
รายงานผลโครงการเสวนาการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้เพ่ือสดุดี       

สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนำค)เพ่ือเป็นกำรเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์      
(ช่วง บุนนำค) ในกำรเสนอชื่อเป็นบุคคลส ำคัญของโลกและเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้ 
กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่สำธำรณชนโดยได้รับเกียรติจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุบำงเขียวรองอธิกำรบดี             
เป็นประธำนพิธีเปิดผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำยมหำบรรพต รองอธิกำรบดีเป็นประธำนพิธีปิด และรองศำสตรำจำรย์     
ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนำนิมิตกูล รองอธิกำรบดี มอบของที่ระลึกแก่วิทยำกรในวันจันทร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ชั้น ๔ อำคำร ๑ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ  ๓๕๐  คน 
 

กิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย  
- กำรเสวนำหัวข้อเรื่อง“สดุดี  สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนำค)” วิทยำกรรับเชิญ            

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กลอยใจ สภณปำล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวลิต ผู้ภักดี รองศำสตรำจำรย์ ดร.อ ำนวย เดชชัยศรี 
ผู้ด ำเนินกำรเสวนำ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 

- งำนแสดงจิตรกรรม ประติมำกรรม “สดุดี สมเด็จเจ้ำพระยำมหำศรีสุริยวงศ์วิทยำกรรับเชิญ อำจำรย์สุเมธ         
พัดเอ่ียม อำจำรย์ประจ ำคณะครุศำสตร์อำจำรย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ อำจำรย์ประจ ำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

- กำรบรรเลงวงเครื่องสำยไทย “ศรีสุริยวงศ์”ขับขำนบทเพลงในบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำโดยสำขำวิชำดนตรีศึกษำ 
คณะครุศำสตร์ 
 

กิจกรรมภาคบ่ายประกอบด้วย 
- กำรอภิปรำยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “กำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้” วิทยำกร       

รับเชิญ อำจำรย์อนันต์   สบฤกษ์อำจำรย์ ดร.สมรักษ์  สหพงศ์ อำจำรย์เอนก นำวิกมูล  อำจำรย์จักรพงษ์  กังวำนโสภณ 
ผู้ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยน โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ 

- กำรแสดงนำฏยศิลป์ ชุด “พหุวัฒนธรรม ล ำน ำแห่งกรุงธนบุรี”โดยสำขำวิชำนำฏยศิลป์ศึกษำคณะครุศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสวนาการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ภาคเช้า 

 

  
 

  
 

   
 



   
 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  
เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) 

ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย ๕๖ ๒๒.๔๐ 
หญิง ๑๙๔ ๗๗.๖๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐๐ 

 
จากตารางที่ ๑ พบว่ำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ และเพศชำย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๔๐ 
 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี ๘๔ ๓๓.๖๐ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๑๖๒ ๖๔.๔๐ 
๓๑ – ๔๐  ป ี ๓ ๑.๒๐ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๐ ๐.๐๐ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๒ ๐.๘๐ 

รวม ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๒ พบว่ำ อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุดได้แก่ อำยุ ๒๐ – ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๐ รองลงมำคือ 
อำยุ ต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๐ อำยุ ๓๑ – ๔๐  ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ และ อำยุ ๕๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๐.๘๐ ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี ๓  แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ ๒ ๐.๘๐ 
มัธยมศึกษำ ๒๔ ๙.๖๐ 
ปวช./ปวส. ๑ ๐.๔๐ 
ปริญญำตรี ๒๒๑ ๘๘.๔๐ 

สูงกว่ำปริญญำตรี ๒ ๐.๘๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตางรางท่ี ๓ พบว่ำ กำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ ปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ รองลงมำคือ 
มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๐ ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  ๐.๘๐ สูงกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ และปวช./
ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ตำมล ำดับ 
 
 



 
 
ตางรางที่ ๔ แสดงจ านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นิสิต / นักศึกษำ ๒๔๒ ๙๖.๘๐ 

บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย ๖ ๒.๔๐ 
อำจำรย์ ๒ ๐.๘๐ 

ประชำชนทั่วไป ๐ ๐.๐๐ 
อ่ืน ๆ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตางรางที่ ๔ พบว่ำ อำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด ได้แก่ นิสิต / นักศึกษำ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐ รองลงมำ
คือ บุคคลำกรภำยในมหำวิยำลัย คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๐ และ อำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐  ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินโครงการเสวนาการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  
เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) 

ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

       
 

ประเด็นการประเมิน N ร้อยละ ระดับผล 
การประเมิน 

ด้านกรรมการ/วิทยากร/ผู้แสดง    
๑. อธิบำยรำยละเอียดของกิจกรรมได้ชัดเจน   ๒๕๐ ๘๕.๖๘ มำก 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหัวข้อที่อบรมเป็นอย่ำงดี ๒๕๐ ๘๔.๓๒ มำก 
๓. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น/ซักถำมได้อย่ำงเต็มท่ี ๒๕๐ ๘๑.๑๒ มำก 
เฉลี่ย ๒๕๐ ๘๓.๓๗ มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา    
๑. สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๒๕๐ ๘๙.๙๒ มำก 
๒. ควำมพร้อมของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม ๒๕๐ ๘๖.๘๘ มำก 
๓. ควำมพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๒๕๐ ๘๖.๐๐ มำก 
๔. ระยะเวลำของกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม ๒๕๐ ๘๕.๐๔ มำก 
เฉลี่ย ๒๕๐ ๘๖.๙๖ มาก 
ด้านการบริการ    
๑. มีกำรตอบค ำถำม และชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน ๒๕๐ ๘๑.๔๔ มำก 
๒. กำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ ๒๕๐ ๘๒.๔๐ มำก 
๓. มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ๒๕๐ ๘๒.๘๐ มำก 
เฉลี่ย ๒๕๐ ๘๒.๒๐ มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ    
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรจัดกิจกรรม ๒๕๐ ๘๓.๐๔ ปำนกลำง 
๒. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรจัดกิจกรรม ๒๕๐ ๘๕.๐๔ ปำนกลำง 
เฉลี่ย ๒๕๐ ๘๖.๗๒ มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้    
๑. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ๒๕๐ ๘๖.๑๖ ปำนกลำง 
๒. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ ถ่ำยทอดให้บุคคลอื่นได้ ๒๕๐ ๘๗.๒๘ ปำนกลำง 
เฉลี่ย ๒๕๐ ๘๖.๗๒ ปำนกลำง 
เฉลี่ยรวม ๒๕๐ ๘๔.๗๒ มาก 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ใบประชา 

สัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์ Website/ 

Facebook 
สื่อบุคคล อ่ืน ๆ 

๑.คุณได้รับข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรมนี้จำกสื่อใด ๖๔ ๕๒ ๔๔ ๕๙ ๓๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๐ ๒๐.๘๐ ๑๗.๖๐ ๒๓.๖๐ ๑๒.๔๐ 

 
 



 
รายงานผลการจัดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒  

ณ เมืองวอนจู ประเทศเกาหลีใต้ 
ในระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงกำรสร้ำงเครือข่ำยเพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย     
ในระดับนำนำชำติ ครั้งที่ ๒  CIOFF KOREA  2016 WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL  ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยองค์กำรเผยแพร่วัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนำนำชำติ ในระหว่ำง
วันที่ ๕ – ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๙ ณ เมืองวอนจู ประเทศเกำหลีใต้ กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเดินทำงไปเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน ๑๔ คน น ำโดยผู้บริหำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม อำจำรย์ นิสิตจำกคณะครุศำสตร์
และนิสิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ โดยได้ร่วมท ำกำรแสดงพิธีเปิด “กำรเต้น flash mobs” กำร
แสดงชุดสุวรรณภูมิ กำรแสดงร ำสี่ภำค และร่วมแสดงในพำเหรดนำนำชำติ ซึ่ง อำจำรย์ ดร.ปัทมำ  วัฒนพำนิช 
เป็นผู้แทนทีมศิลปินจำกประเทศไทย เข้ำร่วมประชุม Director Performance กับ Director ๔๐ ประเทศ 
โดยมีผู้ว่ำกำรรัฐ Wonju เป็นประธำนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดทำงศิลปวัฒนธรรมพร้อมมอบของที่
ระลึก ทั้งนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ยังได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่คุณูปกำรของสมเด็จเจ้ำพระยำ
บรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค)  เพ่ือกำรเสนอชื่อสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนำค) 
เป็นบุคคลส ำคัญของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยให้เป็นที่รู้จัก 
 

 
 
 

      
 
      


