




““กิจการบานสมเด็จกิจการบานสมเด็จ””  
ผลการดําเนินงาน ประจําป ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๒๕๕๕๗๗  

 

 

ปฏิทินกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ภาคเรียนที ่๑ 

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แหเทียนจํานาํพรรษา (วัดศรีสุริยวงศ จ.ราชบุรี) 

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แหเทียนจํานาํพรรษา (วัดในกรุงเทพมหานคร) 

๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตรวจสุขภาพนิสิตใหม 

๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศรวม นิสิตใหม 

๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประชุมผูปกครอง 

๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศ (แยกคณะ) 

๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประชุม นิสิตที่สนใจกูกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ภาคพิเศษ) 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ "จุดหมายที่ปลายฝน" 

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีไหวครู 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีรับขวญันองใหม 

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เปดโลกชมรม 

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ประกวดฑูตกจิกรรม 

๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ยื่นผอนผันการเกณฑทหาร (เกิด พ.ศ. ๒๕๓๗) 

๔ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แขงขันกีฬาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๐ - ๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ (รอบคัดเลือก) 

๒๑ - ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๗ อบรมผูนํานิสิต รุนที่ ๒๕ 

๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประชุมนิสิตนักศึกษา  ผูกูยืมเงินกองทุน กยศ. ประจําภาคเรียนที่ ๑ 

๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ภาคเรียนที ่๒ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เดินเพื่อสุขภาพ 

๑๕ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ ๔๒ (รอบมหกรรม) 

๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ วันคลายวันพิราลัยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

๑ เมษายน ๒๕๕๘ เลือกต้ังนายกองคการบริหารนิสิต ,ประธานสภานิสิต 

๑ เมษายน ๒๕๕๘ เลือกต้ังนายกสโมสรนิสิต คณะทั้ง ๔ คณะ 

๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ประชุม นิสิตกูยืมเงินกองทุนกูยืมพื่อการศึกษา ประจาํภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แหเทียนจํานาํพรรษา วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี 

***หมายเหตุ***  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



สารจากอธิการบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา 
 

  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนสถานศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ออกรับใช

สังคมและประเทศชาติ พัฒนานิสิต นักศึกษาใหมีทักษะทางความคิดวิเคราะห ความสามารถทางวิชาการ 

สติปญญา ความคิดสรางสรรค รวมถึงทักษะการใชชีวิตในการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ปลูกฝงการมีสวน

รวมทางสังคม รูจักเห็นอกเห็นใจผุอ่ืน มีความเมตตาอารี รูจักชวยเหลือผูอ่ืน มีจิตสาธารณะ และมีทักษะการ

สื่อสารท่ีดี ใหความสําคัญกับกิจกรรมนอกหองเรียนควบคูกับการเรียนการสอนในหองเรียนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

แกนิสิต นักศึกษาสูการเปนบัณฑิตท่ีเปนคนเกง คนดี และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีหนาท่ี

กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดสวัสดิการดาน

ตางๆ เชน การชวยเหลือดูแลนิสิตใหมีรายไดระหวางเรียน ประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

จัดสรรทุนการศึกษาใหแกนิสิต นักศึกษา จัดใหมีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ปลูกฝง สรางจิตสํานึกใหมี

ความรักตอมหาวิทยาลัย ใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดและโรคติดตอ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจัดข้ึนลวนแลวแตสงเสริมให

นิสิต นักศึกษาเกิดความคิด และเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถดานตางๆ ตามท่ี

ตนเองถนัดในสิ่งท่ีเปนประโยชน มีองคกรภายใตการกํากับดูแล ไดแก องคการบริหารนิสิต องคการบริหาร

นักศึกษา สภานิสิต สภานักศึกษา สโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ ซ่ึงองคกรเหลานี้มีสวนสําคัญยิ่งท่ีจะสวนชวยกระตุน

ใหเกิดการพัฒนานิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการประสานความรวมมือกับนิสิต นักศึกษาในการเขา

รวมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย ซ่ึงสอดคลองตามกลยุทธของมหาวิทยาลัยดานการเสริมสรางประสบการณ

คุณธรรมและพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิตอีกดวย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พรอมท่ีจะพัฒนานิสิต

นักศึกษาใหเปนคน เกง คนดี เต็มความสามารถของบุคลากร เพ่ือพัฒนานิสิต นักศึกษา ไปสูความสําเร็จตาม

ความมุงหวังโดยท่ัวกัน 

ดวยความรักและปรารถนาดี 

 

( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา ) 

รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 
 



    สาร...จากรองอธิการบด ี

 

   “กิจกรรม...เปนสื่อนําแหงความสําเร็จ   กิจกรรม...เปนเหตุสนุกสนาน 

  กิจกรรม...ทําใหใจเบิกบาน   กิจกรรม...สรางงานและสามัคคี”  

 หนาท่ีหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม นอกจากการ

ประสิทธิ์ประสาทความรูดานวิชาการใหแกนิสิต นักศึกษาแลว “กิจกรรม” ถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาดวย เปนสวนสรางเสริมประสบการณดานสติปญญา การคิด การตัดสินใจ 

การแกไขปญหา ภาวการณเปนผูนํา การปรับตัว การสรางมนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม ซ่ึงเปน

รากฐานในการพัฒนานิสิตนักศึกษา ท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

 ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมท้ังหมดของมหาวิทยาลัยไดมุงเนนเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา “มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความเปนไทย” 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว  

  

 

 

    ( ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ ) 

            รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     สาร...จากผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 

 กว า  ๑๕  ป  แล ว ท่ี อา ศัยบ านแห งนี้  คว ามรู สึ ก รั ก ในบ านสมเด็ จฯ                  

ก็ยังเหมือนเดิมและมากข้ึนเรื่อยจนไมสามารถอธิบายได  นอกจากหนาท่ี คือ งานสอน งานวิจัย บริการ

วิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ก็ยังมีงานท่ีชอบและทําอยางมีความสุข คือ งานกิจกรรม  ในแตละปก็มี

กิจกรรมใหมใหเกิดการเรียนรูท่ีไมเคยซํ้า มีปจจัยหลายอยาง เชน คน เทคโนโลยี ผูปกครอง ความกาวหนา

แหงยุคโลกาภิวัตน วิวัฒนาการของวัยรุน ความเปนอยูในรั้วสถานศึกษาของลูกๆ หลานๆ นิสิต นักศึกษา ฯลฯ  

ปจจัยเหลานี้คือสิ่งท่ีพบเห็นไดในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา ในฐานะผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิต

นักศึกษา ท่ีมีภาระหนาท่ีดูแลความเปนอยูของนิสิต นักศึกษา ท้ังในรั้วมหาวิทยาลัยและนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

ขาพเจาก็ไดคิดแนวทางสรางกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกหองเรียนรวมกับบุคลากรสํานักกิจการนิสิต นักศึกษา 

เพ่ือใหสามารถฝกฝนนิสิต นักศึกษาใหพรอมดวยกาย วาจา ใจ มุงใหนิสิตเปนคนมีน้ําใจตอสวนรวม เห็นคุณคา

สาธารณะประโยชน โดยการทํางานนึกเสมอวาเราจะทําจนสุดความสามารถ ภายใตสิ่งท่ีถูกตอง ยุติธรรม 

โปรงใส รอบคอบ 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมท่ีไดดําเนินการท่ีผานมาไดยึดวงจรคุณภาพงานประกัน PDCA  นิสิตท่ี

ไดมาทํากิจกรรมใหความรวมมือดีมาก ทุกกิจกรรมท่ีจัดข้ึนลวนเปนประโยชนตอตัวนิสิต นักศึกษาเอง และได

จัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงคของมหาวิทยาลัย คือ มีจิตสาธารณะ  ทักษะการสื่อสารดี  และมีความเปน

ไทย  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป “กิจการบานสมเด็จ” ฉบับนี้ ข้ึนมาเพ่ือเปนการรวบรวม

การทํากิจกรรมท้ังปการศึกษา ท้ังของคณะและมหาวิทยาลัยและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบ และ

นําไปใชประโยชนตอไป  
 

 

 

    ( ผูชวยศาสตราจารยสายัณ  พุทธลา ) 

             ผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา          

                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 



  

 สารจากรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 

 คณะวิทยาการจัดการ 
  

            อาจารยพรรณา  พูนพิน 
   

  นิสิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนตัวบงชี้หนึ่งท่ีสําคัญในการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษา     
ท้ังกระบวนการ ตั้งแตการเตรียมความพรอมใหแกนิสิต การดูแลใหคําปรึกษาและการจัดกิจกรรมสงเสริม
ทักษะนอกชั้นเรียน โดยคํานึงถึงผลดีท่ีควรเกิดกับนิสิต ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จึงได
จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนการสรางโอกาส สถานการณตางๆ ใหนิสิตไดเขาไปมีสวนรวมภายใตการดูแลของ
อาจารย โดยสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ซ่ึงเปนการเสริมสรางประสบการณใหแกนิสิต
นักศึกษา ท้ังทางดานวิชาการและการใชชีวิตสวนตัว เพ่ือจะไดจบเปนบัณฑิตท่ีดี มีคุณภาพตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

   

 

 

       

      สารจากรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  

           อาจารยอรพิมพ  มงคลเคหา 

 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาในดานความรู
ทางวิชาการ ควบคูกับการพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในตัวนิสิตนักศึกษา ดวยการสนับสนุน สงเสริม ใหนิสิต
นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา รวมถึงกิจกรรมท่ีจัด
โดยสโมสรนิสิตเปนผูดําเนินการหลัก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 
อารมณ รางกาย รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม และความมีจิตอาสา  

 ขอขอบคุณทานผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรม
ท้ังหลายใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเปนหนวยงานกลางในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณองคการบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสร
นิสิตทุกคณะท่ีรวมแรงรวมใจใหการสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนอยางดี ทายสุดขอบคุณนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ศักยภาพในตนเองผานการเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของสังคม 

 



      

     สารจากรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 

  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  

           อาจารยกันยาวรรนธ  กําเนิดสินธุ 
 

 “บานแหงความสําเร็จ บานสมเด็จเจาพระยา” บานแหงความภาคภูมิใจ บานแหงความอบอุน 

พวกเราทุกคนอยูในบานหลังนี้ดวยความสุข  รอยยิ้ม แมบางครั้งจะมีอุปสรรค  เราก็จะรวมพลังฝาฟนไปไดทุก

ครั้งเพียงแตเราตองมีสติ  การเรียนเกงไมใชทางเดินท่ีดีท่ีสุดของชีวิตเพียงอยางเดียว  หากแตการเรียนตอง

ควบคูกับกิจกรรม  อันเนื่องจากกิจกรรมทําใหเรารูจักเพ่ือนมนุษยท่ีนอกเหนือจากครอบครัว  รูจักท่ีจะอยู

รวมกับผูอ่ืน   ผูท่ีมีความตางทางความคิด ตางจิตใจ  ทําใหเราตองมีความเคารพในความตางซ่ึงกันและกัน  มี

ความรวมมือกันในการท่ีจะทํากิจกรรมใหประสบความสําเร็จ   มีความเอ้ืออาทร  รูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน  สิ่งเหลานี้จะทําใหพวกเราเกิดทักษะการดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางกระแสโลกาภิวัตน                    

( Globalization)  โลกแหงการเปลี่ยนแปลงไมมีท่ีสิ้นสุด   ดังนั้นพวกเราจึงตองมีความพรอมในตัวเอง  ตองมี

ภูมิตานทานท่ีดีในชีวิต  มีความพอประมาณ  และมีเหตุผล  ไมปลอยใหเหตุผลเปนทาสของอารมณ  โดยนอม

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน มาสรางความสุขในการ

ดําเนินชีวิตอยางยั่งยืน 

  

 

 

 

 สารจากรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 

 คณะครุศาสตร 
  

           อาจารยรวยทรัพย  เดชชัยศรี 

 

 “...บานสมเด็จ... บานแหงนี้ยังเปนบานท่ีเปยมลนดวยความดีเพราะเปนบานท่ีแวดลอมไปดวย  

แหลงศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรูอันทรงคุณคา เปนบานท่ีมุงสรางเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะ        
ท่ีพึงประสงค มีจิตใจท่ีดีงามและประพฤติตนอยางผู มีจริยธรรม นอกจากนั้นยังเปนบานแหงความสุข          
สุขท่ีมีผูคนอยูรวมกันอยางมากมาย สุขท่ีทุกคนใหความรัก ความหวงใย ใหกําลังใจ ดูแลซ่ึงกันและกัน      
อยางเปยมสุข  เปนมหาวิทยาลัยของทองถ่ินท่ีมีท้ังความเกง ดี มีสุข พรอมพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหแกผูท่ีเขามาเรียนในบานแหงนี้อยางเปยมลน....” 

 



แนะนําเครือขายองคการบริหารนิสิต 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

นายฉัตรชัย  แกวเกื้อ 
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 

นางสาวจีรวัฒน  หลักใหญ 
นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

นายนกพร  เพชรวิเศษ 
นายกสโมสรนิสิตคณะครุศาสตร 

นายบันเทิง  แผนงาม 
ประธานสภานิสิต 

นายศุภกจิ  อาจวิชัย 
นายกองคการบริหารนิสิต 

นายโอฬาร  แผนงาม 
นายกสโมสรนิสติคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



คํานํา 

 “กิจการบานสมเด็จ” สรุปผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๗ โดยในรอบปท่ีผานมา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอนิสิต 

นักศึกษา ท้ังดานวิชาการ กีฬา สงเสริมสุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

สวนรวม สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริการ

ใหแกนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกิจกรรมท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาไดสงเสริมนั้นสอดคลองกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา นั่นหมายถึง การสงเสริมให

นิสิต นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตัวเองสูการเปนบัณฑิตท่ี “มีจิตสาธารณะ ทักษะการส่ือสารดี และมีความ

เปนไทย” พรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ เพ่ือสะทอนภารกิจของการเปน

สถาบันอุดมศึกษาในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยรูปแบบกิจกรรมท่ีจัด มุงเนนการสอดแทรกความรูเชิง

วิชาการประกอบกิจกรรม เพ่ือเชื่อมโยงความรูจากทองถ่ินสูสากล สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเองมีบริบทการ

ทํางานดานพัฒนาคุณภาพนิสิต นักศึกษา จึงสงเสริม สนับสนุน ใหนิสิต นักศึกษา เกิดความคิด มีจิตอาสาใน

การทํากิจกรรมตางๆ เปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถทางดานวิชาการและทักษะตางๆ 

รวมท้ังการแสวงหาเครือขายทางดานกิจกรรมสําหรับนิสิต นักศึกษา ท้ังในและนอกสถานศึกษาของตนเอง 

เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการทํากิจกรรมท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ ตอไป 

 ผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เกิดข้ึนจากความรวมมือของหนวยงาน ฝายตางๆ                  

ท้ังคณะกรรมการสํานักฯ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

สํานักกิจการ นิสิตนักศึกษาเองมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ควบคูกับการเรียนการสอน 

หวังเปนอยางยิ่งวากิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนจะสงผลดีตอตัวนิสิต นักศึกษา ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

  หนา 

ผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ๑ 

 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ๒ 

  • โครงการเปดโลกชมรม ๓ 

  • โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง ๙ 

  • โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๑๔ 

  • โครงการอบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๕ ๑๗ 

  • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต ครั้งท่ี ๗ ๒๑ 

  • พัฒนาแผนงานและกลยุทธการจดักิจกรรม ๒๓ 

  • โครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสรมิกิจการนิสิตเชิงบูรณาการ ๒๔ 

  • โครงการแสดงนิทรรศการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม สงเสรมิธรรมภิบาล  

    “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง” ๒๕ 

  • เขาเฝารับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ และแสดงนิทรรศการวันเอดสโลก ๒๗ 

  • ประชุมสมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๙ ๒๘ 

  • สรางเครือขายเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหลักสตูรและการเรยีนการสอน ๒๙ 

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรางสรรคงานกิจกรรม ปการศึกษา ๒๕๕๗” ๓๑ 

 กิจกรรมกฬีาหรือการสงเสริมสุขภาพ ๓๔ 

  • โครงการแขงขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส ๒๐๑๔” ๓๕ 

  • โครงการเดินเพ่ือสุขภาพ “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” ๓๙ 

  • การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ “นนทรเีกมส” ๔๓ 

 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ๔๔ 

  • โครงการทูตกิจกรรมกับการอนุรกัษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 

    อันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ๔๕ 

 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ๔๘ 

  • โครงการรับขวัญนองใหมอยางสรางสรรคสูอัตลักษณบานสมเดจ็เจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ๔๙ 

  • โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยายจุดหมายท่ีปลายฝน ๕๓ 

  • โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ๕๖ 

 กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ๖๐ 

  • โครงการราชภฏัสดุด ี ๖๑ 

  • โครงการแหเทียนจํานําพรรษา ๖๕ 

  • โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ๖๘ 

  • โครงการรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ ๗๒ 

   



   หนา 

  • โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปยมหาราช ๗๔ 

  • โครงการรวมสงเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ๗๗ 

  • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ๗๘ 

  • โครงการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ๘๒ 

  • โครงการเชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ (ชวง บุนนาค) 

    “๑๕๐ ป ศรีสุรยิวงศ ผูสาํเร็จราชการแผนดิน” ๘๖ 

  • พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  

    สยามบรมราชกุมาร ี ๙๐ 

  • โครงการสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระเน่ืองในเทศกาลสงกรานต ๙๔ 

 งานบริการและสวัสดิการ ๙๗ 

  • โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๕ ๙๘ 

  • งานบริการดานแนะแนวอาชีพ ๑๐๐ 

  • งานบริการดานทุนการศึกษา ๑๐๐ 

  • งานบริการดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา ๑๐๒ 

  • งานบริการดานการผอนผันการเกณฑทหาร ๑๐๗ 

  • งานบริการดานนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐๗ 

  • โครงการอบรมเครือขายนิสิตนักศึกษาปองกันและเฝาระวังยาเสพติด เครือขายมหาวิทยาลัย 

    ภาคกลางตอนลาง ๑๐๘ 

  • งานบริการดานสุขภาพ ๑๑๒ 

  • ผลการปฏิบัติงานของฝายอนามยั สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๑๓ 

  • โครงการตรวจสุขภาพนิสิตใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๑๔ 

  • โครงการตรวจสุขภาพประจําปของคณาจารยและบุคลากร ๑๑๖ 

  • งานบริการดานประกันอุบัติเหตนิุสิต นักศึกษา และบุคลากร ๑๑๘ 

  • งานบริการหองออกกําลังกาย Fitness Center ๑๑๘ 

 ภาพกิจกรรมทายเลม ๑๑๙ 

 กองบรรณาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  

ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒๕๕๗๗  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวิชาการกิจกรรมวิชาการ  

