน 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน              10   คน       เครือข่าย/เยาวชน/ประชาชน               13   คน 
     รวม                           50  คน      รวม                            59   คน 
 

2.1.2 ผลลัพท์ (ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. เชิงปริมาณ :จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 50 59 
 2. เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ 84 90.13 
 3. เชิงเวลา :ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 100 100 
 4. เชิงต้นทุน :ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ                                                                                                             บาท 10,000 10,000 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
86 95.71 

2.  เชิงคุณภาพ :ร้อยละความพงึพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84 97.15 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ  
ผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

ผลประเมินผลการด าเนินโครงการย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ชุด 
ตารางท่ี 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 25 50.00 
      ชาย 25 50.00 
อายุ   
      ต่ ากว่า 20 ปี 2 4.00 
      21-30 ปี   5 10.00 
      31-40 ปี   10 20.00 
      41-50 ปี 21 42.00 
      มากกว่า 50 ปี 12 24.00 
สถานภาพ   
      นักศึกษา มสธ. 17 34.00 
      บัณฑิต มสธ. 20 40.00 
      เยาวชน/ ประชาชน  8 16.00 
      บุคลากร 5 10.00 
ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด    
    เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    9 18.00 
    รายการวิทยุ ข่าว มสธ. ออกอากาศผ่านวิทยุท้องถิ่น  5 10.00 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    36 72.00 
 

 
จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วมโครงการย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น เพศหญิงร้อยละ 50 เพศชายร้อยละ 50 
- ผู้เข้าร่วมโครงการอายุ อายุ 41-50 ปี มากที่สุดร้อยละ 42  รองลงมาอายุมากกว่า 50 ปีร้อยละ 24 อายุ 

31-40 ปีร้อยละ 20 , อายุ 21-30 ปีร้อยละ 10 และอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 5 
   

- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบัณฑิต มสธ.มากที่สุดร้อยละ 40 รองลงมาเป็นนักศึกษา มสธ. ร้อยละ 34 , 
เยาวชน/ประชาชน ร้อยละ 16 และบุคลากร ร้อยละ 10  

 

- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี มากที่สุดร้อยละ 72 
รองลงมาจากจากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 18 และจากรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                
ร้อยละ 10 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
1.1 การร่วมแห่ขบวนย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง  22 25 3 00 00 
1.2 ร่วมงานพาแลง ม่านน้ า แสงสี เสียง อดีต 5000 ปีบ้านเชียง 36 11 3 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 37 10 4 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 27 20 3 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  34 14 2 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 32 16 2 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 33 14 3 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 36 10 4 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 42 8 0 00 00 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - - - - - 
1.1 การร่วมแห่ขบวนย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง  44.00 50.00 6.00 00 00 
1.2 ร่วมงานพาแลง ม่านน้ า แสงสี เสียง อดีต 5000 ปีบ้านเชียง 72.00 22.00 6.00 00 00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 64.00 20.00 8.00 00 00 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 54.00 40.00 6.00 00 00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  68.00 28.00 4.00 00 00 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 64.00 32.00 4.00 00 00 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 66.00 20.00 3.00 00 00 
7.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 72.00 20.00 8.00 00 00 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 84.00 16.00 00 00 00 
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สรุปผลความคิดเหน็ในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 
รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน - 
1.1 การร่วมแห่ขบวนย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง  94.27 
1.2 ร่วมงานพาแลง ม่านน้ า แสงสี เสียง อดีต 5000 ปีบ้านเชียง 94.42 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 91.42 
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 93.99 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  92.85 
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม 90.13 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 97.15 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 95.71 
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก 100 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมประเมนิโครงการย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง 
เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม   จ านวน  59 คน 
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมโครงการ   ร้อยละ  97.15 
                : การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ  95.71 
เชิงเวลา     : โครงการด าเนินการเสร็จตามระยะเวลา   ร้อยละ  100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่ก าหนด   จ านวน  10,000 บาท 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : - ควรจัดอีกทุกเพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิต บุคลากร มสธ. เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

