












ผลการประเมินผล 
โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม                                        

การเสวนา เร่ือง “มาแล...มลายู” 
ระหว่างวันท่ี ๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค)  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

          
ตอนที่ ๑  ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  
๑.  เพศ    ชาย คิดเป็น ๓๑% หญิง คิดเปน็  ๖๙% 
๒.  อายุ    ต่่ากวา่ ๒๐ ปี คิดเป็น ๗.๕๐% อาย ุ๒๐ - ๓๐ ปี คิดเป็น ๓๗.๕๐%  อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี คิดเป็น ๗%  อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี คิดเป็น ๑%                
     อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป คิดเป็น ๔๗%     
๓.  ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็น ๗๐.๕%  ปริญญาโท คดิเป็น ๑๐.๕๐%  ปริญญาเอก คิดเป็น ๓%   และอื่น ๆ คิดเป็น ๑๓.๕๐% 
๔.  สถานภาพของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  
     นิสิต/นักศึกษา คิดเป็น ๓๖%   บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็น ๑%    อาจารย์/ครู คิดเป็น ๘.๕๐% ประชาชนทั่วไป คิดเป็น ๔๕%   
     และอื่นๆ  คิดเป็น ๙% 
 

ตอนที่ ๒ ระดับการประเมินผลการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วม  

              ด้านที่ ๑ ความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายการประเมิน ก่อนการเข้าร่วมเสวนา หลังการเข้าร่วมเสวนา 

N ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับผล
การประเมิน 

N ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับผลการ
ประเมิน 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  
    ของสยาม-มลาย ู

๒๐๐ ๓.๑๒ ๖๒.๓๐ มาก ๒๐๐ ๔.๑๘ ๘๓.๖๐ มากที่สุด 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ 
    เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
    สยาม-มลายู 

๒๐๐ ๓.๓๓ ๖๖.๕๐ มาก ๒๐๐ ๔.๑๖ ๘๓.๑๐ มากที่สุด 

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย 
    แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชนและ 
    มหาวิทยาลัย 

๒๐๐ ๓.๓๒ ๖๖.๓๐ มาก ๒๐๐ ๔.๑๙ ๘๓.๘๐ มากที่สุด 

 ๒๐๐ ๓.๒๖ ๖๔.๘๓ มาก ๒๐๐ ๔.๑๘ ๘๓.๕ มากที่สุด 
 
 
 
 

            ด้านที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการโครงการ 
 

 

ประเด็นการประเมิน N 
 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

วิทยากร 
๑. อธิบายรายละเอียดของหัวข้อการเสวนาไดอ้ย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ๒๐๐ ๔.๑๖ ๘๓.๒๐ มากที่สุด 

๒. มีความรู้ ความเขา้ใจในหัวข้อทีจั่ดการเสวนาเป็นอย่างด ี ๒๐๐ ๔.๒๗ ๘๕.๓๐ มากที่สุด 

๓. เปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น/ซักถามไดอ้ย่างเต็มที ่ ๒๐๐ ๔.๙๒ ๗๘.๓๐ มากที่สุด 

รวม ๒๐๐ ๔.๔๕ ๘๒.๒๗ มากที่สุด 

ด้านสถานท่ี / ระยะเวลา 
๑. สถานที่ในการจัดการเสวนามีความเหมาะสม ๒๐๐ ๔.๓๕ ๘๗.๐๐ มากที่สุด 

๒. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๒๐๐ ๔.๑๖ ๘๓.๑๐ มากที่สุด 

รวม ๒๐๐ ๔.๒๖ ๘๕.๐๕ มากที่สุด 

ด้านการให้บริการ 
๑. มีการตอบค่าถาม และชี้แจงขอ้สงสัยได้ชัดเจน ๒๐๐ ๔.๒๓ ๘๑.๖๐ มากที่สุด 

๒. การบริการและอา่นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที ่ ๒๐๐ ๔.๐๘ ๘๔.๕๐ มากที่สุด 

๓. มีการประชาสัมพันธ์การเสวนาคร้ังน้ีอย่างหลากหลาย ๒๐๐ ๔.๐๘ ๘๑.๖๐ มากที่สุด 

รวม ๒๐๐ ๔.๑๓ ๘๒.๕๗ มากที่สุด 



 

รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวฒันธรรม  
การเสวนาวชิาการ เรื่อง “มาแล..มาลายู : มาเลย์ท่ีควรรู้” 

    เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ ด็จเจ้ าพระยา  ร่ วมกับชมรม
ประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ และองค์กรเครือข่าย ร่วมจัดโครงการ   
เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ 
เรื่อง “มาแล..มาลายู : มาเลย์ที่ควรรู้” โดยกิจกรรมในงานมีการ
เสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ทาง   
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของมลายู นอกจากน้ียังมีการแสดง   
“ลิเกฮูลู” การแสดงรําพัดมลายู การรํากริชสุหรานากง อีกทั้งมีการ
ออกร้านอาหารท้องถิ่นที่หลากหลายภายในงาน เพ่ือเช่ือมโยงความ
เข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของสยาม-มาลายู การจัดกิจกรรมในครั้งน้ี  
ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ   
บางเขียว เป็นประธานเปิดงาน และมีคณาจารย์ นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และผู้สนใจท่ัวไป   
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก  ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 
๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) 