ที่สงเสริมคุณลักษณะที่สงเสริมคุณลักษณะ  

บัณฑิตที่พึงประสงคบัณฑิตที่พึงประสงค  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเปดโลกชมรม 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองดวยองคการบริหารนิสิต ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการทํากิจกรรมตามธรรมนูญนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ไดเห็น
ถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมของนิสิต ท่ีมีผลตอการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษา เปนการสรางประสบการณจริงท่ีไดจาก
การคิด และปฏิบัติดวยตนเอง มีการจัดการรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีระบบ เพ่ือสรางพ้ืนฐานการทํางานในอนาคต ซึ่งองคการ
บริหารนิสิต อาจทํากิจกรรมเพ่ือบริการแกนิสิตไดไมท่ัวถึงทุกคน ธรรมนูญนิสิต จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งชมรมข้ึน เพ่ือจัด
กิจกรรม โดยนิสิตใหกับนิสิตเอง โดยมีองคการบริหารนิสิต สภานิสิต อาจารยท่ีปรึกษาชมรม อาจารยท่ีปรึกษาองคการบริหาร
นิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เปนผูดูแลใหคําปรึกษาและบริการการดําเนินกิจกรรมของทุกชมรม 
 ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๗ น้ี องคการบริหารนิสิต ไดดําเนินการประชาสัมพันธและรับสมัครเปดชมรมใหม และไดทํา
การประชุมเพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบการจัดตั้งชม และการจัดกิจกรรมชมรม เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงไดกําหนดจัดกิจกรรม เปดโลก
ชมรมข้ึน เพ่ือใหชมรมตางๆ ไดจัดซุมเผยแพรกิจกรรมและรับสมัครนิสิตท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมในชมรมน้ันๆ และยังมีการ
แสดงผลงาน หรือวัตถุประสงคของชมรมน้ันๆ ดวย 
 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือกระจายการจัดกิจกรรมใหท่ัวถึงและพัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับนิสิต 
๒. เพ่ือใหนิสิตไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
๓. เพ่ือสงเสริมใหนิสติไดทํากิจกรรมรวมกันและจดักิจกรรมท่ีเปนประโยชนจัดตอท้ังตนเอง มหาวิทยาลัยฯ 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ลานกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ระหวางวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ผูเขารวมโครงการ  

จํานวนท้ังสิ้น ๓๐,๓๕๐  คน ประกอบดวย 
อาจารย     จํานวน ๑๐๐      คน 

  นิสิต     จํานวน ๓๐,๐๐๐ คน 
  ผูปกครอง    จํานวน  ๑๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน ๑๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐๑,๘๓๐ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงพันแปดรอยสามสิบบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดกระจายการจัดกิจกรรมใหท่ัวถึงและพัฒนาทักษะ ความสามารถใหกับนิสิต 
๒. นิสิตไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
๓. นิสิตไดทํากิจกรรมรวมกันและจัดกิจกรรมท่ีมปีระโยชนท้ังตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน ทองถ่ิน ฯลฯ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 
 
 

๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตไดมโีอกาสทํากิจกรรมท่ีตนเองถนัด 
๒. นิสิตใชเวลาวางใหเกินประโยชน 
๓. นิสิตมเีวลาทําทํากิจกรรมรวมกันทําใหเกิดความสามัคคีในกลุมนิสิต 
๔. นิสิตไดทํางาน และกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 

 ปญหาและอุปสรรค  : สถานท่ีจัดกิจกรรมคอนขางคับแคบ 
 

ขอเสนอแนะ   : ติดตามประแกไขเปนรายกรณีชมรม 
    : ประชุมและติดตามผลการดําเนินงานชมรมทุก ๑ เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



รายช่ือชมรมป ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี รายชื่อชมรม จํานวนสมาชกิ (คน) 

ชมรมดานวิชาการ จํานวน ๙ ชมรม 
๑ ชมรมนิติศาสตรลูกสุรยิะ ๕๓๑ 
๒ ชมรมศิลปอาสา ๕๘๗ 
๓ ชมรมอาสาพยาบาล ๑๙๐ 
๔ ชมรมกระดานดาํ ๖๗๔ 
๕ ชมรมวิชาการ ๔๔๓ 
๖ ชมรม English Club New Gen ๖๕๓ 
๗ ชมรมสองกลองดดูาว ๖๘๘ 
๘ ชมรมกาวยางอยางเขาใจ ๓๘๓ 
๙ ชมรมสมาธิ BSRU ๑๘๒ 

ชมรมดานนนัทนาการจํานวน ๘ ชมรม 
๑๐ ชมรมมุมน่ังเลน ๔๐๐ 
๑๑ ชมรมฟุตบอล ๔๙๐ 
๑๒ ชมรมเทควันโด ๒๒๙ 
๑๓ ชมรมกีฬาเพ่ือการพัฒนาชนบท ๖๙๘ 
๑๔ ชมรม Street Dance ๒๘๕ 
๑๕ ชมรม NEW GEN BOX ๗๔๓ 
๑๖ ชมรม BSRU Hockey Club ๒๐๔ 
๑๗ ชมรม BBGUN GEN๒ ๕๕๐ 

ชมรมดานบําเพ็ญประโยชนจํานวน ๑๘ ชมรม 
๑๘ ชมรมปญญาชนคนสรางฝน ๘๘๘ 
๑๙ ชมรมคายอาสาพัฒนาชนบท ๔๕๘ 
๒๐ ชมรมรวมคิดสรางสรรคสัมพันธรักษโลก (Eco for life) ๕๖๕ 
๒๑ ชมรมสานสัมพันธสูชุมชน ๗๔๓ 
๒๒ ชมรมปดทองหลังพระ ๘๖๗ 
๒๓ ชมรมรูรักษถ่ิน ๔๘๔ 
๒๔ ชมรมเฉพาะกิจ ๒๕๕ 
๒๕ ชมรมวัยรุนไทยใจอาสา อพ.สธ. ๖๖๕ 
๒๖ ชมรมหองสมดุเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ๗๘๐ 
๒๗ ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒๗๒ 
๒๘ ชมรมรักษเล ๘๙๙ 
๒๙ ชมรมคนแลเงา ๕๒๐ 
๓๐ ชมรม WE ARE HELPERS ๒๗๓ 
๓๑ ชมรมบานเดียวกัน ๔๓๗ 
๓๒ ชมรมกบนอกกะลา ๕๕๗ 
๓๓ ชมรมอุตสาหกรรมบําเพ็ญ ๒๑๘ 
๓๔ ชมรมคนมไีฟ ๕๕๔ 
๓๕ ชมรมโรบอท ๓๐๒ 

ชมรมดานศิลปวัฒนธรรมจํานวน ๔ ชมรม 
๓๖ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ๒,๐๓๑ 
๓๗ ชมรมทักษิณสุริยะ ๖๘๒ 
๓๘ ชมรมมสุลมิสัมพันธบานสมเด็จ ๒๐๔ 
๓๙ ชมรมกลาด ี ๑,๐๐๖ 

รวม ๒๑,๕๙๐ 
๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการเปดโลกชมรม 
วันท่ี ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ลานกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

จากการดําเนินโครงการ เปดโลกชมรมผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการเปดโลกชมรม 
 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

สวนท่ี ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง ๒๕๖  ๖๔ 

ชาย ๑๔๔ ๓๖ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑  ๑๘๖ ๔๖.๕๐ 

ปท่ี ๒  ๑๐๒ ๒๕.๕๐ 

ปท่ี ๓  ๘๘ ๒๒.๐๐ 

ปท่ี ๔  ๒๔ ๖.๐๐ 

รวม  ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๙ ๔.๗๕ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๖๖ ๔๑.๕๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗๓ ๑๘.๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘๘ ๒๒.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๕๔ ๑๓.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
 

๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการเปดโลกชมรม 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๖๑ ดีมาก 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๔.๓๒ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๕ ดี 

๔. ข้ันตอนการสมัครสมาชิกชมรม ๓.๑๙ ดี 

รวม ๔.๓๒ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑. มีโอกาสทํากิจกรรมท่ีตนเองถนัด ๔.๑๒ ดี 

๒. นิสิตใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ๓.๙๒ ดี 

๓. ทํากิจกรรมรวมกันของนิสติท่ีมปีระโยชนตอมหาวิทยาลัย และสังคม ๔.๕ ดี 

๔. เปนการเรียนรูนอกช้ันเรียน ๔.๒ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 

งานเปดโลกชมรม เปดโลกกิจกรรม ๕๖ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง  
 

 

หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกตางจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ
ตางๆ และระบบสังคม การปฐมนิเทศจะชวยใหนิสิตมีความพรอมในการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสถาบันท่ีตนเองไดเลือก 
ตามความตองการตองการ มีความเขาใจในการประพฤติปฏิบัติตน และสรางทัศนคติท่ีดีในการเขามาใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
อีกท้ังทางมหาวิทยาลัยไดคํานึงถึงความรูความเขาใจของผูปกครองของบุตรหลานของตนเองท่ีกําลังจะเขามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ดวยเหตุดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุม
ผูปกครองข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการศึกษา การปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมและเพ่ือใหนิสิตไดรับขอมูลพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะเตรียมตัว
เผชิญกับสถานการณใหมๆ ท้ังในดานการเรียนความเปนอยูในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากน้ันยังแนะนําผูบริหาร
และคณาจารยท่ีจะตองดูแลบุตรหลานของทานตลอดในการศึกษาใหนิสิตไดรูจักและสรางความสัมพันธ อีกท้ังทางผูบริหารได
ช้ีแจงทําความเขาใจถึงนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาใหกับผูปกครองอีกดวย 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือแนะนําและช้ีแจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลยั 
๒. เพ่ือใหนิสิตใหมและผูปกครองไดพบกับคณะผูบริหาร คณาจารย ในมหาวิทยาลยั 
๓. เพ่ือใหนิสิตใหมและผูปกครอง ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีตอนิสิต 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           หองประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗   
 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๑๐๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย    จํานวน    ๑๐๐      คน 
            นิสิต    จํานวน ๓,๕๐๐ คน 
  ผูปกครองนิสติ   จํานวน ๑,๔๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๒๒,๐๖๕  บาท ( หน่ึงแสนสองหมื่นสองพันหกสบิหาบาทถวน ) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดแนะนําและช้ีแจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏบัิติตัวในการดาํเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

๒. นิสิตใหมและผูปกครองไดพบกับคณะผูบริหาร รวมท้ังคณาจารยในมหาวิทยาลยั 

๓. นิสติใหมและผูปกครองไดทราบถึงแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมตีอนิสิต 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 
 
 

๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตใหมไดรับทราบกฎระเบียน และแนวทางการศึกษาเบ้ืองตนจากผูบริหารมหาวิทยาลัย 
๒. ไดวางรากฐานอันดีแกการเริ่มตนท่ีจะศึกษา 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 

 ปญหาและอุปสรรค  : นิสิตนักศึกษาบางคนไมสามารถเขารวมการปฐมนิเทศไดตามวันเวลาท่ี 
         มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ขอเสนอแนะ   : จัดใหมีการปฐมนิเทศเพ่ิมภายหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง  
ระหวางวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   

หองประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสติใหมและประชุมผูปกครอง 
 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๖ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 

  

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๒๔๒ ๔๘.๔๐ 

หญิง ๒๕๘ ๕๑.๖๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ สถานะผูตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

นิสิต ๓๓๑ ๖๖.๒๐ 

ผูปกครอง ๑๓๘ ๒๗.๖๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๑ ๖.๒๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๑ ๖.๒๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๙๔ ๑๘.๘๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘๕ ๑๗.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๔ ๑๔.๘๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๗๘ ๑๕.๘๐ 

ผูปกครอง ๑๓๘ ๒๗.๖๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
  
 

๑๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง  
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดัประชุม ๔.๖๑ ดีมาก 

๒. สื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ๔.๔๙ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดประชุม ๔.๑๐ ดี 

รวม ๔.๔๐ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ทราบถึงกฎระเบียบในมหาวิทยาลัย ๔.๕๓ ดีมาก 

๒. แนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ๔.๖๕ ดีมาก 

๓. การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลยั ๔.๑๒ ดี 

รวม ๔.๔๓ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมและประชุมผูปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 

หลักการและเหตุผล 
          การสําเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ถือเปนหน่ึงความภาคภูมิใจในการเรียนของ
นิสิตทุกคน ซึ่งถือวาเปนการเริ่มตนการทํางาน ท่ีตองมีความรับผิดชอบมากข้ึนและเปนการสรางรากฐานของชีวิตของตนเองได
ตามตองการ โดยบัณฑิตทุกคนจะตองนําเอาความรูความสามารถรวมถึงประสบการณท่ีตนไดสั่งสมมาเปนระยะเวลา ๔ ถึง ๕ 
ป ในรั้วมหาวิทยาลัย นําออกมาใชใหเต็มความสามารถและกําลังตน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันสูงสุดของ
ชีวิตเพ่ือประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 
 ดังน้ันองคการบริหารนิสิตจึงไดจัดกิจกรรมแสดงความยินดี บัณฑิตใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ในพิธีซอมใหญ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนการแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
๒. เพ่ือเปนกิจกรรมท่ีใหบัณฑติใหมไดผอนคลายความเหน่ือยลาจากการฝกซอมรับปริญญา 
๓. เพ่ือใหบัณฑิตใหมและผูปกครองไดแสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม  ถึง วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     
 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๑๕๓ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน   ๓       คน 
            นิสิต   จํานวน ๓๕๐ คน 
  บัณฑิตจบใหม  จํานวน ๒.๘๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๕๐,๒๕๐  บาท ( หาหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน ) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. การแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีสําเรจ็การศึกษา 
๒. บัณฑิตใหมไดผอนคลายความเหน่ือยลาจากการฝกซอม 
๓. บัณฑิตและผูปกครองไดแสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. ซุมขององคการบริหารนิสิตไดรับความนิยมจากบัณฑติมาถายรูปเปนจํานวนมาก 
๒. นิสิตนักศึกษาไดคอยชวยเหลือและคอยอํานวยความสะดวกแกบัณฑิตรุนพ่ีเปนอยางด ี

 

 
 
 
 
 ๑๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ระหวางวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม  ถึง วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗     

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 

จากการดําเนินโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 

 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๙๑ ๔๗.๗๕ 

หญิง ๒๐๙ ๕๒.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ สถานะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑติ ๓๐๒ ๗๕.๕๐ 

ผูปกครอง ๙๘ ๒๔.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 
บัณฑิตคณะครุศาสตร ๙๔ ๒๓.๕๐ 

บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๖๑ ๑๕.๒๕ 

บัณฑิตคณะวิทยาการจดัการ ๖๙ ๑๗.๒๕ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๗๘ ๑๙.๕๐ 

ผูปกครอง ๙๘ ๒๔.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๔.๒๕ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๔๙ ปานกลาง 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๓.๑๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๗๕ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. นิสิตไดแสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ๔.๕๓ ดีมาก 

๒. ผอนคลายความเหน่ือยลาจากการฝกซอม ๔.๒๑ ดี 

๓. บันทึกภาพความทรงจํา ๔.๕๑ ดีมาก 

รวม ๔.๔๒ ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการอบรมผูนํานิสิต รุน ๒๕ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือใหเกิดทรัพยากรท่ีเปนกําลังสําคัญท่ีมีคุณภาพ เปนผูท่ีมีความสามารถครบถวน
ท้ังดานวิชาการ นันทนาการ และมีความเปนผูนําท้ังยังรวมไปถึงความซื่อสัตยสุจริต มีความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวม
กอนประโยชนสวนตน ซึ่งหลากหลายสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการพัฒนาของประเทศลวนใหความสําคัญเปนอยาง
มาก ในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาทองถ่ินสูประเทศชาติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ก็เล็งเห็นความสําคัญตอการผลิตนิสิตใหเปนบัณฑิตท่ีความเปนผูนํา 
สมบูรณแบบ จึงไดจัดโครงการอบรมผูนําของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนโครงการฝกเนนการทํากิจกรรมการทํางานการคิดแบบผูนํา 
ฝกนิสิตใหมีแนวคิดมีวิสัยทัศนเกิดแรงบันดาลใจ มีความเปนภาวะผูนํามากข้ึนกลาคิดกลาแสดงออกในสิ่งท่ีสรางสรรค ซึ่งการ
จัดโครงการ อบรมผูนํา มหาวิทยาลัยจัดมาอยางตอเน่ือง โดยในครั้งน้ีไดจัดโครงการ อบรมผูนํา รุน ๒๕ ข้ึน ในปลายภาคเรียน
ท่ี๑/๒๕๕๗ เพ่ือจะไดนําเอานิสิตท่ีมีความสนใจมีความสามารถท่ีตองการพัฒนาตนเองเพ่ือท่ีจะกาวเปนผูนําท่ีดีในอนาคต ท้ัง
ยังเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ียั่งยืนสืบไป 
 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมใหนิสติมีความเปนผูนํา และมีบุคลิกภาพท่ีด ี
๒. เพ่ือสรางตัวแทนนิสิต และนิสติแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนใหนิสิตมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผูนํานิสิต 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา , คายศรีสวาท อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน   ๑๐      คน 
            นิสิต   จํานวน ๑๕๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๔๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๓๒๙,๔๐๐ บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นเกาพันสามรอยยีส่บิบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นิสิตมีความเปนผูนํา มีความซื่อสตัยเสยีสละ และมีบุคลิกภาพท่ีด ี
๒. ไดสรางตัวแทนนิสติ มีกลุมนิสติแกนนําพัฒนากิจกรรมตอไป 
๓. นิสิตมีพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ กลาแสดงออกในการทํากิจกรรมของผูนํานิสติ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ  
 ๑. มหาวิทยาลัยไดสรางตนแบบผูนํานิสิตท่ีจะสามารถชวยเหลืองานของสาขาวิชาของตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
               มากยิ่งข้ึน 
 ๒. สามารถเพ่ิมเครือขายของคณะกรรมการนิสติไดมากยิ่งข้ึน 
 

๑๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการอบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๕ 
ระหวางวันท่ี ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ คายศรีสวาท อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผูนํานิสิต รุน ๒๕ ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจดั
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ อบรมผูนํานิสิต รุน ๒๕ 
 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

  
 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๖๔ ๔๒.๖๗ 

หญิง ๘๖ ๕๗.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

นิสิตป ๑ ๑๐๔ ๖๙.๓๓ 

นิสิตป ๒ ๒๙ ๑๙.๓๓ 

นิสิตป ๓ ๙ ๖.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๘ ๕.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๔๙ ๓๒.๖๗ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒๒ ๑๔.๖๗ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๒๙ ๑๙.๓๓ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๒ ๒๘.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๘ ๕.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 

 
๑๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูนํานิสิต รุน ๒๕ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๓.๗๕ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๔.๑๒ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๙ ดี 

๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๓.๘๗ ดี 

๕. สถานท่ีทองเท่ียว ๓.๘๕ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สงเสริมใหทํางานเปนระบบมากข้ึน ๔.๔๒ ดี 

๒. ความสัมพันธระหวางนิสิตประจําสาขาดีข้ึน ๔.๖๑ ดีมาก 

๓. ไดแลกเปลี่ยนความรูแลประสบการณในการทํากิจกรรม ๔.๕๑ ดีมาก 

รวม ๔.๕๑ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๕ 
ระหวางวันท่ี  ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ  คายลูกเสือศรีสวาท อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต ครั้งท่ี ๗”  

 
 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเพ่ิมจาํนวนมากข้ึน ซึ่งเปนหนาท่ีของทุกฝาย 

รวมถึงการจัดการบรหิารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีจะสงผลถึงภาพลักษณและศักยภาพของมหาวิทยาลยั ดังน้ันคุณภาพของ

การศึกษาจะเกิดข้ึนไดถาสถานศึกษามีบุคคลากรท่ีมีคณุภาพมคีวามรักองคกร มุงมั่นตั้งใจ ปฏิบัตหินาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด  

ภาระงานท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การเปนอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนิสิต  และผูท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา ควรเปนผูท่ีมี

ความรูและทักษะในการใหคําปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนํานิสิตอยางถูกตอง ทําใหนิสิตเรียนจบอยางมีคุณภาพ ดังน้ันการ

พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษาจึงเปนสิ่งท่ีสําคญัยิ่ง อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางทักษะในการใหคาํปรึกษา การเฝาระวังและ

แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดกับนิสิตในมหาวิทยาลัย 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ไดเล็งเห็นถึงความสําคญัดังกลาว  จึงไดจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรือ่ง “การ

พัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งท่ี ๗”  ข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะ

