
รายงานสรุปผลการจัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ 
ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” 

วันที่ ๒๐ – ๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๙  
 ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๕ อาคารร้อยปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร ๑) และ จังหวัดราชบุรี 
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

**************************************** 
 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรม             

มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตช้ันปีท่ี ๑ ให้รู้จักและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ     
ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และให้นิสิตนําไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเอง      
ในด้านการใช้ชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับความรู้ด้านวิชาการอย่างสมบูรณ์ โดยกิจกรรมในโครงการ
ประกอบด้วยการเสวนา หัวข้อ “เกียรติประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)               
ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยท่ีควรยกย่อง”และหัวข้อเรื่อง “บทบาทของวัยรุ่น : กับการใช้ชีวิต โดยมีสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแบบอย่าง”วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภินทิพย์  ผาสุขดี 
และอาจารย์ภาวิณี  บุนนาค  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุบางเขียวรองอธิการบดี เป็นประธานใน
พิธีเปิดในวันเสาร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและกิจกรรมการศึกษาดูงานตามรอยประวัติศาสตร์ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีสุริยวงศ์วัดประสาทสิทธ์ิ วัดเขาวัง จังหวัดราชบุรี และ
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๑๘๐  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการ

 
 

รเสวนา วันที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 



กิจกรรมการ

 

รศึกษาดูงาน ววันที่ ๒๑ สิงหหาคม ๒๕๕๙

 

 

 

 



สรุปผลแบบประเมินโครงการสืบสานประวัติศาสตร์ 
ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”วันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๕ อาคารร้อยปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร ๑) และ จังหวัดราชบุรี 
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

************************************* 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมลูท่ัวไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๖๗ ๓๖.๐๓ 
หญิง ๑๑๙ ๖๓.๙๗ 
รวม ๑๘๖ ๑๐๐ 

จากตารางท่ี ๑ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๗ และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๓ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า ๒๐ ปี ๑๔๗ ๗๙.๐๓ 
๒๐ – ๓๐ ปี ๒๙ ๑๕.๕๙ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๕ ๒.๖๙ 
๔๑ – ๕๐ ปี ๔ ๒.๑๕ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๑ ๐.๕๔ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๑๘๖ ๑๐๐ 
จากตารางท่ี ๒ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ อายุ ตํ่ากว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๓ อายุ 
๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๙ อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ รองลงมาคือ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิด
เป็นร้อยละ ๒.๑๕ และ ตามลําดับ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔  
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๐ ๐.๐๐ 
มัธยมศึกษา ๐ ๐.๐๐ 
ปวช./ปวส. ๐ ๐.๐๐ 
ปริญญาตร ี ๑๗๘ ๙๕.๖๙ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๘ ๔.๓๑ 
รวม ๑๘๖ ๑๐๐ 

จากตางรางที่ ๓ พบว่า การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙ 
รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ ตามลําดับ 
 
 
 



ตางรางท่ี ๔ แสดงจํานวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 
อาชีพ จํานวน ร้อยละ 

นิสิต / นักศึกษา ๑๗๖ ๙๔.๐๙ 
บุคคลากรภายในมหาวิยาลัย ๔ ๒.๑๕ 

อาจารย์ ๖ ๓.๒๒ 
ประชาชนท่ัวไป ๑ ๐.๕๔ 

อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๑๘๐ ๑๐๐ 

จากตางรางท่ี ๔ พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๙ 
รองลงมาคือ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๒ บุคคลากรภายในมหาวิยาลัย คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ และ ประชาชน
ท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ ตามลําดับ 
 
ส่วนท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๑๘๖ ๘๙.๘๑ มาก 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหวัข้อที่อบรมเป็นอย่างดี ๑๘๖ ๘๘.๕๑ มาก 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามได้อย่างเต็มท่ี ๑๘๖ ๘๔.๘๑ มาก 
เฉล่ีย ๑๘๖ ๘๗.๗๑ มาก 
ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา    
๑. สถานทีใ่นการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๘๖ ๘๑.๗๐ มาก 
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุ/การเดินทางในกิจกรรม ๑๘๖ ๗๓.๗๐ ปานกลาง 
๓. ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๑๘๖ ๗๔.๑๘ ปานกลาง 
เฉล่ีย ๑๘๖ ๗๖.๕๒ ปานกลาง 
ด้านการบริการ    
๑. มีการตอบคําถาม และช้ีแจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๑๘๖ ๘๔.๗๗ มาก 
๒. การบริการและอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๑๘๖ ๘๔.๔๔ มาก 
๓. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างหลากหลาย ๑๘๖ ๗๓.๗๐ ปานกลาง 
เฉล่ีย ๑๘๖ ๘๐.๙๗ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งน้ีก่อนการจัดกิจกรรม ๑๘๖ ๗๑.๙๑ ปานกลาง 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งน้ีหลังการจัดกิจกรรม ๑๘๖ ๘๗.๙๖ มาก 
เฉล่ีย ๑๘๖ ๗๙.๙๓ ปานกลาง 
ด้านการนําความรู้ไปใช้    
๑. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ๑๘๖ ๘๔.๖๕ มาก 
๒. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้ ๑๘๖ ๘๖.๖๐ มาก 
เฉล่ีย ๑๘๖ ๘๕.๖๒ มาก 
เฉล่ียรวม ๑๘๖ ๘๒.๑๕ ปานกลาง 
 



จากตางรางท่ี ๕ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในด้านการนําชมและความเช่ียวชาญของวิทยากร ในระดับที่มาก  
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๑ มีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาและสถานท่ี ในระดับที่ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๒ มี
ความพึงพอใจด้านการบริการ การอํานวยความนสะดวกของเจ้าหน้าที่และการประชาสัมพันธ์ ในระดับท่ีมาก คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๙๗ ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรม ในระดับที่ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๓ และ 
มีสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ต่อและเผยแพร่ได้ ในระดับท่ีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๒ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ ๘๒.๑๕ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 

การประชาสัมพันธ์ 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม internet โปสเตอร์

ประชาสัมพันธ ์
เพื่อน หน่วยงาน

ต้นสังกัด 
อื่น ๆ 

๑.คุณได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมน้ีจากสื่อใด ๒๗ ๐ ๙๑ ๑๗๘ ๑๗๘ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๑ ๐.๐๐ ๔๘.๙๒ ๙๕.๖๙ ๙๕.๖๙ 

จากตางรางท่ี ๖ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ จากอ่ืนๆ (อาจารย์) คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๖๙ และ หน่วยงานต้นสังกัดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙ รองลงมาคือ internet คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๕๑ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๒ ตามลําดับ 
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ด้านการจัดกิจกรรม ต้องการ ไม่ต้องการ 

๑.ท่านมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในครั้งต่อไปหรือไม่ ๑๔๑ ๔๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๐ ๒๔.๒๐ 

จากตางรางที่ ๗ พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความต้องการให้จัดโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๘๐  ไม่ต้องการ ๒๔.๒๐ 
 
เพ่ิมเติม 
๑. สนุกและได้ความรู้ 
๒. สามารถนําความรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อที่ได้ไปถ่ายทอดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนนิสิต ได้ 
๓. เป็นโครงการที่ได้ความรู้ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 
๔. เกิดความภูมิใจในมหาวิทยาลัย 
๕. อาหารอร่อย  
 
ข้อเสนอ  
๑. รถเสียระหว่างทาง – การเดินทางไม่สะดวก 
 
 