 

2.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย...เพศชาย 29 คน เพศหญิง 30 คน  รวม 59 คน 

จ านวนผู้รับบริการ ร้อยละ  
     ชมรมนักศึกษา มสธ.                                                         3  ชมรม   - 
     นักศึกษา มสธ.                                                               17  คน       55.84 
     บัณฑิต มสธ.                                                                  20  คน           22.07 
     บุคลากร มสธ.                                                                 9  คน     2.60 
     เครือข่าย/เยาวชน /ประชาชน                                             13  คน      19.49 
                                                                           รวม      59  คน  - 
2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง 

1. ค่าตอบแทน..………….. - ...... บาท 
2. ค่าใช้สอย………….  10,000.- บาท 
3. ค่าวัสดุ...................... .-......... บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 10,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
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บทที่ 3                                                                                                    
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
1.ผู้รับบริการได้รับความรู้/ประโยชน์ 

   1.1 ไดต้ระหนักและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษา 
   1.2 ได้ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย  
   1.3 ไดส้ืบทอด-เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษามิให้สูญหาย 

 
2.ความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบความส าคัญของมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งถ่ายทอดโดยขบวนแห่ที่สะท้อนถึงวิถี
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของผู้คนชาวบ้านเชียงที่เรียกว่าไทพวน  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นการจัดขบวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพ้ืนเมือง เช่น เครื่องแต่งกายของขบวนฟ้อน  
จะใช้ผ้าพ้ืนเมืองเป็นหลัก การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจากวิถีชีวิต การท ามาหากินของชาวบ้าน เป็นท่าร า            
ในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็นเครื่องดนตรีประจ าถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ
ท าให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอยศิลปะการฟ้อนร า ที่นิยมน ามาประกอบการแสดงในขบวนแห่ 
คือ การร าเซิ้งต่างๆ เช่น เซิ้งกระลอ เซิ้งกระติบ เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง ซึ่งดัดแปลงมาจากการประกอบอาชีพ           
ในวิถีชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น 

3. เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก ที่ส าคัญได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยหลากหลาย
กิจกรรมและได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมไปให้คนอ่ืนได้ชม 

4. เป็นการผูกสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กับนกัศึกษา บัณฑิต มสธ. และเครือข่าย  
 
3.หน่วยงาน 
           1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษา มสธ.และเครือข่ายในพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เพ่ิมมากข้ึน 
 2. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกล 
 3. มีความร่วมมือระหว่างชมรมนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
 4. บุคลากรของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เกิดความรักความร่วมมือ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 
4.ปัญหา/อุปสรรค – ไม่มี- 
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ภาคผนวก  
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1.รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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2.ภาพกิจกรรมโครงการ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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3.แบบประเมิน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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แบบประเมินโครงการย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง 
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

โปรดกาเครื่องหมาย    ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
     1.  เพศ    ชาย             หญิง 
     2.  อายุ    ต่ ากว่า 20 ปี  21-30 ปี    31-40 ปี     41-50 ปี      มากกว่า 50 ปี  
     3.  สถานะภาพของท่าน      บุคลากร     นักศึกษา มสธ.     บัณฑิต มสธ.  ประชาชนทั่วไป 
     4.  ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      เว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี  รายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี   
      อ่ืนๆระบุ............................................................................ ..................................................................... 
 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
    1.1 การร่วมแห่ขบวนย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมบ้านเชียง       
    1.2 ร่วมงานพาแลง ม่านน้ า แสงสี เสียง อดีต 5000 ปีบ้านเชียง      
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน       
5. รูปแบบและความเหมาะสมโดยภาพรวม      
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
8. ควรมีจัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก      
 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
1....................................................................... ............................................................................................................. 
2............................................................................................................................ ........................................................ 
3............................................................................................................................ ........................................................ 
            
                                                        ขอขอบพระคุณทุกท่าน    