เก่ียวกับการใหคําปรึกษาและการเฝาระวังปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดกับนิสิตในมหาวิทยาลัย  อันนําไปสูการพัฒนางานและ

ความคิดสรางสรรคในการนํามาประยุกตใชกับนิสตินักศึกษาไดอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือสรางเครือขายและความสามัคคีระหวางคณาจารยและบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 ๒. เพ่ือเสริมสรางทักษะและความรูดานการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา 

กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาท้ัง  ๔ คณะ อาจารยท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชา และบุคลากรสาย

สนับสนุน รวม ๑๒๐ คน 

วัน เวลา สถานท่ี 

 วันท่ี  ๑๖, ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗   ณ มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา  และ บานไรคณุนาย รสีอรท 

จังหวัดนครราชสีมา  

รายละเอียดงบประมาณ 
 งบประมาณจากแผนดิน จํานวน ๗๒๔,๒๐๐ บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.  ผูเขารวมโครงการมคีวามรูและทักษะในการใหคําปรึกษา สามารถนําไปประยุกตใชกับนิสติ นักศกึษาได 

 ๒.  มีเครือขายอาจารยท่ีปรึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลยัไดรวมกันดูแลและใหคําปรึกษานิสิตนักศกึษา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

๒๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งท่ี ๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



พัฒนาแผนงานและกลยุทธการจัดกิจกรรม
 

 

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองดวยองคการบริหารนิสิต ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการดําเนินกิจกรรมตามธรรมนูญนิสิตของมหาวิทยาลัย ได
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรม ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย แตละกิจกรรมจึงจะตองตอบสนองตอความตองการ
ของนิสิต มหาวิทยาลัย นิสิตและมหาวิทยาลัยจะไดมีคุณภาพ ใหตรงเปาหมายและเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
ในแตละกิจกรรม ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๗ น้ี ทางองคการบริหารนิสิต จึงไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาแผนงานและกลยุทธ
การจัดกิจกรรมข้ึน เพ่ือไดศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็นและวิเคราะหปญหารวมถึงประเด็นตางๆ เปนการพัฒนานิสิตในการ
บริหารการจัดกิจกรรม เพ่ือองคการบริหารนิสิตจะไดมีฐานขอมูลมีแผนงานมีมีระบบการบริหารมีกลยุทธในการจัดและพัฒนา
กิจกรรมของทางองคการบริหารนิสิต สืบตอไป 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือหาขอบกพรองของการจัดกิจกรรมท่ีผานมาและไดนํามาแกไข 
๒. เพ่ือใหองคการบริหารนิสิตมีแบบแผนกลยุทธและเปาหมายท่ีชัดเจน 
๓. เพ่ือพัฒนาแผนงานและกลยุทธการจัดกิจกรรม 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
คณะกรรมการนิสติดําเนินงานท้ังสิ้น  ๒๐ คน ประกอบดวย 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๕๑,๒๐๐ บาท ( หาหมื่นหน่ึงพันสองรอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  ไดแกไขขอปญหาขอบกพรองการจัดกิจกรรมท่ีผานมาเพ่ือพัฒนาตอไป 
๒.  องคการบริหารนิสติมีแบบแผนกลยุทธและเปาหมายท่ีชัดเจน 
๓.  ไดมีพัฒนาแผนงานและกลยุทธการจัดกิจกรรม  

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 

 

 

 

 

 
๒๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการนิสิตเชิงบูรณาการ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูนําเครือขายเพ่ือสงเสริมกิจการนิสิตนักศึกษาเชิง
บูรณาการ ตามกรอบมาตรฐานการพัฒนากิจการนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ในการน้ี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดรวมอยูในกลุมราชภัฏ กลุมรัตนโกสินทร   
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดโครงการและสงนิสิตเขารวมโครงการ
ดังกลาว เพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณมุมมองแนวคิดของผูนํานิสิตนักศึกษาและเปนประโยชน ตอกิจการนิสิตนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตอไป 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การสื่อสาร การสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนํา และการเปน ผูตามท่ีด ี
๒. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร  
๓. เพ่ือสรางสมัพันธภาพท่ีดีระหวางผูนํานิสติของแตละมหาวิทยาลัย 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง จ.สุพรรณบุร ี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๒ – ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐ คน ประกอบดวย 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี จํานวน      -      คน 
  นิสิตเขารวมกิจกรรม  จํานวน ๑๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๑,๐๐๐ บาท  ( หน่ึงหมื่นหน่ึงพันบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นิสิตไดพัฒนาทักษะการคดิวิเคราะห การสื่อสาร การสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะผูนํา และการเปน ผูตามท่ีดี  
๒. ไดสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 
๓. นิสิตไดสรางสมัพันธภาพท่ีดีระหวางผูนํานิสิตของแตละมหาวิทยาลยั 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
๒. ไดสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

 

 

 

 
๒๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการแสดงนิทรรศการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมธรรมภิบาล  
มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนานิสิต ใหตรงตามพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคดวยกิจกรรมแตละกิจกรรมน้ัน ก็ลวนมีจุดมง

หมายจุดประสงคเนนประโยชนเพ่ือนิสิตท้ังสิ้น โดยประโยชนของการจัดกิจกรรมจะตอบสนองทางตรงหรือทางออมของนิสิตก็
ได กิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมก็เชนกันเปนการฝกและปลูกฝงนิสิตเปนคนดีและคนเกง และผลพวงไปถึง ความ
ซื่อสัตยประกอบอาชีพท่ีสุจริต ประพฤติปฏิบัติธรรมภิบาล กอใหเกิดความโปรงใส ซึ่งจะเปนการแกปญหาการคอรัปช่ันใน
สังคมไทย  

  แตเมื่อนิสิตและมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ก็ควรนําผลงานท่ีไดจัดทําออกนําเสนอตอสังคม 
เพ่ือแสดงศักยภาพความสามารถใหเปนท่ีประจักษแจงตอสังคมชุมชน ประเทศชาติตามลําดับ 

องคการบริหารนิสิตจึงไดจัดโครงการ แสดงนิทรรศการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมธรรมภิบาล มหาวิทยาลัยโปรงใส 
บัณฑิตไทยไมโกง เพ่ือเปดใชเวทีน้ีใหนิสิตไดแสดงศักยภาพของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมตางๆ สื่อออกมาในรูปแบบนิทรรศการกิจกรรมดังกลาวมา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการการทํากิจกรรม และความสามารถของนิสิต  
๒. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางดานวิชาการควบคูกิจกรรมนันทนาการ 
๓. เพ่ือใหนิสิตไดรวมกันทํากิจกรรมท่ีสรางสรรครวมกับนิสิตตางสถาบัน 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๒๐ ตุลาคม – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๖๐ คน ประกอบดวย 
 อาจารย   จํานวน ๕ คน 

  นิสิตเขารวมกิจกรรม จํานวน ๔๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน   ๓๖,๘๕๐ บาท (สามหมื่นหกพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการการทํากิจกรรม และความสามารถของนิสิต 
๒. ไดสงเสรมิกิจกรรมทางดานวิชาการควบคูกิจกรรมนันทนาการ 
๓. ไดใหนิสติไดรวมทํากิจกรรมท่ีสรางสรรครวมกันกับเพ่ือนนิสติตางสถาบัน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
 
 

๒๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทยไมโกง 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



เขาเฝารับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ และแสดงนิทรรศการวันเอดสโลก
 

 

หลักการและเหตุผล 
  ดวยศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย กําหนดจัดงานวันเอดสโลก ครั้งท่ี ๒๓ ประจําป ๒๕๕๗ ข้ึน ระหวางวันท่ี 

๒๙ พศฤจิกายน – ๑  ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่ง
ในการจัดงานดังกลาว พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุเสด็จเปนประธานในงาน ซึ่งจัดข้ึน
เพ่ือใหกําลังใจแกผูติดเช้ือเอดส ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นอกจากน้ีในงานดังกลาว จะมีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
ตางๆ มากมาย เพ่ือใหความรูแกเยาวชนและประชาชนท่ีเขารวมงาน  

  ดังน้ันองคการบริหารนิสิตจึงไดจัดโครงการ เขาเฝารับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ และแสดงนิทรรศการวันเอดสโลก ข้ึนเพ่ือใหนิสิตไดแสดงศักยภาพความสามารถ และมีสวนรวมในกิจกรรมให
กําลังใจผูติดเช้ือเอดส เปนการพัฒนานิสิตในการทํางานทํากิจกรรมรวมกับสังคม 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือนําเสนอผลงานกิจกรรมในการรวมปองกันและรณรงคโรคเอดส 
๒. เพ่ือสงเสริมลดการตดิเช้ือเอดสในวัยรุน 
๓. เพ่ือเปนการเสนอแนวทางใหกําลังใจผูตดิเช้ือเอดส 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   

ผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนท้ังสิ้น  ๓๕  คน ประกอบดวย 
             อาจารย เจาหนาท่ี  จํานวน ๕ คน 
  นิสิต   จํานวน ๒๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๕,๔๐๐ บาท ( สองหมื่นหาพันสีร่อยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดนําเสนอผลงานกิจกรรมในการรวมปองกันและรณรงคโรคเอดส 
๒. ไดสงเสริมลดการตดิเช้ือเอดสในวัยรุน 
๓. ไดเปนการเสนอแนวทางใหกําลังใจผูติดเช้ือเอดส 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ประชุมสมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๙
 

 

หลักการและเหตุผล 
  สมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย เปนการรวมกลุมของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั

ท่ัวประเทศท้ัง ๔๐ แหง เพ่ือออกขอบังคับและเปนเครือขายของการเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณใหแกกันผานผูนํา
นิสิตนักศึกษา รวมไปถึงการจับมือรวมกันระหวางกลุมสถาบันตางในการจัดกิจกรรม ท่ีรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําให
นิสิตนักศึกษาไมคิดวาตนเองน้ันแตกตางหรือแปลกแยกจากกลุมอ่ืนๆ โดยแตละมหาวิทยาลัย ก็ตางลวนมีหัวใจและนํ้าใจอัน
เปนนํ้าใจราชภัฏเชนกัน  

  การประชุมสมาพันธนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๙ น้ี นับเปนการพบปะแหลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณผูนํานิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท้ัง ๔๐ แหง เปนการประชุมท่ีสุดยอดผูนํานิสิต รวมกันผลักดัน
และช้ีนําอนาคตการพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เพ่ือใหทันและเปนความอันหน่ึงอัญ
เดียวกัน ใหสอดคลองกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการท่ีจะถายทอด อัตลักษณของนิสิตในภูมิภาคใหประจักษตอ 
สายตาในกลุมประเทศตางๆ ในปจจุบัน 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือประชุมแลกเปลีย่นการทํางานและการทํากิจกรรมของนิสิตนักศกึษา 
๒. เพ่ือรวมผลักดันใหเกิดขอระเบียบของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๓. เพ่ือเช่ือมความสมัพันธของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเหนียวแนน 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๒๐ – ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   

ผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนท้ังสิ้น  ๙  คน ประกอบดวย 
             อาจารย เจาหนาท่ี  จํานวน ๓ คน 
  นิสิต   จํานวน ๖ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน - คน 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................   จํานวน - คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๓๒,๘๐๐  บาท ( สามหมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดประชุมแลกเปลี่ยนการทํางานและการทํากิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
๒. ไดรวมผลักดันใหเกิดขอระเบียบของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๓. ไดเช่ือมความสัมพันธของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเหนียวแนน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะการทํางานและการทํากิจกรรมของนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย 

 
 

๒๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สรางเครือขายเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
 

 

หลักการและเหตุผล 
  “จากผลการสํารวจการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเปนภาคเรียนสุดทาย  (ทบ.๑๗) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

เปรียบเทียบกับผูสําเร็จการศึกษา พบวา ผูไมสําเร็จการศึกษามีจํานวนมาก ซึ่งเกิดจากปญหาดานหลักสูตร ดานกระบวนการ
การประเมินผลสําเร็จการศึกษา ทําใหขาดคุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษา ประกอบกับการสํารวจคําถามบนระบบออนไลนบน
ระบบ MIS ของสํานัก พบวา มีคําถาม เก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับคําถามท้ังหมด” น่ีเปน
ขอมูลท่ีไดจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน องคการบริหารนิสิตจึงเล็งเห็นปญหาในจุดน้ี จึงอยากเขาไปมีสวนชวยใน
การลดปญหา และลดความสูญเปลาทางการศึกษา ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารนิสิต สํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนิสิตระดับปริญญาตรีเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู รับทราบความ
ตองการ อันเปนประโยชนในการสนับสนุนสงเสริมระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
ท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการเรียนการสอน ท่ีสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพสูสังคม  

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณสมบัตผิูสําเร็จการศึกษา ใหแกนิสิตท่ีจะจบการศึกษา 
๒. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลยัและนิสิต 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 

           ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา   อาคาร ๖   ช้ัน ๑๕     

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนท้ังสิ้น  ๑๒๐  คน ประกอบดวย 
             อาจารย เจาหนาท่ี  จํานวน ๒๐ คน 
  นิสิต   จํานวน ๑๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน - คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๘,๔๐๐ บาท ( แปดพันสี่รอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับคณุสมบัตผิูสําเร็จการศึกษา ใหแกนิสิตท่ีจะจบการศึกษา  

๒. ไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและนิสติ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับคณุสมบัตผิูสาํเรจ็การศึกษา ใหแกนิสิตท่ีจะจบการศึกษา 

 
 
 
 
 

๒๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สรางเครือขายเพ่ือสรางความรูความเขาใจดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

วันท่ี ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสรางสรรคงานกิจกรรม ปการศึกษา๒๕๕๗” 
 

 

หลักการและเหตุผล 
     องคการบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหบริการแกนิสิต ตามธรรมนูญ

นิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งหลายปท่ีผานมานิสิตไดปฏิบัติหนาท่ีจนเกิดมีกระบวนการตาง ๆ ท่ีนิสิตไดเปนผูคิดวางแผน 
วิเคราะหฯลฯ และฝกฝนใหนิสิตท่ีเขามาเปนตัวแทนในการเปนผูนําในการบริหาร จัดการกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
การสรางสรรคงานกิจกรรมนิสิต เปนกระบวนความคิดวิเคราะหของนิสิต ท่ีไดรับนโยบายในการบริหารจากผูบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยเปนข้ันตอนตาง ๆ เปนลําดับข้ันมา ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีผานมาน้ัน นิสิตก็ไดดําเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตาง ๆ เพ่ือพัฒนานิสิต ใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางสรางสรรค จึงจัดการสัมมนาระหวางนิสิตทีมงานท่ีดําเนินกิจกรรมในป ๒๕๕๖ และ ทีมงานใหมท่ีจะ
ดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๗ ข้ึน เพ่ือใหมีเวทีในการถายทอดความรู ทักษะตาง ๆ ปญหา อุปสรรคและวิธีปองกันในการ
ดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางสรางสรรค ในปการศึกษาใหม โดยนําแนวทางจากการสรุปงาน มาถายทอดอีกดวย 

วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือใหนิสิตทราบถึงกระบวนการและนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรมในปการศึกษาใหม 
 ๒.  เพ่ือไดแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางคณะกรรมการดาํเนินงานชุดเกาและชุดใหม 
 ๓.  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปการศึกษาใหม 
 ๔.  เพ่ือสงมอบตําแหนงอยางเปนทางการของนายกองคการบริหารนิสิต ประธานสภานิสติ และนายกสโมสรนิสิตฯ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 

           มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 
ตามแนวพระราชดําริ จ.จันทบุร ี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๒๒ – ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๘   

ผูเขารวมโครงการ  
 จํานวนท้ังสิ้น  ๑๒๐  คน ประกอบดวย 
             อาจารย เจาหนาท่ี  จํานวน ๒๐ คน 
  นิสิต   จํานวน ๑๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน - คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๓๑๒,๗๐๐ บาท ( สามแสนหน่ึงหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.  นิสิตทราบถึงกระบวนการและนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรมในปการศึกษาใหม 
 ๒.  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูงานระหวางคณะกรรมการดําเนินงานชุดเกาและชุดใหม 
 ๓.  ไดเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในปการศึกษาใหม 
 ๔.  ไดสงมอบตําแหนงอยางเปนทางการของนายกองคการบริหารนิสิต ประธานสภานิสติ และนายกสโมสรนิสติฯ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 

๓๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสรางสรรคงานกิจกรรม ปการศึกษา๒๕๕๗” 

ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน ตามแนวพระราชดําริ จ.จันทบุรี 
 

 

จากการดําเนินโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคงานกิจกรรม ปการศึกษา๒๕๕๗ ผูรับผดิชอบโครงการได
จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ 
 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

  
 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๒๔ ๔๐.๐๐ 

หญิง ๓๖ ๖๐.๐๐ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 

 

ตารางท่ี ๒ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๙ ๓๑.๖๗ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๓ ๒๑.๖๗ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๒ ๒๐.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๖ ๒๖.๖๗ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๕๗ ดีมาก 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๔.๑๒ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๙ ดี 

๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๕ ดี 

๕. สถานท่ีทองเท่ียว ๔.๒๕ ดี 

รวม ๔.๒๔ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สงเสริมใหทํางานเปนระบบมากข้ึน ๔.๕๗ ดีมาก 

๒. ความสัมพันธระหวางหนวยงานดีข้ึน ๔.๒๓ ดี 

๓. ไดแลกเปลี่ยนความรูแลประสบการณในการทํากิจกรรม ๔.๕๑ ดีมาก 

รวม ๔.๔๔ ดี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกีฬาหรือ 

การสงเสริมสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการแขงขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส ๒๐๑๔” 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 กีฬาเปนกิจกรรมท่ีชวยสรางเสริม และพัฒนามนุษย ท้ังดานรางกาย จิตใจ ชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในสังคม 
และยังชวยสงเสริมการพัฒนาความคิด สติปญหา สมาธิ ใหกับมนุษยไดอยางดียิ่ง ซึ่งท่ัวโลก ไดใหความสําคัญกับการเลนกีฬา   
ท้ังสมัครเลนและอาชีพ ดวยเหตุผลหลักท่ีวาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความแข็งแรงใหรางกาย อันจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี และ  
เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีใหเกิดมากข้ึน  
 องคการบริหารนิสิต จึงไดจัดการแขงขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ข้ึน เพ่ือใหนิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดสรางเสริมสุขภาพ แสดงศักยภาพความสามารถดานกีฬา สรางความสัมพันธและ
ความสามัคคี 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสรางเสริมและพัฒนารางกาย จิตใจใหกับนิสิต 
๒. เพ่ือสรางความสามัคคี และการทํางานรวมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือสงเสริมการแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคของนิสติ 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐,๓๐๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน   ๑๐๐  คน 
            นิสิต   จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๒๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๕๑,๗๐๐   บาท (หกแสนหาหมื่นหน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เพ่ือสรางเสริมและพัฒนารางกาย จิตใจใหกับนิสิต 
๒. เพ่ือสรางความสามัคคี และการทํางานรวมกัน 
๓. เพ่ือสงเสริมการแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคของนิสติ 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาไดรวมกิจกรรมกันเพ่ือกอใหเกิดความสามัคค ี
๒. นิสิต นักศึกษาไดรวมแสดงออกทางความคิดสรางสรรค 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 ปญหาและอุปสรรค  : การแขงขันกีฬาอยูในระหวางการทําการเรียนการสอน 
 

ขอเสนอแนะ   : จัดแบงชวงเวลาในการจัดการแขงขัน 
 

๓๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมลูกีฬาชงโคเกมส ๒๐๑๔ 

ระหวางวันท่ี  ๔ – ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

 

  จากการดําเนินโครงการ กีฬาชงโคเกมส ๒๐๑๔ ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจดั
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ กีฬาชงโคเกมส ๒๐๑๔ 

 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑  เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง ๒๖๓ ๖๕.๗๕ 

ชาย ๑๕๕ ๓๔.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๑๖๔ ๔๑.๐๐ 

ปท่ี ๒ ๑๓๙ ๓๔.๗๕ 

ปท่ี ๓ ๕๒ ๑๓.๐๐ 

ปท่ี ๔ ๔๕ ๑๑.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๒ ๘.๐๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๒๔ ๓๑.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗๘ ๑๙.๕๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๔ ๑๘.๕๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๙๒ ๒๓.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 ๓๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ กีฬาชงโคเกมส ๒๐๑๔ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๓๕ ปานกลาง 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๘ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๓.๑๕ ปานกลาง 

รวม ๓.๖๐ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ชวยสรางความสามัคคีของนิสติ ๔.๔๘ ดี 

๒. เปนการเสริมสรางความสัมพันธของนิสิต ๔.๕๑ ดีมาก 

๓. นิสิตไดแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรค ๔.๒๕ ดี 

รวม ๔.๔๑ ดี 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 
กีฬาภายใน “ชงโคเกมส ๒๐๑๔” 

ระหวางวันท่ี  ๔ – ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

๓๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กอตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ ท่ีตอง
พัฒนาบุคลากรของประเทศ ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการกอตั้งโรงเรียนในการใหวามรู ซึ่งตอมาก็
ไดมีการปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ก็เปนสถาบันการศึกษาแหงหน่ึง ท่ีไดกอตั้งมา
ยาวนาน โดยไดรับท่ีดินจากท่ีเปนทรัพยสินของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ท่ีไดถึงแกพิราลัย ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหวันท่ี ๑๙ มกราคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันพิราลัยของสมเด็จเจาพระยาฯ เปนวันสําคัญของทาง
มหาวิทยาลัยอยางมาก ถือเปนคลายวันพิราลัย ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต นักศึกษา ศิษยเกาทุกคน 
ตองนอมรําลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจาพระยาฯ และถือเปนวันครบรอบการกอตั้งมหาวิทยาลัยอีกดวย 
  ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๗ น้ี ไดครบรอบ ๑๓๒ ป วันคลายวันพิราลัยของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ และ   
ครบ ๑๑๙ ป การกอตั้งมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯจึงไดมีการกําหนดช่ือกิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๕๗ น้ีวา “๑๕๐ ป    
ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” ซึ่งรวมเปนวันคลายวันครบรอบการเปนผูสําเร็จราชการแผนดินอีกดวย 
  องคการบริหารนิสิต จึงไดจัดกิจกรรมเทิดเกียติของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ในกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ 
“๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” ในวันเสารท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เพ่ือเปนสัญญาณการเริ่มตน การจัด
กิจกรรมในสัปดาหเทิดพระเกียรติ และเพ่ือสงเสริมสุขภาพแกผูเขารวมกิจกรรมอีกดวย 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเชิดชูเกียรตสิมเด็จเจาพระบาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
๒. เพ่ือประชาสมัพันธกิจกรรมวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ (ชวง บุนนาค) 
๓. เพ่ือรวมสงเสรมิสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา , ลานพระบรมราชาอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูเขารวมโครงการ  

จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐ คน ประกอบดวย 
อาจารย   จํานวน   ๑๐๐      คน 

            นิสติ   จํานวน ๓,๘๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๘๙,๓๕๐ บาท ( แปดหมื่นเกาพันสามรอยหาสิบบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  ไดเชิดชูเกียรติสมเด็จเจาพระบาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
๒.  ไดประชาสมัพันธกิจกรรมวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
๓.  ไดรวมสงเสรมิสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลยัและชุมชนโดยรอบ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 

๓๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. คณาจารย นิสติ นักศึกษา ไดออกกําลังกายรวมกัน 
๒. ไดประชาสัมพันธกิจกรรมและขาวสารของมหาวิทยาลัยใหกับประชาชนชุมชนโดยรอบไดรับทราบ 
๓. เปนการจัดสวัสดิการดานการสงเสริมดานกีฬาใหแกคณาจารย นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 ปญหาและอุปสรรค : ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดในชวงจัดกิจกรรม 
 

ขอเสนอแนะ  : ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ และเพ่ิมกําลังเจาหนาท่ีตํารวจในการชวยควบคุม 
     การจราจรตลอดเสนทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” 
วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
และลานพระบรมราชาอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) 

 

  จากการดําเนินโครงการ เดินเพ่ือสขุภาพ “๑๕๐ ป ศรสีุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๕๐ ป ศรสีุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” 

 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๔๘ ๓๗.๐๐ 

หญิง ๑๕๒ ๓๘๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๒๑๒ ๕๓.๐๐ 

ปท่ี ๒ ๓๘ ๙.๕๐ 

ปท่ี ๓ ๒๙ ๗.๒๕ 

ปท่ี ๔ ๑๔ ๓.๕๐ 

คณาจารย เจาหนาท่ี ๗ ๑.๗๕ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณาจารย เจาหนาท่ี ๗ ๑.๗๕ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๐ ๓.๐๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๐๐ ๓๗.๗๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๖๐ ๑๔.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๐ ๙.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๗๐ ๙.๕๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
๔๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการเดินเพ่ือสุขภาพ “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๓.๘๖ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๗๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๔ ดี 

๔. วิทยากรเตนแอโรบิค ๔.๓๕ ดี 

รวม ๔.๐๕ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. มหาวิทยาลัยไดประชาสมัพันธวันคลายวันพิราลัย ๔.๕๑ ดีมาก 

๒. สรางความสันพันธอันดรีะหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน ๔.๓๘ ดี 

๓. สงเสริมใหนิสิตมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ๔.๒๕ ดี 

รวม ๔.๓๘ ดี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ 
รอบคัดเลือก ระหวางวันท่ี ๑๐ – ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จ.ปทุมธานี 
รอบมหกรรม ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“นนทรีเกมส” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยข้ึนเปนประจําทุกป 
และในปการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดเปนเจาภาพในการจัดการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๒ “นนทรีเกมส” ระหวาง

วันท่ี ๑๕ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
  สํานักกิจารนิสิตนักศึกษา จึงจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๔๒ รอบ จํานวนท้ังสิ้น ๑๑ ชนิดกีฬา 
ไดแก เทควันโด กรีฑา มวยไทยสมัครเลน มวยสากลสมัครเลน ยูโด ดาบไทย 
เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฮอกก้ี หมากกระดาน(หมากลอม) ครอสเวิรด และ
ชนิดกีฬาท่ีผานการคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานครอีกจํานวน ๒ ชนิดกีฬา 
ไดแก เปตอง(หญิงคู) และเซปกตะกรอ (ทีมคูชาย)รวม จํานวนท้ังสิ้น ๑๓ 
ชนิดกีฬา 
 ในการเขารวมการแขงขันครั้งน้ี มนัีกกีฬาไดรับเหรยีญรางวัลจาก
การแขงขันกีฬา ไดแก 

๑. นายกิตติพร  อาปู  “เหรยีญทองแดง” 
มวยสากลสมัครเลน รุนไลทเวท นํ้าหนักไมเกิน ๖๐ ก.ก. 

๒. นายวรวิทย  คงทน  “เหรียญทองแดง” 
มวยสากลสมัครเลน รุนฟลายเวท นํ้าหนักไมเกิน ๕๒ ก.ก. 

๓. นายปญญาวุฒิ  ชะรอยรัมย  “เหรียญทองแดง” 
มวยไทยสมัครเลน รุนไลทมิดเดลิเวท นํ้าหนักไมเกิน ๗๑ ก.ก. 

๔. นายศรฤกษ  วงคขันธ  “เหรียญทองแดง” 
มวยไทยสมัครเลน รุนฟลายเวท นํ้าหนักไมเกิน ๕๑ ก.ก. 

๕. นางสาวขวัญฤดี  จูธารักษ  “เหรยีญทองแดง” 
มวยไทยสมัครเลน รุนฟลายเวท นํ้าหนักไมเกิน ๕๑ ก.ก.(หญิง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 

บําเพ็ญประโยชนและ 

รักษาสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  ปจจุบันสภาพแวดลอมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังทางอากาศ นํ้า และดิน รวมถึงสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ตางไดรับ
ผลกระทบจากปญหามลภาวะทางสิ่งแวดลอม ลวนเกิดจากการเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยี การขยายท่ีอยูอาศัยของมนุษย 
จึงทําใหพันธุพืชบางสายพันธุไดสูญหายไป โดยไมไดรับการอนุรักษและพัฒนาสายพันธุ ซึ่งเปนท่ีนาเสียดายตอการศึกษา
คนควาสําหรับผูสนใจ อีกท้ังยังไมมีไวใหคนรุนหลังๆไดศึกษา  
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดมองเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
ใหคงอยูจึงไดจัดโครงการ ทูตกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยรวมกับผูประกวดฑูตกิจกรรมรวมกันปลูกพันธุพืชท่ีหายากควร
คาแกการอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ืออนุรักษพันธุพืชและศึกษาคนควาทางสายพันธุ 
๒. เพ่ือปลูกฝงใหนิสติมีจติสาธารณะมีจิตสาํนึกตอสิ่งแวดลอม 
๓. เพ่ือสรางพ้ืนท่ีสีเขียวใหรมเงาแกพ้ืนท่ีในวิทยาเขตสระยายโสม 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา วิทยาเขตสระยายโสม จ.สุพรรณบุร ี

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘   

ผูเขารวมโครงการ 
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๓๐ คน ประกอบดวย 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี จํานวน   ๑๐ คน 
  นิสิตเขารวมกิจกรรม  จํานวน ๑๒๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๖๐,๗๕๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. ไดรวมกิจกรรมไดสรางความรูใหมใหแกนิสิต 
๒. ไดสรางความสัมพันธ พบปะ กับนิสิตเกา และคณาจารย 
๓. เพ่ือสงเสริมจิตสํานึกใหนิสิตหวงใยสิ่งแวดลอม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
      ๑.  องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
  เปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

๔๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
โครงการ ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันท่ี ๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๘   

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วิทยาเขตสระยายโสม จ.สุพรรณบุรี 
 จากการดําเนินโครงการ ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการ
จัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๔๒ ๔๒ 

หญิง ๕๘ ๕๘ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน รอยละ 

นิสิตป ๑ ๕๔ ๕๔.๐๐ 

นิสิตป ๒ ๒๙ ๒๙.๐๐ 

นิสิตป ๓ ๑๑ ๑๑.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๖ ๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๔๑ ๔๑.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๓ ๑๓.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๑ ๑๑.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒๙ ๒๙.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๖ ๖.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ทูตกิจกรรมกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในโครงการอนุรักษ   
           พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๒๕ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๗๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๕ ดี 

๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๒๐ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. นิสิตไดรับประสบการณในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ๔.๑๕ ดี 

๒. เพ่ือใหนิสิตไดเปดโลกทัศนในการจัดกิจกรรมท่ีสามารถนํามา   
    ประยุกตกับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได 

๔.๑๒ ดี 

๓. ไดแลกเปลี่ยนความรูแลประสบการณในการทํากิจกรรม ๔.๐๒ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกิจกรรม  

เสริมสรางคุณธรรมเสริมสรางคุณธรรม  

และจริยธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รับขวัญนองใหมอยางสรางสรรคสูอัตลักษณบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
 

หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมประชุมเชียรและรับขวัญนองใหมเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางยิ่งเพราะเปนการตอนรับนิสิตใหมใหเขามาเปนลูก
สุริยะอันมีเลือดมวงขาวอยางเต็มตัว โดยกระบวนการท่ีชวยพัฒนาความสัมพันธและเพ่ิมความสามัคคีระหวางนิสิตรุนนองและ
นิสิตรุนพ่ีในระดับสาขาวิชาซึ่งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน อีกท้ังยังมีสวนในการพลักดันการทํางานรวมกัน
ของกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชากับอาจารยประจําสาขาวิชาอีกทางหน่ึงดวย โดยจัดข้ึน ๒ ชวง ชวงแรก ระหวางวันท่ี ๑๘ – 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชวงท่ีสอง ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนการตอนรับนิสติใหมประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  
๒. เพ่ือใหนิสิตใหมไดทํากิจกรรมรวมกับรุนพ่ีและคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือใหนิสิตใหมสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีรุนนองและความรักความสามคัคีซึ่งกันและกัน 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๒๐๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน  ๓๐๐      คน 
            นิสิต   จํานวน ๔,๕๐๐ คน 
  ประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน ๑๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๓๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๕๙,๑๐๐ บาท (หน่ึงแสนหาหมื่นเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.   ไดตอนรับนิสติใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
๒.   นิสิตใหมไดทํากิจกรรมรวมกับนิสิตรุนพ่ีและคณาจารยในมหาวิทยาลัย 
๓.   นิสิตมคีวามสมัพันธท่ีดีตอรุนพ่ีเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. ปลูกฝงใหรูจักรักมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตรุนพ่ีรุนนอง และคณาจารยไดทํากิจกรรมรวมกัน 
๓. ทําใหนิสิตเกิดความศรัทธารุนพ่ี, คณาจารย และมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 ปญหาและอุปสรรค  : การประสานงานระหวางสาขาวิชา 
     : กิจกรรมกลุม สมัพันธท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 

ขอเสนอแนะ   : ประสานงานอาจารยท่ีปรึกษารวมตรวจสอบรูปแบบกิจกรรม 
๔๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการรับขวัญนองใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ รับขวัญนองใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ รับขวัญนองใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๒๒๘ ๔๕.๖๐ 

หญิง ๒๗๒ ๕๔.๔๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ป ๑ ๔๒๑ ๘๔.๒๐ 

ป ๒ ๕๘ ๑๑.๖๐ 

ป ๓ ๑๒ ๒.๔๐ 

ป ๔ ๙ ๑.๘๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๐ ๒.๐๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๗๖ ๓๕.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๐๒ ๒๐.๔๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจดัการ ๙๔ ๑๘.๘๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๑๘ ๒๓.๖๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
   
 
 

๕๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ รับขวัญนองใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๖๕ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๕ ดี 

๔. ความปลอดภยั ๓.๙๔ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. พิธีบายศรสีูขวัญ ๔.๓๔ ดี 

๒. นิสิตใหมกับนิสติรุนพ่ีไดทํากิจกรรมรวมกัน ๔.๑๕ ดี 

๓. เรยีนรูการใชชีวิตในรั้วมหาลัยอยางสงบสุข ๔.๐๕ ดี 

รวม ๔.๑๘ ดี 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรมโครงการรับขวัญนองใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” 
 

หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย นับไดวาเปนเรื่องท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับนิสิต ท่ีตองจากลาผูปกครองจาก
ลาถ่ินฐานบานเกิด เขามาเรียกศึกษาและอาศัยในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดท้ังการไดพบเจอเพ่ือนรวมช้ันรุนพ่ีและ
ผูคนมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งเปนเรื่องหนาวิตกกังวลสําหรับคณาจารยและผูปกครอง ในเรื่องการใชชีวิตของนิสิต การอยู
รวมกับผูอ่ืนการดําเนินชีวิตและการเรียนในระดับอุดมศึกษา  
 ดวยเหตุน้ีองคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดโครงการ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
รับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” ข้ึนเพ่ือเปนการแนะแนวแกนิสิตในการเรียนและใชชีวิตของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใหมีความรูความเขาใจ สามารถปรับปรุงตนเอง และปฏิบัติตัวในการอยูรวมกันในสังคมไดตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหนิสิตมีการเตรยีมตัวมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือใหนิสิตมีทักษะการใชชีวิตการอยูรวมกันในสังคมและผูอ่ืน 
๓. เพ่ือใหนิสิตมีบุคลิกภาพท่ีดี มมีมุมองใหมๆ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 หองประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็๗เจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๖๕๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๕๐  คน 
            นิสิต   จํานวน ๓,๕๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๔,๗๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจด็รอยหาสิบบาทถวน) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นิสิตมีการเตรียมตัวเกิดแรงจูงใจในการเรยีนระดับมหาวิทยาลัย  
๒. นิสิตมีทักษะการใชชีวิตในสังคมรวมกับผูอ่ืน 
๓. นิสิตมีบุคลิกภาพท่ีดี มีคณุธรรม ไดเปดมมุมองใหมๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตมีการเตรียมตัวเกิดแรงจูงใจในการเรยีนระดับมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตท่ีรวมโครงการมีบุคลิกภาพท่ีดีข้ึน มีคุณธรรมระลึกถึงพระคณุบิดา มารดา 
 
 
 
 

๕๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
โครงการโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” 

วันท่ี ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

จากการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” ผูรับผิดชอบโครงการได
จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจาํแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง ๒๗๙ ๕๕.๘๐ 

ชาย ๒๒๑ ๔๔.๒๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ป ๑ ๔๘๓ ๙๖.๖๐ 

ป ๒ ๗ ๑.๔๐ 

ป ๓  ๖ ๑.๒๐ 

ป ๔ ๔ ๐.๘๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๗ ๓.๔๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๗๙ ๓๕.๘๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๐๒ ๒๐.๔๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๘ ๑๙.๖๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๐๔ ๒๐.๘๐ 

รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 
 

๕๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพรับฟงบรรยาย จุดหมายท่ี “ปลายฝน” 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๕๑ ดีมาก 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๕๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๑ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๓๑ ดี 

รวม ๔.๑๔ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ไดเรียนรูการคิดดี ทําด ี ๔.๕๔ ดีมาก 

๒. ตระหนักถึงหนาท่ีของตนเองตอการเรียน ๔.๓๘ ดี 

๓. ระลึกถึงพระคณุบิดา มารดา ๔.๘๑ ดีมาก 

รวม ๔.๕๘ ดีมาก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคการนิสิตเปน
หนวยท่ีทําหนาท่ีในการบริหารงานกิจกรรมนิสิตหลัก ซึ่งประกอบไปดวยองคการบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิต ซึ่งมี
หนาท่ีในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ในแตละปการศึกษาน้ัน ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปแบบมาเปนเวลานานและในธรรมนูญดังกลาวยังกําหนดถึงการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม
ระเบียบ โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิต 
ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ ข้ึน โดยใหมีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดข้ึน 
  ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีจะมาถึงน้ี สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ไดออกประการรับสมัครและดําเนินการรับสมัครเปน
ท่ีเรียบรอยแลว และไดกําหนดเลือกตั้งในวันพุธ ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เพ่ือใหเปนไปตามธรรมนูญ
นิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. เพ่ือสรรหาผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารนิสติ ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ 
๓. เพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

          มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี   ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒๐,๑๓๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน   ๓๐      คน 
            นิสิต   จํานวน ๒๐,๐๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๓,๖๐๐  บาท ( เจ็ดหมื่นสามพันหกรอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ไดผูดํารงตาํแหนงนายกองคการบริหารนิสิต ประธานสภานิสติ และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ 
๓. ไดสงเสรมิความเปนประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. ไดตัวแทนนิสิตผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารนิสติ นายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

๕๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ระหวางวันท่ี ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

 

จากการดําเนินโครงการ การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสติและนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  
ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคาํถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําป

การศึกษา ๒๕๕ข   
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 

หญิง ๒๕๐ ๖๒.๕๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ป ๑ ๑๖๙ ๕๖.๓๓ 

ป ๒ ๕๘ ๑๙.๓๓ 

ป ๓ ๓๙ ๑๓.๐๐ 

ป ๔ ๓๔ ๑๑.๓๓ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๒.๓๓ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๙๗ ๓๒.๓๓ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘๔ ๒๘.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๙ ๑๙.๖๗ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๕๓ ๑๗.๖๗ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 

๕๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ การเลือกต้ังนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๕ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๘๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๕๑ ดีมาก 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๖๑ ดีมาก 

รวม ๔.๒๘ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ไดนายกองคการบรหิารนิสิตแลนายกสโมสรนิสิตท่ีด ี ๔.๕๔ ดีมาก 

๒. สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกัน ๔.๑๒ ดี 

๓. สงเสริมการแสดงออกดานการแสดงออกความเปนประชาธิปไตย ๔.๙๐ ดีมาก 

รวม ๔.๕๒ ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกิจกรรม  

สงเสริมศิลปสงเสริมศิลปะะ  

และวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการราชภัฏสดุดี  
 

 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนามาจาก “โรงเรียนฝกหัดครู” โดยโรงเรียนฝกหัดครูแหงแรกเปดสอนเมื่อวันท่ี ๑๒ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ ซึ่งตั้งข้ึนบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร หลังจากน้ันจึงไดขยายไปตั้งอยูทุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนฝกหัดครูไดเปลี่ยนช่ือยกระดับฐานะเปน 
“วิทยาลัยครู” และในป พ.ศ.๒๕๓๕ ไดรับพระราชทานช่ือ จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปน “สถาบันราชภัฏ” และ
เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๕ ไดมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ยกฐานะวิทยาลัยครู ใหเปน “สถาบันราชภัฏ” อยาง
เปนทางการนับเปนสิริมงคลและเปนเกียรติสูงสุดแกสถาบันราชภัฏ และตอมาในวันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ไดมีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสวนพระองค เปนตรา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได เปนสิ่งท่ีนําความภาคภมูใิจสงูสดุมาสู
ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ โดยสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคให
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู จากน้ันไดมีการพระราชทานช่ือเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อป พ.ศ.
๒๕๔๕ และในป พ.ศ. ๒๕๔๗ สถานบันราชภัฏไดเปลี่ยนช่ือเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึงปจจุบัน  
 ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณน้ีไว

เหนือเกลาและจงรักภักดีดวยการตั้งปณิธานท่ีจะประพฤติ และปฏิบัติหนาท่ีเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท ในการพัฒนา

ประเทศและบําบัดทุกข บํารุงสุขแกพ่ีนอง ประชาชนชาวไทย สืบไปเน่ืองในมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จเจาอยูหัวชาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลวนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม จึงไดรวมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวาย

อาศิรวาทราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจา ผูเปน "พระบิดา" และ "ครู" ผูยิ่งใหญของแผนดิน ดังน้ัน วันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ ถือวาเปนวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเปนการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏดวยเชนกัน ในการจัด

กิจกรรมข้ึนในครั้งน้ีน้ันเพ่ือท่ีจะแสดงถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีได

พระราชทานนาม ราชภัฏ ข้ึน และเพ่ือสงเสริมใหนิสิตมีความรักความผูกพันในสถาบันท่ีตนเองศึกษา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือรวมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอบนอมระลึกถึง ผูพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
๒. เพ่ือใหนิสิตไดเห็นถึงความสําคญัของสถาบัน 
๓. เพ่ือใหนิสิตไดภมูิใจในการเปนนิสตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๒๐๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๑๐๐     คน 
            นิสิต   จํานวน ๓,๐๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๐,๔๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่รอยบาทถวน) 
 
 

๖๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. รวมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมระลึกถึงผูสถาปนาสถาบันราชภัฏ  
๒. ศึกษานิสิตไดเห็นถึงวันสําคัญและความสําคญัของสถาบันการศึกษา 
๓. นิสิตไดภมูิใจในการเปนนิสิตในสถาบันราชภัฏ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 

 ปญหาและอุปสรรค : นิสิตไมสามารถเขารวมไดท้ังหมด เพราะนิสิตติดการเรียนการสอน 
 
ขอเสนอแนะ  : ขอความรวมมืออาจารยผูสอน ใหความสําคัญกับงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูลวันราชภัฏสดุดี 
วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

  จากการดําเนินโครงการวันราชภฏัสดุดี ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
โดยจําแนกคาํถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการวันราชภัฏสดดุ ี

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๒๘ ๖๔.๐๐ 

หญิง ๗๒ ๓๖.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
  

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๑๘๑ ๓๗.๕๐ 

ปท่ี ๒ ๑๒ ๒๕ 

ปท่ี ๓ ๓ ๒๐ 

ปท่ี ๔ ๔ ๑๗.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

องคการบริหารนิสิต ๔ ๒.๐๐ 

สภานิสิต ๓ ๑.๕๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๘๔ ๔๒.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓๑ ๑๕.๕๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๓ ๒๖.๕๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒๕ ๑๒.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

๖๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการวันราชภัฏสดุดี 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๒๘ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๗๖ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๒๕ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 

  
ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 

 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. รูถึงความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภฏั ๔.๔๑ ดี 

๒. รูถึงพระราชกรณยีกิจของพระมหากษัตรยิตอมหาวิทยาลัยราชภฏั ๔.๒๓ ดี 

๓. มีทัศนคติท่ีดีตอมหาวิทยาลัย ๔.๕๒ ดีมาก 

รวม ๔.๓๙ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๖๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการแหเทียนจํานําพรรษา 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  พิธีแหเทียนจํานําพรรษา เปนประเพณีทางศาสนาพุทธ ซึ่งเปนศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยนับถือเปนสวนใหญสืบ
ทอดมา ท้ังน้ีเพ่ือเปนการสืบทอดประเพณีอันดีงามดังกลาว องคการบริหารนิสิต จึงไดจัดกิจกรรมหลอเทียนจํานําพรรษาและ
แหเทียนจํานําพรรษา ไปถวายยังวัดตาง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยมีสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ 
คณาจารย เจาหนาท่ี และนิสิต เปนผูนําตนเทียนไปถวาย 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสําคญั 

๒. เพ่ือใหนิสิตไดทํากิจกรรมรวมกับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

๓. เพ่ือทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา ,วัดประดิษฐฐาราม(วัดมอญ) ,วัดพิชัยญาติการาม ,วัดบางไสไก ,          
วัดประยรุวงศาวาส 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒,๐๐๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๓๐๐  คน 
            นิสิต   จํานวน ๑,๖๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๕๖,๔๐๐ บาท (หาหมื่นหกพันสี่รอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดสบืสานพระเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 
๒. นิสิตไดทํากิจกรรมรวมกับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ไดรวมทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา  

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลยัไดปลูกฝงกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศาสนาใหกับนิสิต 
๒. มหาวิทยาลยัไดจัดกิจกรรมดานศาสนารวมกับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
  

๖๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการแหเทียนจํานําพรรษา 
ระหวางวันท่ี ๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา , วัดประดิษฐฐาราม(วัดมอญ) , วัดพิชัยญาติการาม , 
วัดบางไสไก , วัดประยุรวงศาวาส 

 

จากการดําเนินโครงการแหเทียนจาํนําพรรษา ผูรับผดิชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมนิผลการจัด
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการแหเทียนจํานําพรรษา 
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๘๔ ๔๒.๐๐ 

หญิง ๑๑๖ ๕๘.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๑๗๘ ๘๙.๐๐ 

ปท่ี ๒ ๑๒ ๖ 

ปท่ี ๓ ๖ ๓ 

ปท่ี ๔ ๔ ๒ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๗๖ ๓๘.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓๕ ๑๗.๕๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๑ ๒๐.๕๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๘ ๒๔.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
 

 
๖๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ แหเทียนจํานําพรรษา 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๘๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๕ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๓.๗๕ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. มีโอกาสทํากิจกรรมท่ีตนเองถนัด ๓.๙๔ ดี 

๒. นิสิตใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ๔.๒๑ ดี 

๓. ทํากิจกรรมรวมกันของนิสติท่ีมปีระโยชนตอมหาวิทยาลัย และสังคม ๔.๔๘ ดี 

๔. เปนการเรียนรูนอกช้ันเรียน ๔.๕๕ ดีมาก 

รวม ๔.๓๐ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัย เปนสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุงพัฒนามนุษย ใหมีความรูทางดานวิชาการ ความสามารถ
ดานวิชาชีพ และการใชชีวิตในวัยท่ีกําลังจะออกสูสังคมแหงการแขงขัน การทํางาน ทําใหเกิดการพัฒนาดานตาง ๆเพ่ือบริการ
ใหแกผูท่ีสนใจในการศึกษา ซึ่งกิจกรรม เปนสวนหน่ึงท่ีมีความสําคัญอยางมาก ท่ีจะเปนการพัฒนาใหนิสิต เปนบัณฑิตท่ี
สมบูรณแบบได องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ใหมีคุณภาพ โดยการสรางนิสิตตนแบบในการทํากิจกรรม คนหานิสิตท่ีมีความกลาแสดงออก มีความสารถ มีความคิด
สรางสรรค เพ่ือเปนตัวอยางใหกับเพ่ือนนิสิตในการทํากิจกรรมตอไป  
  จึงไดจัดทําโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ข้ึน เพ่ือคนหานิสิตท่ีมีความสามารถในการทํา
กิจกรรม เปนผูนํานิสิต มีบุคลิกภาพท่ีโดดเดน เพ่ือใหเปนตนแบบท่ีดี ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือคนหานิสิตท่ีมีความสามารถ มีความเปนผูนํา ความกลาแสดงออก 
๒. เพ่ือสรางนิสติตัวอยาง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. เพ่ือสงเสริมใหนิสติเห็นความสําคญัของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 หองประชุมช้ัน ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๑๙ กันยายน - ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๑๖๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๑๐ คน 
            นิสิตผูเขารวมประกวด จํานวน ๕,๐๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน  ๑๕๐  คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๖๓,๙๔๕ บาท ( หน่ึงแสนหกหมื่นสามพันเการอยสีส่บิหาบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. มีตัวแทนนิสิตท่ีมีความสามารถ มคีวามเปนผูนํา ความกลาแสดงออก 
๒. มีนิสิตตัวอยาง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. นิสิตเห็นความสาํคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลยั 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตไดแสดงความสามารถอยางสรางสรรค 
๒. สงเสริมใหนิสติทํากิจกรรมอยางสรางสรรค 
๓. มหาวิทยาลยัสงเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของนิสิต 
๔. มหาวิทยาลยัไดสงเสริมใหนิสิตไดมีความสามารถเพ่ือสรางผลงานและเกียรติยศใหแกตนเองและมหาวิทยาลัย 

 
 

๖๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูลโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
ระหวางวันท่ี  ๑๙ กันยายน - ๓  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หองประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ผูรับผดิชอบโครงการไดจดัทําแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๗๓ ๓๖.๕๐ 

หญิง ๑๒๗ ๖๓.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ป ๑ ๘๗ ๔๓.๕๐ 

ป ๒ ๔๖ ๒๓.๐๐ 

ป ๓ ๓๙ ๑๙.๕๐ 

ป ๔ ๒๘ ๑๔.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๖๘ ๓๔.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓๙ ๑๙.๕๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๒ ๒๖.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๑ ๒๐.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 ๖๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๒๙ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๗๕ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๓๔ ดี 

รวม ๔.๑๒ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ไดแสดงความสามารถอยางสรางสรรค ๔.๔๒ ดี 

๒. สงเสริมใหนิสิตทํากิจกรรมอยางสรางสรรค ๔.๑๑ ดี 

๓. แสดงความคิดเห็น กลาคดิ กลาทํา ๔.๓๔ ดี 

๔. ฑูตกิจกรรมมีบุคลิกท่ีเหมาะสม ๔.๕๓ ดีมาก 

รวม ๔.๓๕ ดี 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๗๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 

โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๗๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

หลักการและเหตุผล 

 เมื่อวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯประทับรถตูพระท่ีน่ัง จากท่ีประทับ ณ วังไกลกังวล กลับเขาสูโรงพยาบาลศิริราช อีกครั้ง โดยถึงประตู 
๘ โรงพยาบาลศิริราช เวลา ๒๓.๐๐ น. ทามกลางพสกนิกรท่ีทราบขาวมาเฝารับเสด็จฯ ช่ืนชมพระบารมีอยางใกลชิด โดยทาง
สํานักพระราชวังเปดใหประชาชนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ีช้ัน ๑ 
อาคารศิริราช ๑๐๐ ป เปนวันแรก  
 นับแตมีแถลงการณสํานักพระราชวังออก เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช 
ท่ีอาคารศิริราช ๑๐๐ ป โรงพยาบาลศิริราช ก็ไดมีพสกนิกรหลายหมูเหลาตางทยอยเดินทางเขามาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการ
แสดงความจงรักภักดี ทางองคการบริหารนิสิตจึงไดจัดโครงการ รวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ข้ึน
เพ่ือใหตัวแทนนิสิตท้ัง ๔ คณะ ไดรวมถวายพานดอกไม และรวมลงนามถวายพระพร เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดี  

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือแสดงความจงรักภักดตีอ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู 
๒. เพ่ือใหนิสิตไดศึกษาเรียนรูมีประสบการณในงานพิธี และงานพระราชพิธี 
๓. เพ่ือเปนการเปดโลกทัศน และนิสติไดทํากิจกรรมรวมกับสังคมภายนอก 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ศาลาศริิราช ๑๐๐ ป โรงพยาบาลศิริราช 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๔  คน 
            นิสิต   จํานวน ๙๖ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต  จํานวน ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. นิสิตไดแสดงความจงรักภักดี ตอพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
๒. นิสิตไดประสบการณเรียนรูศึกษางานพิธี และงานพระราชพิธี 
๓. นิสิตไดเปดโลกทัศนและรวมทํากิจกรรมกับสังคมภายนอก 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 
 
 
 

๗๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพบรรยากาศ 
โครงการรวมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

วันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ป โรงพระยาบาลศิริราช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปยมหาราช  
 

 

หลักการและเหตุผล 
  ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกป หนวยงานตางๆ ท้ังราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมท้ังประชาชน
จะรวมวางพวงมาลาดอกไมสักการะ และถวายบังคม ณ พระบรมรูปทรงมา เพ่ือเปนการรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูทรงคุณแกประเทศไทย 
  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนสวนหน่ึงท่ีไดกอกําเนิดจากชวงรัชกาลท่ี ๕ และเพ่ือเปนการ
สนองพระมหากรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย อยางสูงสุด จึงไดจัดกิจกรรมสดุดีพระเกียรติ ขบวนพวงมาลา และนิสิต
รวมถวายบังคม ในวันรําลึกวันปยมหาราช ในวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรตฯิ แดองค “พระปยมหาราช” ผูทรงมีพระกรณุาธิคุณแกปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริย 
๓. เพ่ือนอมรําลึกถึงการเปลีย่นแปลงประเทศไทย ในยุครัชกาลท่ี ๕ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ลานพระบรมรปูทรงมา เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๑๑๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๑๐  คน 
            นิสิต   จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๑,๖๐๐ บาท ( หกหมื่นหน่ึงพันหกรอยบาทถวน ) 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรตฯิ แดองค “พระปยมหาราช” ผูทรงมีพระกรณุาธิคุณแกปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริย 
๓. เพ่ือนอมรําลึกถึงการเปลีย่นแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลท่ี ๕ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัย ไดรวมสดุดีพระเกียรตฯิ แดองค “พระปยมหาราช” 

๒. มหาวิทยาลยัไดสงเสริมความจงรกัภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 

 

 

๗๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปยมหาราช  
วันท่ี  ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ลานพระบรมรูปทรงมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

  จากการดําเนินโครงการ สดุดีพระเกียรตฯิ วันปยมหาราช ผูรับผิดชอบโครงการไดจดัทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ สดุดีพระเกียรตฯิ วันปยมหาราช 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๔๒ ๔๒.๐๐ 

หญิง ๕๘ ๕๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๔๑ ๔๑.๐๐ 

ปท่ี ๒ ๓๓ ๓๓.๐๐ 

ปท่ี ๓ ๑๒ ๑๒.๐๐ 

ปท่ี ๔ ๑๔ ๑๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๑ ๓๑.๐๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๒๗ ๒๗.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๔ ๑๔.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙ ๙.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๑๙ ๑๙.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
   
 
 

๗๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปยมหาราช 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๑๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๙๑ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๕ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๓.๘๕ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีตอพระมหากษัตริย ๔.๔๑ ดี 

๒. นิสิตไดทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๒๓ ดี 

๓. นิสิตไดทราบถึงพระราชกรณยีกิจ ๔.๑๒ ดีมาก 

รวม ๔.๓๙ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



โครงการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
 

หลักการและเหตุผล 

 วันลอยกระทงถือวาเปนวันสําคัญอีกวันหน่ึงของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒       
อยูในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง น้ีกําหนดข้ึนเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะห และขอขมาตอพระแมคงคา บาง
หลักฐานเช่ือวาเปนการบูชารอยพระพุทธบาทท่ีริมฝงแมนํ้านัมทามหานที และบางหลักฐานก็วาเปนการบูชาพระอุปคุตอรหันต
หรือพระมหาสาวก สําหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงไดกําหนดจัดในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีติด
กับแมนํ้า ลําคลอง หรือ แหลงนํ้าตาง ๆ ซึ่งแตละพ้ืนท่ีก็จะมีเอกลักษณท่ีนาสนใจแตกตางกันไป ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง โดยมีนางนพมาศหรือทาวศรีจุฬาลักษณ พระสนมเอกในพระรวงเจาแหงกรุง
สุโขทัย เปนผูประดิษฐกระทงข้ึนครั้งแรก โดยแตเดิมเรียกวา “พิธีจองเปรียง” ท่ีลอยเทียนประทีป และนางนพมาศไดนําดอกโค
ทม ซึ่งเปนดอกบัวท่ีบานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใชใสเทียนประทีป 
  ดวยเหตุน้ีงานเทศกาลลอยกระทงในทุกๆป จะมีท้ังการประกวดกระทงและนางนพมาศข้ึนเปนประจํา องคการบริหาร
นิสิต จึงเห็นความสําคัญของประเพณีศิลปวัฒนธรรม  จึงไดจัดโครงการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เพ่ือหวัง
สรางช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยกระจายกิจกรรมการมีสวนรวมตอสังคมภายนอก    

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 
๒. เพ่ือสืบสานความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย 
๓. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสติในการรวมกิจกรรมกับสังคม 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 ทานํ้าทาดินแดง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๕ – ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๔๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๕  คน 
            นิสิต   จํานวน ๑,๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๒๕ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต  จํานวน ๒๘,๕๐๐ บาท ( สองหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.   ไดสงเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณลีอยกระทง 
๒.   ไดสืบสานความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย 
๓.   ไดพัฒนาศักยภาพนิสติในการรวมกิจกรรมกับสังคม 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลยัไดรวมกิจกรรมกับชุมชน 
๒. ไดสงเสรมิใหนิสติอนุรักษประเพณ ีวัฒนธรรมของไทย 

 

๗๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

หลักการและเหตุผล 

 วันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปเปนวันพอแหงชาติของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยพระองคทานไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจดวย ทรงรับทราบทุกขของราษฎร ไดทรง 
หาทางแกไข เพ่ือใหราษฎรไดกินดีอยูดี และในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เปนปอันมหามงคลยิ่งเน่ืองในโอกาสเฉลิม              
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษามหามงคล ซึ่งหนวยงานราชการตางไดจัดพิธีเฉลิมฉลองแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พอหลวง
ของปวงชนชาวไทยโดยพรอมเพรียง 
  ดังน้ันองคการบริหารนิสิตจึงไดจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวข้ึนเพ่ือ
เทิดพระเกียรติเทิดทูนพระบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา 
และยังเปนการเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสวันพอแหงชาติของประชาชนชาวไทยอีกประการหน่ึง 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหนิสิตไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
๒. เพ่ือเปนการสงเสรมิกิจกรรมวันพอแหงชาติ 
๓. เพ่ือใหนิสิตไดถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๑๕๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๕๐  คน 
            นิสิต   จํานวน ๕,๐๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต  จํานวน ๒๐,๒๕๐ บาท ( สองหมื่นสองรอยหาสิบบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.   นิสิตไดรวมกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
๒.    สงเสริมกิจกรรมวันพอแหงชาต ิ
๓.   นิสิตไดรวมถวายพระพรแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลยัไดรวมเฉลิงฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลยัไดจัดกิจกรรมรวมแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสภาบันพระมหากษัตริย 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 ปญหาและอุปสรรค  : การจัดกิจกรรมมีการกีดขวางการจราจรบางชวงเวลา 

ขอเสนอแนะ   : ประสานงานกับฝายจราจรของมหาวิทยาลัยเรื่องการจราจรภายใน 
๗๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูลวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ระหวางวันท่ี ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ ลานอนุสาวรีย สมเด็จเจาพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

 จากการดําเนินโครงการ วันเฉลมิพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๕๐ ๔๓.๐๐ 

หญิง ๒๕๐ ๕๗.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๓๑๖ ๗๙.๐๐ 

ปท่ี ๒ ๓๖ ๙.๐๐ 

ปท่ี ๓ ๖ ๑.๕๐ 

ปท่ี ๔ ๔๒ ๑๐.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๘ ๔.๕๐ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๒๙ ๓๒.๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๐๑ ๒๕.๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖๒ ๑๕.๕๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๙๐ ๒๒.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
๗๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๓๙ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๖๕ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๑ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๐๕ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ๔.๘๕ ดีมาก 

๒. นิสิตไดทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๒๑ ดี 

๓. นิสิตไดทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๓๕ ดี 

รวม ๔.๔๗ ดี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พระองคมีความสําคัญท่ีชาวไทย ไมสามารถจะลืมในพระคุณงามความดีท่ีทรงกอบกู
เอกราชเริ่มแตในวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๐๙ เห็นวากรุงศรีอยุธยาคงตองเสียทีแกพมา จึงตัดสินใจรวบรวมทหารราว ๕๐๐ 
คน ตีฝาวงลอมทหารพมา โดยตั้งใจวาจะกลับมากูกรุงศรีอยุธยากลับคืนใหไดโดยเร็ว ทรงเขายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสมเสบียง
อาหาร อาวุธ กําลังทหาร เพ่ือเขาทําการกอบกูกรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อวันอังคาร ข้ึน ๙ คํ่า เดือน ๘ ปกุน นพศก 
จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๑๐ และสมเด็จพระเจาตากสิน สามารถกูกลับคืนมาได เมื่อวันศุกร ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ 
จุลศักราช ๑๑๒๙  ซึ่งตรงกับวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ รวมใชเวลารวบรวมผูคนจนเปนทัพใหญกลับมากูชาติดวย
ระยะเวลาเพียง  ๗ เดือนเทาน้ัน  เมื่อทรงจัดการบานเมืองเรียบรอยพอสมควร บรรดาแมทัพ นายกอง ขุนนาง ขาราชการ ท้ัง
ฝายทหารและพลเรือน ตลอดท้ังสมณะพราหมณาจารยและอาณาประชาราษฎรท้ังหลาย จึงพรอมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญ
ข้ึนทรงปราบดาภิเษก เปนพระมหากษัตริย ณ วันพุธ เดือนอาย แรก ๔ คํ่า จุลศักราช ๑๑๓๐ ปชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงพระนามวา พระศรีสรรเพชญ หรือสมเด็จพระบรมราชาท่ี ๔ แตเรียกขานพระนามของพระองค 
ติดปากวา สมเด็จพระเจาตากสิน หรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งมีพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯอยูในเขตฝงธนบุรี จึงไดเห็นความสําคัญของ
พระองค ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางๆมามากมาย และดวยเน่ืองจากสํานักงานเขตธนบุรี ไดกําหนดจัดงาน
เทิดพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความระลึกถึงบุญญาธิการ ของพระองค มหาวิทยาลัยจึงไดรวมจัดกิจกรรมเดินขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะ ถวายเครื่องราชสักการะ และการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ในการเสด็จวาง
พวงมาลาแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศศานุวงศดวย 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือรวมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมระลึกถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชฯ 
๒. เพ่ือใหนิสิตไดเห็นถึงวันสําคัญและความสําคญัของสถาบันพระมหากษัตริยไทย 
๓. เพ่ือรวมเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน รับ - สง เสดจ็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการราชพิธี 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           ลานพระบรมราชาอนุสาวรยีสมเดจ็พระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๗๓๐  คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๓๐    คน 
            นิสิต   จํานวน ๕๐๐  คน 
  นิสิตกองดุริยางค  จํานวน   ๑๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท ( หกหมื่นบาทถวนบาทถวน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดรวมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอมระลึกถึงสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชฯ 
๒. นิสิตไดเห็นถึงวันสาํคัญและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิไทย 
๓. ไดรวมเปนตัวแทนของมหาวิทยาลยัฯและประชาชน รับ-สงเสดจ็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการราชพิธี 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลยัไดจัดกิจกรรมท่ีรวมแสดงออกถึงการระลึกถึงสมเด็จพระเจาตาสินมหาราช 
๒. คณาจารย นิสติ นักศึกษา ไดรับทราบประวัติและรวมจัดงานเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจาตาสิน มหาราช 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 

 ปญหาและอุปสรรค : ชวงเชาระหวางเดินขบวนกอใหเกิดปญหาการจราจรตดิขัด 
    : จัดกิจกรรมในชวงหยุดยาวเทศกาลปใหมทําใหนิสติรวมกิจกรรมนอย 
 

ขอเสนอแนะ  : ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจ ในการชวยควบคุมการจราจรตลอดเสนทาง 
   : กระตุนใหนิสติเห็นความสําคญัตอกิจกรรมดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

๘๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ พระบรมราชาอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ) 
 

  จากการดําเนินโครงการ เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ผูรับผดิชอบโครงการไดจดัทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจดักิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๒๓ ๔๑.๐๐ 

หญิง ๑๗๗ ๕๙.๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๒๘๓ ๙๔.๓๓ 

ปท่ี ๒ ๗ ๒.๓๓ 

ปท่ี ๓ ๒ ๐.๖๗ 

ปท่ี ๔ ๘ ๒.๖๗ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 หนวยงาน  จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕ ๑.๖๗ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๒๑ ๔๐.๓๓ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๕๕ ๑๘.๓๓ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๓๒ ๑๐.๖๗ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๘๗ ๒๙.๐๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 

๘๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๐๕ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๕๑ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๔ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๒๐ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย ๔.๕๗ ดีมาก 

๒. นิสิตไดทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๑๑ ดี 

๓. นิสิตไดทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๒๖ ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการเชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  
“๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”   
 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กอตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ ท่ีตอง
พัฒนาบุคลากรของประเทศ ตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการกอตั้งโรงเรียนในการใหวามรู ซึ่งตอมาก็
ไดมีการปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ก็เปนสถาบันการศึกษาแหงหน่ึง ท่ีไดกอตั้งมา
ยาวนาน โดยไดรับท่ีดินจากท่ีเปนทรัพยสินของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ท่ีไดถึงแกพิราลัย ท่ีทาง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหวันท่ี ๑๙ มกราคม ของทุกป ซึ่งเปนวันคลายวันพิราลัยของสมเด็จเจาพระยาฯ เปนวันสําคัญของทาง
มหาวิทยาลัยอยางมาก ถือเปนคลายวันพิราลัย ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นิสิต นักศึกษา ศิษยเกาทุกคน 
ตองนอมรําลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจาพระยาฯ และถือเปนวันครบรอบการกอตั้งมหาวิทยาลัยอีกดวย 
  ซึ่งในป ๒๕๕๘ น้ีครบรอบ ๑๓๒ ปวันคลายวันพิราลัยของสมเด็จเจาบรมมหาศรีสุริยวงศ และครบ ๑๑๙ ป การ
กอตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงไดกําหนดช่ือกิจกรรมในป ๒๕๕๘ น้ีวา “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”
องคการบริหารนิสิต จึงไดรวมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  จัดการแสดง
ตาง ๆ และเดินขบวนเชิญพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมระหวางวันท่ี ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ น้ีดวย 

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหนิสิตไดระลึกถึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
๒. เพ่ือใหนิสิตไดทราบถึงประวัติและความสําคญัของบุคคลสําคัญของประเทศอีกทานหน่ึง 
๓. เพ่ือรวมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผูมีบุญคณุตอมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๕,๐๐๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย   จํานวน    ๑๐๐ คน 
            นิสิต   จํานวน ๑๔,๘๐๐ คน 
            คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐๕,๗๗๕  บาท ( สองแสนหาพันเจด็รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. ไดเชิดชูเกียรตสิมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
๒. นิสิตไดทราบถึงประวัติ และความสําคัญของบุคคลสําคญัของประเทศชาติและของโลกอีกทานหน่ึง 
๓. ไดนอมระลึก ถวายสักการะ ถึงสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ ผูมีบุญคณุตอมหาวิทยาลัยราชภฏับาน-

สมเด็จเจาพระยา  

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 

 
๘๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ี ไดรวมเคารพสักการะสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ           

(ชวง บุนนาค) 
๒. นิสิต นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาท่ี ไดรวมชมการแสดงการแขงขันความสามารถประเภทตางๆ 
๓. มีนิทรรศการในหัวขอ “๑๕๐ ป ศรีสุรยิวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน” เพ่ือบอกถึงประวัติการทํางานของ 

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ (ชวง บุนนาค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
เชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  

“๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”   
ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 

 จากการดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค) “๑๕๐ ป          
ศรีสรุิยวงศ ผูสาํเรจ็ราชการแผนดนิ”  ผูรับผิดชอบโครงการไดจดัทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนก
คําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการเชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ 

(ชวง บุนนาค) “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”   
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๑๖๓ ๔๐.๗๕ 

หญิง ๒๓๗ ๕๙.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ป ๑ ๒๗๒ ๖๘.๐๐ 

ป ๒ ๕๒ ๑๓.๐๐ 

ป ๓ ๒๙ ๗.๒๕ 

ป ๔ ๔๗ ๑๑.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๗ ๔.๒๕ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๑๖๕ ๔๑.๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๗๖ ๑๙.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๓ ๑๐.๗๕ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๙๙ ๒๔.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการเชิดชูเกียรติวันคลายวันพิราลัย สมเด็จเจาพระยาบรมมหา           
           ศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) “๑๕๐ ป ศรีสุริยวงศ ผูสําเร็จราชการแผนดิน”   
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๔๒ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๙๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๓๓ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๔.๑๒ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. ทําใหทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ๔.๕๕ ดีมาก 

๒. ทราบถึงประวัติของสมเด็จเจาพระยาบรมหาศรีสรุิยะวงศ ๔.๒๕ ดี 

๓. ไดรวมกันสักการะสมเด็จเจาพระยาบรมหาศรีสรุิยะวงศ ๔.๖๓ ดีมาก 

รวม ๔.๔๘ ดี 

 

   

 

 

 

 

 

 

๘๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 

หลักการและเหตุผล         
  ในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ น้ีไดเปนวันครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ครบ ๖๐ พรรษา ทางภาครัฐและเอกชนตางไดถือเอาปมหามงคลน้ี จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรัก ปลาบปลื้มปติเปนลนพน 
เปนท่ีประจักษ ท่ีไดมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในใตฝาละออง พระบาท ท่ีทรงอุทิศ
กําลังพระวรกายและกําลังพระปญญา บําเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเปนคุณูปการ โดยมิไดทรงยอทอตอความเหน่ือยยากมา
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ดวยพระราชประสงคใหเกิดความรมเย็นเปนสุขแกเหลาอาณาประชาราษฎร โครงการใน
พระราชดําริตางๆอันกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน การพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ ลวนนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน นํ้าพระราชหฤทัยท่ีเปยมลนดวย
เมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ท้ังพระราชจริยวัตรท่ีงดงาม อันเปนท่ีปลาบปลื้มปติยิ่ง สงเสริมใหพระเกียรติยศปรากฏ     
พระบารมีปกเกศคุมเกลาเหลาประชาชนชาวไทย ใหอยูเย็นเปนสุขตลอดมา 
  องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดงานพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กําหนดข้ึนในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานอนุสาวรียสมเด็จ-
เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ เพ่ือเปนการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในใตฝาละอองพระบาท 

วัตถุประสงค 
๑.  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรณุาธิคณุ 
๒.  เพ่ือสงเสริมใหพระเกียรติยศปรากฏกําจาย 
๓.  เพ่ือปลูกฝงใหสํานึก รัก เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           ลานอนุสาวรียสมเดจ็เจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๒๐๐   คน ประกอบดวย 

อาจารย  เจาหนาท่ี  จํานวน ๑๐๐ คน 
  นิสิตผูเขารวมการประกวด  จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๑๐๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๙๒,๐๐๐  บาท ( เกาหมื่นสองพันบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  ไดแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรณุาธิคณุ 
๒.  ไดสงเสริมใหพระเกียรติยศปรากฏกําจาย 
๓.  ไดปลูกฝงใหสํานึก รัก เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 

๙๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
ผูบริหาร คณาจารย  บุคลากร นิสิต นักศึกษา เขารวมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล            

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางพรอมเพรียง 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 
 

 ปญหาและอุปสรรค : ในระหวางจัดพิธี ตองเปลี่ยนเสนทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลยั 
    :  คณาจารยรวมพิธีนอย 
 ขอเสนอแนะ  : ประสานงานฝายจราจรและรักษาความปลอดภัยเพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการจราจร 
       ภายในมหาวิทยาลยัช่ัวคราว 
    : ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบและขอความรวมมือเขารวมพิธีใหมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

จากการดําเนินงาน พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมาร ี ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
  สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวยคําถามจํานวน ๗ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดับ
คะแนนดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑  เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๗๖ ๓๘.๐๐ 

หญิง ๑๒๔ ๖๒.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 

ปท่ี ๑ ๑๒๓ ๖๕.๔๓ 

ปท่ี ๒ ๒๔ ๑๒.๗๗ 

ปท่ี ๓ ๑๗ ๙.๐๔ 

ปท่ี ๔ ๒๔ ๑๒.๗๗ 

รวม ๑๘๘ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

อาจารย บุคลากร ๑๒ ๖.๐๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๘ ๔.๐๐ 

สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร ๗๖ ๓๘.๐๐ 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓๔ ๑๗.๐๐ 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๒๘ ๑๔.๐๐ 

สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๔๒ ๒๑.๐๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

๙๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
            สยามบรมราชกุมารี 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๓.๙๘ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๔.๐๒ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๕๔ ดี 

๔. สื่อประชาสัมพันธ ๓.๖๒ ดี 

รวม ๓.๗๙ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลีย่ 

(x) 
ระดับ 

๑. ไดแสดงความจงรักภักดี และสาํนึกในพระมหากรุณาธิคณุ ๔.๖๑ ดีมาก 

๒. ไดสงเสริมใหพระเกียรติยศปรากฏกําจาย ๔.๒๕ ดี 

๓. ไดปลูกฝงใหสํานึก รัก เคารพ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย 

๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๔๓ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 องคการบริหารนิสิต เปนหนวยงานหลักท่ีดําเนินกิจกรรมตางๆและดูแลนิสิต เพ่ือบริการใหนิสิต และ พัฒนานิสิตให
เปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ องคการบริหารนิสิต ไดเล็งเห็นความสําคัญของ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ ไทย ท่ีมีผลดีตอนิสิต  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ ดานประเพณีศิลปวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณของความ เปนไทย อีกท้ังยังเปนการอนุรักษสงเสริม
จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม ใหสอดคลองเน่ืองในวันสงกรานต  
  ดังน้ันองคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จึงไดจัดโครงการสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระ
เน่ืองในเทศกาลสงกรานต เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดรวมกันสงเสริมการอนุรักษจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามใหคงอยูสืบ
ตอไป   

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจของนิสิตนักศึกษาดานประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
๒. เพ่ือเปนการสงเสรมิอนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๓. เพ่ือสืบสานจารีตประเพณี มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา   

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหวางวันท่ี ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘    

ผูเขารวมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๐๒๐ คน ประกอบดวย 

อาจารย เจาหนาท่ี  จํานวน    ๑๐      คน 
  นิสิตเขารวมกิจกรรม  จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
  คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๑๐ คน 

งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินคากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๗,๘๒๐  บาท ( เจ็ดพันแปดรอยยีส่ิบบาทถวน ) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. สงเสริมความรูความเขาใจของนิสตินักศึกษาดานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
๒. สงเสริมอนุรักษประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
๓. สืบสานจารีตประเพณี มีความกตญัูกตเวทีตอผูมีพระคณุ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารนิสิต มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลยัไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๒. นิสิตไดรวมสืบสานประเพณไีทย 
 
 
 
 

๙๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะหขอมูล โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต 
วันท่ี ๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘    

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

  จากการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระเน่ืองในเทศกาลสงกรานต ผูรบัผิดชอบโครงการไดจัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน ๒ สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการสืบสานประเพณสีรงนํ้าพระเน่ืองในเทศกาลสงกรานต 
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๘ ขอ ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา โดยมีการตีระดบัคะแนนดังน้ี 

  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 

สวนท่ี  ๑ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๓๒ ๓๒.๐๐ 

หญิง ๖๘ ๖๘.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

นิสิตป ๑ ๔๖ ๔๖.๐๐ 

นิสิตป ๒ ๒๔ ๒๔.๐๐ 

นิสิตป ๓ ๖ ๖.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๒๔ ๒๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม 
 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร ๓๑ ๓๑.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๒ ๑๒.๐๐ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘ ๘.๐๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ๒๑ ๒๑.๐๐ 

อาจารย เจาหนาท่ี ๒๔ ๒๔.๐๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔ ๔.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
   
 

๙๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการโครงการสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระเน่ืองในเทศกาลสงกรานต 
 

ตารางท่ี ๑ ความคดิเห็นดานความเหมาะสมท่ัวไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจดักิจกรรม ๔.๒๐ ดี 

๒. สวัสดิการ อาหารตางๆ ๓.๙๔ ดี 

๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๕ ดี 

๔. เสนทางขบวนแห ๔.๓๗ ดี 

๕. การประชาสมัพันธ ๔.๒๕ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคดิเห็นดานความรูและประสบการณ 
 

ดานความรูและประสบการณ 
คาเฉลี่ย 

(x) 
ระดับ 

๑. นิสิตไดรับความรูความเขาใจดานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ๔.๖๕ ดีมาก 

๒. นิสิตไดอนุรักษประเพณีศลิปวัฒนธรรม ๔.๔๕ ดี 

๓. สืบสานจารีตประเพณี มีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคณุ ๔.๕๒ ดีมาก 

รวม ๔.๕๔ ดีมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการ 

และสวัสดิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๕ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในฐานะสถานศึกษาแหงหน่ึง  ท่ีทําการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน แตดวยปญหาของการเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับตลาดแรงงานท่ีมีลักษณะของ

การแขงขันท่ีสูง  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา และยังขาดประสบการณในการสมัครหรือการสัมภาษณ

งาน  ถึงแมวาในสวนของสถานศึกษาจะมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษา จะจัดใหมีขอมูลเพ่ือการศึกษาและการสมัครงานไวบริการ แตขอมูลดังกลาวยังไมเพียงพอตอการท่ีจะใหบริการ  

ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ไดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานข้ึนซึ่งจัดรวมกับ บริษัท จอบ

บีเคเค ดอทคอม จํากัด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยใชช่ืองานวา “BSRU & JOBBKK Job Fair 

๒๐๑๕”   

วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปนสื่อกลางใหนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและประชาชนท่ัวไปไดพบปะและสมัครงานกับ

ผูประกอบการโดยตรง 
๒. เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมีงานทําและมีรายไดระหวางท่ีกําลังศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
๓. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ 
๔. เพ่ือชวยลดปญหาการวางงาน 

ผูเขารวมโครงการ 
 นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

กลุมเปาหมาย 
 นิสติ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมงานนัดพบแรงงานไดพบกับผูประกอบการ จํานวน ๓๐๐ คน 

วัน เวลา สถานท่ี  
 วันท่ี ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๑ ช้ัน ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน  ๓,๖๐๐  บาท   

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมงานนัดพบแรงงานไดพบกับผูประกอบการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรมโครงการ “BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๕” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



งานบริการดานแนะแนวอาชีพ 
 

 

ปายประกาศรับสมัครงาน 
  มีการติดปายประกาศประชาสัมพันธตําแหนงงานวางของท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยนิสิต นักศึกษา หรือผูสนใจ
สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับตําแหนงงานวางเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายแนะแนว สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 จุดรับสมัครงาน 
  ประสานงานกับบริษัทเอกชน หรอืหนวยงานของรัฐ สามารถตั้งจุดรับสมคัรหรือสัมภาษณตําแหนงงาน คัดเลือกผูสนใจ
สมัครงานท้ังในรูปแบบ Part Time และ Full Time ในพ้ืนมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

งานบริการดานทุนการศึกษา 
 

 

  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาโดยฝายแนะแนว รวมกับหนวยงานภาคเอกชน มูลนิธิตางๆ จัดสรรทุนการศึกษาแบบให
เปลา เพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประพฤติดี เรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยในปการศึกษา ๒๕๕๗ ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังน้ี  
 

- ทุนการศึกษาวัดหงสรตันาราม ราชวรวิหาร - ทุนมูลนิธิเฉลิมราชกุมารี ปการศกึษา ๒๕๕๗ 

- ทุนวัดอมรินทราราม วรวิหาร ปการศึกษา ๒๕๕๗ - ทุนมูลนิธิสามสมเด็จเจาพระยา 

- ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหน่ึง - ทุนมูลนิธิทิสโก เพ่ือการกุศล 

- ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ - ทุนพลเรือเอก สงัด  ชลออยู 

- ทุนคุณสมบัติ  ปรีชาชาญพานิช - ทุนมูลนิธิอาจารยจรูญ   วงศสายัณห 

- ทุนรองศาสตราจารยมุกดา   ภภิพลาภอนันต - ทุนสํานักกิจการนิสตินักศึกษา 

- ทุนมูลนิธิสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ (ชวง  บุนนาค) - ทุนมูลนิธิบานสมเด็จเจาพระยานุสรณ 

- ทุนมูลนิธิอาจารยจรูญ  วงศสายณัห - ทุนมูลนิธิ ๑๐๐ ป บานสมเด็จเจาพระยา 

- ทุนการศึกษารานสหกรณมหวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ- 
  เจาพระยา จํากัด 

- ทุนสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



งานบริการดานทุนการศึกษา 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๐๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



งานบริการดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 

  งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ดําเนินการใหบริการแกนิสิตนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๗    
ท้ังในสวนของกองทุน กยศ. และ กองทุนฯ กรอ. ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเงินกูยืมแก
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา และคาใชจายท่ีจําเปนในการ
ครองชีพระหวางศึกษา 
 

วิสัยทัศน 
  "เปนองคการท่ีใหโอกาสทางการศกึษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหยั่งยืน" 
 

พันธกิจ 
 ๑. ใหกูยืมกับนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย หรือศึกษาในสาขาท่ีเปนความตองการหลักและมีความจําเปน  
                  ตอการพัฒนาประเทศ 
 ๒. การพัฒนาองคการสูความเปนเลิศดานการใหบริการโดยใชหลักบริหารจดัการท่ีด ี
 

คุณสมบัติผูมีสิทธิ์กูยืมเงินการกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

  

๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
 ๒) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
         ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายความวา ผูท่ีมีรายไดตอครอบครัวไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอปรายไดตอครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
       (๑) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเปน
ผูใชอํานาจปกครอง 
       (๒) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครองในกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครอง
มิใชบิดา มารดา 
       (๓) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรสในกรณีท่ีผูขอกูยืมไดทําการ
สมรสแลว 
  ๓) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
       ๓.๑ เปนผูท่ีมีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
       ๓.๒ เปนผูท่ีมีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถาบันการศึกษาข้ันรายแรง หรือไมเปนผูมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเท่ียวเตรในสถานบันเทิง เริงรมย
เปนอาจิณ เปนตน 
       ๓.๓ เปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยูในสังกัดการควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ สวนราชการ   
อ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
       ๓.๔ ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มากอน 
       ๓.๕ ไมเปนผูท่ีทํางานประจําในระหวางการศึกษา 
       ๓.๖ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       ๓.๗ ไมเปนหรือเคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๓.๘ ตองมีอายุในขณะท่ีขอกูโดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี ๒ ป และระยะเวลาผอนชําระอีก ๑๕ ป
รวมกันแลวตองไมเกิน ๖๐ ป 
 
 
 
 
 

๑๐๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



คุณสมบัติผูมีสิทธิ์กูยืมเงินกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 
 ๑) ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
  (๓)  มิไดเปนผูรับทุนรายเกาของกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต(กรอ.) 
  (๔)  เปนนิสิตหรือนักศึกษารายใหมท่ีขอรับทุนเพ่ือเขาศึกษาในช้ันปท่ี ๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ีมิใชผูกูยืม
เงินรายเกาของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือเปนนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเปนผูกูยืมเงินรายเกาของกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ีเปลี่ยนระดับจากช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทาท้ังสายสามัญและสายอาชีพเปนระดับอาชีวศึกษา
ช้ันสูงหรือเทียบเทาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
  (๕)  เปนนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเทาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตอบรับใหเขาศึกษา โดยผานการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด  
            ๒) นิสิตหรือนักศึกษาผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีมีรายช่ือเขารวมโครงการเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ี
ผูกกับรายไดในอนาคตตามประกาศของสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
            ๓) นิสิตหรือนักศึกษาผูมีสิทธิขอรับทุนจะตองศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังน้ี 
  (๑)  ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเทา ระดับ  
ปริญญาตรีหรือ เทียบเทา 
  (๒)  หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เรื่อง 
กําหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน สําหรับนิสิตหรือ
นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการปการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             ๔)  นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนไดเพียงหน่ึงหลักสูตรในแตละปการศึกษาไมเกินอัตราคาเลาเรียนท่ี
สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจํานวนปท่ีกําหนดไวแตละหลักสูตรกรณีท่ีผูขอรับทุนมีสิทธิเบิกคาเลาเรียนจากหนวยงานของรัฐใหผู
ขอรับทุนขอรับทุนไดเฉพาะคาเลาเรียนสวนตางเทาน้ัน ท้ังน้ี ตองไมเกินอัตราท่ีกําหนด  
             ๕)  นิสิตหรือนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับคาครองชีพ ตองเปนผูมีรายไดครอบครัวไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป และให
ไดรับคาครองชีพในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท 
 การพิจารณารายไดครอบครัว ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณากลั่นกรองขอมูลตามหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง 
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของบิดาและมารดากรณีท่ีบิด มารดาเปนผูใช
อํานาจปกครองไมใชบิดา มารดา 
  (๒)  รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของผูปกครองในกรณีท่ีผูใชอํานาจปกครอง
ไมใชบิดา มารดา 
  (๓)  รายไดรวมของนิสิตหรือนักศึกษาผูขอรับทุนรวมกับรายไดของคูสมรสในกรณีท่ีผูขอรับทุนสมรสแลว 
 ๖)   นิสิตหรือนักศึกษาผูใดประสงคจะขอรับทุนใหยื่นคําขอกูผานระบบท่ีสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
จัดทําไวดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 ๗)   กองทุนเพ่ือการศึกษา จะจายทุนการศึกษาแบบตองใชคืนใหตามหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
  (๑)  คาเลาเรียน จายใหสถานศึกษาท่ีผูรับทุน(ผูกูยืมเงิน)โดยตรงโดยโอนเขาบัญชีช่ือ “กรอ.(ระบุช่ือ
สถานศึกษา)” ของกองทุนเพ่ือการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาเรื่อง การกําหนด
หนาท่ี วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเขารวมกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต(กรอ.)      
ปการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (๒)  คาครองชีพ จายใหนิสิตหรือนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับคาครองชีพผูรับทุน(ผูกูยืมเงิน) โดยโอนเขาบัญชีของ
ผูรับทุน(ผูกูยืมเงิน) ตามท่ีไดแจงใหแกกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๑๐๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๗  สําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูกูรายเกาของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 

สําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเปนผูกูรายเกายายสถานศึกษา และผูกูรายใหม 
 

วัน เดือน ป ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๗ ผูกูยื่นแบบคําขอกูท่ี www.studentloan.or.th ผูขอกูยืม 

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ผูกู ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาใหกับ มหาวิทยาลัยฯ
และสมัภาษณ 

ผูขอกูยืม 

มิถุนายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลยัฯ ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการอนุมัต ิ สถานศึกษา 

กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๗ 
ผูกูท่ีไดรับการอนุมตัิ ติดตอ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกูยืมและทําสญัญา 

ผูขอกูยืมและสถานศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๕๗ 
สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองและสงเอกสารใหกับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

 

ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๗  สําหรับผูกูทุกประเภท 

 

วัน เดือน ป ขัน้ตอนการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผูกูยื่นแบบคําขอกูท่ี www.studentloan.or.th ผูขอกูยืม 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ผูกู ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาใหกับ 
มหาวิทยาลยัฯ และสมัภาษณ 

ผูขอกูยืม 

พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลยัฯ ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการอนุมัต ิ สถานศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ผูกูท่ีไดรับการอนุมตัิ ติดตอ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกูยืมและทําสญัญา 

ผูขอกูยืมและสถานศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๕๕ 
สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองและสงเอกสารใหกับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ป ขั้นตอนการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ 

กุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๕๗ ผูกูยื่นแบบคําขอกูท่ี www.studentloan.or.th ผูขอกูยืม 

เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผูกู ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาใหกับ มหาวิทยาลัยฯ ผูขอกูยืม 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลยัฯ ประกาศรายช่ือผูท่ีไดรับการอนุมัต ิ สถานศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ผูกูท่ีไดรับการอนุมตัิ ติดตอ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกูยืม 

ผูขอกูยืมและสถานศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๕๗ 
สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองและสงเอกสารใหกับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

๑๐๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



 

รายงานจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประเภท กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผูกู 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ยื่นแบบ
คําขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงิน 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผูมีสิทธิ์ 

ทํา
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

สง
ขอมูล 
สัญญา 

ให
ธนาคาร 

ลงทะเบยีน 
ตรวจสอบ 

ใบ
ลงทะเบยีน 

สงขอมูล 
ลงทะเบยีน 
ใหธนาคาร 

๑ / ๒๕๕๗ 

ผูกู 
รายใหม 

๒๖๑ ๔๘๑ ๒๔๙ ๒๔๙ ๒๒๙ ๒๒๙ ๒๒๙ ๒๒๙ ๒๒๙ ๒๒๙ 

ผูกู 
รายเกา 

๔,๘๑๒ ๔,๘๗๔ ๔,๘๑๒ ๔,๘๑๒ ๔๒๑ ๔๒๐ ๔๒๐ ๔,๔๔๒ ๔,๔๔๒ ๔,๔๔๒ 

๒ / ๒๕๕๗ 

ผูกู 
รายใหม 

๒๖๑ ๒๑๐ - - - - - ๑๙๖ ๑๙๖ ๑๙๖ 

ผูกู 
รายเกา 

๔,๘๑๒ ๓,๙๓๑ - - - - - ๓,๔๗๑ ๓,๔๗๑ ๓,๔๗๑ 

 
 

รายงานจํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประเภท กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)  

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผูกู 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ยื่น
แบบคํา

ขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงิน 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผูมีสิทธิ์ 

ทํา
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

สงขอมูล 
สัญญา 

ให
ธนาคาร 

ลงทะเบยีน 
ตรวจสอบ

ใบ
ลงทะเบยีน 

สงขอมูล 
ลงทะเบยีน 
ใหธนาคาร 

๑ / ๒๕๕๗ 

ผูกู 
รายใหม 

- ๗๘ ๕๓ ๕๓ ๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙ ๔๙ 

ผูกู 
รายเกา 

- ๑๖๖ ๑๕๒ ๑๕๒ - - - ๑๕๑ ๑๕๑ ๑๕๑ 

๒ / ๒๕๕๗ 

ผูกู 
รายใหม 

- ๔๕ - - - - - ๔๔ ๔๔ ๔๔ 

ผูกู 
รายเกา 

- ๑๔๓ - - - - - ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



งานบริการดานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



งานบริการดานการผอนผันการเกณฑทหาร 
 

 

 นิสิตท่ีเกิดปพุทธศักราช ๒๕๓๗ ท่ีเขารับการผอนผันการเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหาร
กองประจําการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ .ศ .  ๒๔๙๗  มาตรา ๒๙ (๓ ) แบงเปน ๒ สวน คือ  
กรุงเทพมหานคร และ สวนภูมิภาค ซึ่งในปพุทธศักราช ๒๕๕๘ น้ี มีนิสิตท่ีขอเขารับการผอนผันการเขารับการตรวจเลือกฯ 
จํานวนท้ังสิ้น ๖๑๐ คน ดังน้ี 
 

  

ผูย่ืนขอผอนผันการเกณฑทหาร ปพุทธศักราช ๒๕๕๘  
( ผูท่ีเกิดปพุทธศักราช ๒๕๓๗ ) 

 

กรุงเทพมหานคร สวนภูมิภาค 

๑๗๒  คน ๔๓๘  คน 

รวมท้ังส้ิน  ๖๑๐  คน 

 

  นิสิตนักศึกษาท่ีจะเขารับการผอนผันการเขารับการตรวจเลือกฯ จะตองเขาไปบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลของ
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา พรอมนําเอกสารหลักฐานมาสง ณ สํานักกิจการนิสตินักศึกษา ตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว 
 

งานบริการดานนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปยอดจํานวนนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ช้ันป ชาย หญิง รวม 

ป ๒ - ๑ ๑ 

ป ๓  ๑๓ ๒ ๑๕ 

ป ๔  ๖๗ ๔๒ ๑๐๙ 

ป ๕ ๔๘ ๓๓ ๘๑ 

รวม ๑๒๘ ๗๘ ๒๐๖ 

๑๐๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการอบรมเครือขายนิสิตนักศึกษาปองกันและเฝาระวังยาเสพติด 
เครือขายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนลาง 

 
 

รูปแบบกิจกรรมท่ีดําเนินงาน 
 วันท่ี ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ไดจดั
โครงการอบรมเครือขายนิสตินักศกึษาปองกันและเฝาระวังยาเสพตดิ เครือขายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนลาง ณ อารมณดี รี
สอรท แอนด สปา  ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมท้ังสิ้น 
๑๒๐ คน โดยมีการกิจกรรมตางๆ ดังน้ี  วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ เดินทางไปศึกษาดูงานดานการบําบัดยาเสพติด ณ วัดถํ้า
กระบอก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ตอมาผูเขารวมอบรมรับฟงการบรรยาย เรื่อง ใชชีวิตอยางไร ใหพนภัยยาเสพติด  กิจกรรม
สันทนาการ และ กิจกรรมเสวนาเรื่อง รูจักกับ โครงการ TO BE NUMBER ONE  กิจกรรมวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ มีการจัด
กิจกรรมทําบุญตักบาตร  รับฟงบรรยายเรื่อง สถานการณและปญหายาเสพติดในปจจุบัน ความรูเก่ียวกับยาเสพตดิและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ และกิจกรรมการสังเกตพฤติกรรมผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด กิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต (FACT FOR LIFE) และ
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติเก่ียวกับการปองกันยาเสพติด  วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ กิจกรรมแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ
อภิปรายกลุมเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมปองกันและเฝาระวังยาเสพตดิในมหาวิทยาลัย 
 

สถานท่ีจัดกิจกรรม 
 กองรอยลาดตระเวนระยะไกลท่ี ๒ กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค 
 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ 
 ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

ผูเขารวมโครงการฯ 
 เยาวชนชาย   จํานวน  ๓๔ คน 
 เยาวชนหญิง  จํานวน  ๒๖ คน 
 รวมท้ังสิ้น   ๖๐ คน 

มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ 
 ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 ๓. มหาวิทยาลัยสยาม 
 ๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
 ๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 
 ๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

งบประมาณในการดําเนินโครงการฯ 

  ไดรับงบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๓๕๔,๔๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นสี่พันสี่รอย

บาทถวน) 

 

 

 

 

๑๐๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
๑.  นิสิตนักศึกษาเครือขายฯ มีภมูิคุมกันตอภยัยาเสพตดิมากข้ึน 
๒.  นิสิตนักศึกษาเครือขายฯ ไดรบัความรูความเขาใจท่ีถูกตองตอปญหายาเสพตดิ 
๓.  นิสิตนักศึกษาเครือขายฯ มีจิตอาสาในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
๔.  นิสิตนักศึกษาเครือขายฯ ท่ีไดรับการอบรม นําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปเผยแพรตอได 
๕.  นิสิตนักศึกษาเครือขายฯ ท่ีไดรับการอบรม สามารถเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดใน

มหาวิทยาลยัตนเองได 

ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๐๙ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประเมินผล โครงการอบรมเครือขายนิสิตนักศึกษาปองกันและเฝาระวังยาเสพติด 
เครือขายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนลาง 
ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗ 

ณ  อารมณดี รีสอรท แอนด สปา  ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
 

จากการดําเนินโครงการอบรมเครือขายนิสิตนักศึกษาปองกันและเฝาระวังยาเสพติด เครือขายมหาวิทยาลัยภาค
กลางตอนลาง  ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม  โดยจําแนกคําถามเปน  ๒  สวน  
ประกอบดวย 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนปองกันยาเสพติดและเอดส รุนท่ี ๒  
ประกอบดวยคาํถามจํานวน ๔ ดาน ใชในการประเมินผลแบบมาตราประมาณคา ๕ คา  โดยมีการตีระดับคะแนน

ดังน้ี 
 คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
 คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
 คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  นอย 
 คาเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

  

  รายละเอียดในการวิเคราะหขอมลูจะนําเสนอในรูปแบบของตารางลําดับ 
 

สวนท่ี ๑  ขอมูลมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  

ตารางท่ี ๑ เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย ๖๘ ๕๖.๖๗ 

หญิง ๕๒ ๔๓.๓๓ 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 
 

สวนท่ี ๒  แสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
 

หัวขอ คาเฉลี่ย(X) ระดับ 

๑. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดโครงการ ๔.๒๔ มาก 

๑.๑ มีการประชาสัมพันธโครงการ ๔.๒๒ มาก 

๑.๒ ระยะเวลาในการสัมมนามคีวามเหมาะสม ๔.๒๓ มาก 

๑.๓ สภาพแวดลอม และสถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม ๔.๓๑ มาก 

๑.๔ รูปแบบของการจัดกิจกรรม ๔.๒๐ มาก 

๑.๕ ความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองดื่ม ๔.๒๓ มาก 
๒. ดานประโยชนและการนําความรูไปใช ๔.๓๔ มาก 

๒.๑ มีความรู ความเขาใจ ในการปองกันและเฝาระวังยาเสพติดในมหาวิทยาลัย ๔.๓๖ มาก 

๒.๒ สามารถเรยีนรู ดานการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัย ๔.๓๓ มาก 

๒.๓ ไดรบัความรู ความเขาใจ ในวิธีการสังเกตพฤติกรรมการตดิยาเสพติด ๔.๓๓ มาก 

๑๑๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม  มีความพึงพอใจตอการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนปองกัน
ยาเสพติดและเอดส รุนท่ี ๒ อยูในระดับ ๔.๖๐ หมายถึง ดีมาก  
 

สวนท่ี ๓  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๑.  ระยะเวลาในการประชาสัมพันธนอย 
 ๒.  เปนโครงการท่ีดี สามารถนําไปเผยแพรในมหาวิทยาลัยตอได 
 ๓.  อาหารท่ีจัดเตรียมมไีมเพียงพอ 
 ๔.  ขอบคุณท่ีใหโอกาส รูสึกดีท่ีไดมาคายน้ี “ขอบคุณครับ” 
 ๕.  ไดรับความรูในเรื่องของยาเสพติดมากข้ึน 
 ๖.  ไดรับประสบการณใหมๆ นอกหองเรียน 
 ๗.  ไดสรางมติรภาพใหมๆ จากเพ่ือนตางมหาวิทยาลยั 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอ คาเฉลี่ย(X) ระดับ 

๓. ดานวิทยากร ๔.๓๘ มาก 

๓.๑ มคีวามรู ความเช่ียวชาญในเรื่องท่ีบรรยาย ๔.๔๕ มาก 

๓.๒ ถายทอดเน้ือหา เขาใจงาย ชัดเจน   ๔.๔๐ มาก 

๓.๓ การเช่ือมโยงเน้ือหากับกิจกรรม ๔.๓๘ มาก 

๓.๔ ใหผูเขารวมโครงการมสีวนรวมในกิจกรรม ๔.๔๑ มาก 

๓.๕ การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว ๔.๓๐ มาก 

๓.๖ การตอบขอซักถามในการฝกอบรม ๔.๓๕ มาก 

๔. ดานประโยชนและการนําความรูไปใช ๔.๓๔ มาก 

๔.๑ มคีวามรูและทักษะในการปองกันและเฝาระวังยาเสพตดิ นําไปประยกุตใชกับ  
      นักศึกษาได 

๔.๓๖ มาก 

๔.๒ มเีครือขายอาจารย บุคลากรและนักศึกษานอกมหาวิทยาลัยรวมกันดูแลและ 
      ปองกันและเฝาระวังยาเสพตดิ   

๔.๓๓ มาก 

๔.๓ เปนเครือขายในการแกไขปญหาของนิสิต/นักศึกษา รวมกับสํานักกิจการนิสติ 
      นักศึกษา/กองพัฒนานักศึกษา 

๔.๓๔ มาก 

รวม ๔.๓๓ มาก 

๑๑๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



งานบริการดานสุขภาพ 
 

มุงพัฒนางาน บริการประทับใจ หวงใยสุขภาพ 
 

 ฝายอนามัย เปนหนวยงาน ท่ีใหความสําคญั ในดานการบริการสุขภาพ สําหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย และ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบการรับบริการสุขภาพ 
 ๑.  กรุณาแสดงบัตรนิสิต นักศึกษากอนรับบริการ 
 ๒.  บอกอาการและรับยาจากเจาหนาท่ี หรือพยาบาลเทาน้ัน   * หามหยิบยาเอง * 
 ๓.  เขียนช่ือ - นามสกุล และกรอกขอมูลใหครบ ลงในสมุดบันทึกการใชยาทุกครั้งหลังรับบริการ 
 

ระเบียบการขอกระเปายาออกนอกสถานท่ี 
 ๑.  รับบันทึกขอความเพ่ือขออนุญาตใชกระเปายา 
 ๒.  สงบันทึกขอความกอนลวงหนา ๓ วัน 
 ๓.  มารับกระเปายาตามกําหนดเวลาท่ีนัด เฉพาะในเวลาทําการเทาน้ัน   
 

ระเบียบการนอนพักท่ีหองพยาบาล 
 ๑.  แจงช่ือ-นามสกุล และแสดงบัตรนิสติ นักศึกษาตอเจาหนาท่ี 
 ๒.  ลงทะเบียนในสมุดนอนพักหองพยาบาล 
 ๓.  อนุญาตใหนอนพักไดเฉพาะผูปวยเทาน้ัน 
 ๔.  ผูไมมีกิจหามเขา ถาประสงคสิง่ใด ใหขออนุญาตจากพยาบาลหรอืเจาหนาท่ีกอน 
 ๕.  ไมอนุญาตใหนําอาหารเขามารับประทาน 
 ๖.  ไมควรสงเสียงดังรบกวนผูปวย 
 ๗.  เมื่ออาการปวยดีข้ึนแลว กรณุาแจงเจาหนาท่ีหรือพยาบาลกอนไป 
 ๘.  จัดเตียงใหเรียบรอย ถาทําผาปูเตียงเปอน กรณุาแจงใหเจาหนาท่ีหรือพยาบาลทราบดวย 
 

ระเบียบการรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย 
 ๑.  ใหบริการเฉพาะนิสติ นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ๒.  แจงช่ือ - นามสกุล แสดงบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษาเพ่ือทําประวัต ิ
 ๓.  น่ังรอเรียกช่ือตามคิว 
 ๔.  เมื่อพบแพทยแลว กรณุาน่ังรอรับยาสักครู พรอมรบัคําแนะนําในการปฏิบัตติัว 
 ๕.  ยาบางตัวท่ีแพทยสั่ง ถาไมมีในหองพยาบาล ผูปวยโปรดนําใบสัง่ยาไปซื้อยาตามท่ี แพทยสั่งเอง 
 ๖.  ผูท่ีไมเก่ียวของ โปรดรอดานนอกหองพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ผลการปฏิบัติงานของฝายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 

 ๑. จัดตรวจสุขภาพนิสิตใหม  ปการศึกษา  ๑ / ๒๕๕๗  ภาคปกติ วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  จํานวน  ๓,๑๐๐  คน  
ดําเนินการโดยศูนยสุขภาพนักศึกษานานาชาติ 
 ๒. จัดตรวจสุขภาพประจําปของคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๗  จํานวน  ๑๐๑  คน  ดําเนินการโดยศูนยตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) 
 ๓. ใหบริการการรักษาเบ้ืองตน ณ หองพยาบาล ปการศึกษา  ๒๕๕๗ มีจํานวนผูรับบริการท้ังหมด ๖,๔๒๙ คน     
โดยแยกเปน  
  นิสิตภาคปกติ  ๔,๗๒๑ คน 
  นักศึกษาภาคพิเศษ  ๑๑๕ คน 
  อาจารย   ๕๑๓ คน 
  เจาหนาท่ี   ๕๔๐ คน 
  อ่ืนๆ   ๕๔๐ คน 
 ๔. นอนพัก ๑๓๑  คน และสงตอไปรับการรักษาจาก 
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  จํานวน  ๒๒  ครั้ง 
 ๕. ใหบริการตรวจรักษาจากแพทย ปการศึกษา ๒๕๕๗  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. มีจํานวนผูรับบริการ  
จํานวน  ๑๓๓ คน  
 ๖. ใหบริการปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพ  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน ในเวลาราชการ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
นอกเวลาราชการ เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  
 ๗. ใหบริการยืมกระเปาและเวชภัณฑยาออกนอกสถานท่ี จํานวน ๑๔๐ ครั้ง 
 ๘. การบริการใหความรูดานสงเสริมสุขภาพ จัดบอรดนิทรรศการขาวสุขภาพ 
 ๙. ปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก งานกีฬา งานฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา ภารกิจอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหมเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะตางๆ 
นิสิตใหมจึงตองรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองตนเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ไดแก โรควัณโรค  ตับอักเสบชนิด บี            
ความสมบูรณของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เปนตน  โดยเฉพาะโรควัณโรคท่ีพบวามีการระบาดมาก
ข้ึนโดยประเทศไทยอยูในอันดับท่ี ๑๘ ของโลกท่ีมีผูปวยวัณโรค ภาวะโรคหลายๆโรคอาจเปนปญหาตอสวนรวมถาปลอยให
บุคคลท่ีเปนโรคแพรกระจายโรคตอไป ทําใหฝายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ
นิสติ จึงมีมาตรการคัดกรองโรคท่ีสําคัญๆ โดยจัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหมทุกคน และเมื่อพบความผิดปกติจะใหคําแนะนําใน
การรักษาตัวตอไป 
  

วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือทราบภาวะสุขภาพเบ้ืองตนของนิสิตรับใหม 
 ๒. เพ่ือปองกันการระบาดของโรคติดตอท่ีเปนอันตรายตอสวนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 ๔. เพ่ือประเมินความผิดปกติของสายตา 
  

เปาหมาย  
นิสิตรับใหมช้ันปท่ี ๑ มหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

สถานท่ี 
 อาคาร ๑ ช้ัน ๑ และ ช้ัน ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
วันอาทิตยท่ี  ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗   

 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑.  จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศกึษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ  
 

งบประมาณ     
ใชงบประมาณจากคาตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทตอคน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. นิสิตรับใหมไดทราบภาวะสุขภาพเบ้ืองตนของตนเอง เพ่ือใหมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองท่ีด ี
 ๒. หนวยงานสามารถคดักรองสารแอมเฟตามีน และใหคําปรึกษา ตลอดจนแนะนําดานการรักษาเพ่ือปองกันการ
ระบาดของสารแอมเฟตามีน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายอนามัย  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 

๑๑๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 
โครงการตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



โครงการตรวจสุขภาพประจําปของคณาจารยและบุคลากร
 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสุขภาพประจําปมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลสุขภาพ ซึ่งทุกคนควรใสใจ เพ่ือใหทราบสภาวะสุขภาพ
ของตนเองในแตละป และตระหนักถึงการสรางเสริมสุขภาพใหอยูในภาวะปราศจากโรค  หรือเมื่อทราบวามีแนวโนมหรือพบ
ปญหา บุคคลสามารถจัดการหรือปฏิบัติตนใหเหมาะสมเพ่ือลดปญหาสุขภาพเหลาน้ันลงได การตรวจสุขภาพประจําปจึงเปน
สวนหน่ึงของการสงเสริมใหบุคคลมีสุขภาพดี และยังเปนการเฝาระวังโรค โดยเฉพาะโรคไรเช้ือท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม
เหมาะสม เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติตัวไดถูกตอง 
 ฝายอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพ จึงจัดการตรวจสุขภาพประจําปใหกับคณาจารย 
บุคลากร และบุคคลท่ัวไป เปนประจําทุกป   

วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบริการดานสุขภาพแกคณาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไป  
 ๒. เพ่ือสงเสริมใหคณาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไปไดตรวจสุขภาพประจําป 

เปาหมาย  
คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และบุคคลท่ัวไป 

สถานท่ี 
 ณ หองประชุมสุริยะ ๑  ช้ัน ๓  อาคาร ๑ 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 วันพุธท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑.  จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมกรรมการเพ่ือวางแผนงานและประชาสัมพันธ 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 

งบประมาณ     
 คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และบุคคลท่ัวไป สามารถเบิกคารักษาพยาบาล     
จากสวนราชการท่ีสังกัดไดตามสิทธ์ิ หรือจากงบประมาณสวนตัว สวนเกินตองเสียคาใชจายเอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑. คณาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไปไดตรวจสุขภาพประจําป 
๒. คณาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไปทราบภาวะสุขภาพของตนเอง 
๓. คณาจารย บุคลากร และบุคคลท่ัวไปเกิดความตระหนัก และมีการปฏิบัติตัวไดถูกตอง เพ่ือใหมีสุขภาพดี 
๔. ฝายอนามัยสามารถใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อมีปญหาสุขภาพ 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ฝายอนามัย  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพกิจกรรม 
โครงการตรวจสุขภาพประจําปของคณาจารยและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



งานบริการดานประกันอุบัติเหตุนิสิต นักศึกษา และบุคลากร 
 

 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยฝายสวัสดิการและบริการ ไดจัดใหมีสวัสดิการดานการประกันอุบัติเหตุใหกับนิสิต 
นักศึกษา โดยชําระเบ้ียประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนแรกเมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยจะ
คุมครองตลอดหลักสูตรการศึกษาท่ีนิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู และยังจัดใหมีสวัสดิการดานการประกินอุบัติเหตุสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย โดยผู ท่ีจะเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ตองนําหลักฐานประกอบดวย 
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย และบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษา ยื่นท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพ่ือจะไดดําเนินการสงตอ
บริษัทประกันภัยตอไป 
 

ตารางแสดงสรุปการเบิกคาสินไหมทดแทนกรณเีกิดอุบัตเิหตุ ของปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ประเภทผูย่ืนเบิก จํานวน 

นิสิตชัน้ปท่ี ๑ (รหัสนิสิต ๕๗) ๒๙ ราย 

นิสิตชัน้ปท่ี ๒ (รหัสนสิิต ๕๖) ๓๖ ราย 

นิสิตชัน้ปท่ี ๓ (รหัสนิสิต ๕๕) ๑๔ ราย 

นิสิตชัน้ปท่ี ๔ (รหัสนิสิต ๕๔) ๔๑ ราย 

นิสิตชัน้ปท่ี ๕ (รหัสนิสิต ๕๓) ๑๒ ราย 

อาจารย / บุคลากร ๖ ราย 

รวมท้ังสิ้น ๑๓๘ ราย 

 

 
งานบริการหองออกกําลังกาย Fitness Center 
 

 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ไดจัดใหมีหองออกกําลัง
ไวบริการ นิสิ ต  นักศึ กษา อาจารย  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยเริ่มดําเนินการมาตั้งแตวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๕๘ ซึ่งมีเครื่องออกกําลังกายไวคอยบริการท่ี ช้ัน ๓ อาคาร
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 

 

 

 
                     กราฟแสดงการใชบริการหองออกกําลังกาย 

        ตั้งแตเปดบริการ ถึงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

       ๑. นิสิต นักศึกษา ท่ีเปนสมาชิก   ๒,๓๘๘  ครั้ง 

       ๒. อาจารย บุคลากร ท่ีเปนสมาชิก ๖๒๑ ครั้ง 

       ๓. นิสิต นักศึกษา ท่ีไมไดเปนสมาชิก ๗๑๗ ครั้ง 

       ๔. อาจารย บุคลากร ท่ีไมไดเปนสมาชิก  ๗๖ ครั้ง 
 

 

๑๑๘ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

ทายเลมทายเลม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการบริจาคโลหิตชวยเหลือชีวิต : สรางจิตสํานึก การเปนผูให 

โดยนิสิตกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

วันท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๑๒๐ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



อบรมเครือขายนักศึกษาอาสาพาณิชย 

วันท่ี  ๓  เมษายน  ๒๕๕๘ 

ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิช่ันเซ็นเตอร เมืองทองธานี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รวมกับ กรมการคาภายใน 

กระทรวงพาณิชย โดย พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลปยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จัดใหมีเครือขาย

นัก ศึกษาอาสาพาณิชย  โดยจัดตั้ งกลุ มออนไลน 

ตรวจสอบและแจงขาวการคาขายท่ีผิดปกติ เชน การไม

ติดปายแสดงราคาสินคา การขายสินคาเกินจากราคา

ปายแสดงราคา เปนตน โดยนักศึกษาเครือขายสามารถ

แจงขาวไดผานทางแอพพลิเคชั่น ไลน ท่ีทางกรมการคา

ภายในจัดตั้งข้ึน โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยาไดเขารวมเปนครือขาย จํานวน 

๒๐๐ คน ซ่ึงไดเขารวมการอบรมเม่ือวันท่ี ๓ เมษายน 

๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร เมืองทองธานี   

จ.นนทบุรี  

 

 

 

 

 
๑๒๑ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



ลงพ้ืนท่ีตรวจ ประชาสัมพันธ เฝาระวังและบังคับใชกฎหมาย 

ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

ณ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รวมกับสวนราชการ 

ตํารวจนครบาล คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สวนทองถ่ินกรุงเทพมหานคร กรมสรรพสามิต ชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดประชุมหารือการ

บั ง คับ ใช กฏหมายตาม  พรบ .ควบ คุม เครื่ องดื่ ม

แอลกอฮอล พ .ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดใหมีการลงพ้ืนท่ี

ตรวจสอบรานจําหนายสุราโดยรอบมหาวิทยาลัย

รวมกับเจาหนาท่ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๒๒ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษาในเทศกาลเขาพรรษา ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 

ณ  วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยองคการบริหารนักศึกษาภาคพิเศษ องคการนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บานสมเด็จเจาพระยา จัดโครงการถวายเทียนจํานําพรรษา ประจําป ๒๕๕๗ ทอดถวาย  ณ วัดศรีสุริยวงศา

รามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๓ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



พิธีไหวครูนิสิต นักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกวดการทําพานไหวครู ของนิสิตคณะครุศาสตร 

๑๒๔ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

วันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ณ  หองประชุมสุริยะ ๑ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลคะแนนในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ไดรับคะแนน ๔.๒๐ อยูในเกณฑ ดี 

 

 

 

๑๒๕ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

ณ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยผูบริหารสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ไดมีนโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ทุกสัปดาห ตลอดท้ังปการศึกษา เพ่ือพูดคุยถึงการดําเนินงานทุกรอบสัปดาหใน

แตละฝายท่ีรับผิดชอบ อีกท้ังยังเปนการพูดคุยถึงนโยบาย            

ของมหาวิทยาลัยโดยผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา          

โดยนําประเด็นท่ีเปนนโยบายจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมา

ถายทอดสูบุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

การประชุมเครือขายอาจารยท่ีปรึกษาผูประสานงานดานกิจกรรมนิสิต นักศึกษา 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มีการสรางเครือขายอาจารยท่ีปรึกษาดานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา         

เพ่ือประสานงานการดําเนินการจัดกิจกรรมแกนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา โดยแตละสาขาวิชาในคณะตางๆ 

จะ มีอาจา รย ผู แทนสาขา เข า ร ว มประชุ มและ         

วางแผนการดําเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา รวมถึง

การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม

ตาง ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

  

๑๒๖ 

ผลการดําเนินงานกิจกรรม ประจําป ๒๕๕๗ 



สภานิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

ศึกษาดูงานสภานิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๒๗ 

กิจการบานสมเด็จ ๒๕๕๗ 



 กองบรรณาธิการ 
 
 

ท่ีปรึกษา   :   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  เกณฑมา  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ  รองอธิการบด ี
  ผูชวยศาสตราจารยชลติ  วณิชยานันต  ผูชวยอธิการบด ี
 

บรรณาธิการอํานวยการ :    ผูชวยศาสตราจารยสายณั  พุทธลา  ผูอํานวยการสาํนักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ผูชวยศาสตราจารยรังสรรค  บัวทอง  รองผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารยพรธิภา  ไกรเทพ  รองผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารยธีรถวัลย  ปานกลาง  รองผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารยพรรณา  พูนพิน  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
  อาจารยอรพิมพ  มงคลเคหา  รองคณบดฝีายกิจการนิสตินักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ 
  อาจารยกันยาวรรนธ  กําเนิดสินธุ  รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศกึษา คณะมนุษยศาสตรฯ 
  อาจารยรวยทรัพย  เดชชัยศรี รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร 
 

บรรณาธิการ : นางสาวนัทธี  เฟองฟู 
  นายฐิติวัจน  ก่ิงแกวเจริญรัตน 
 

กองบรรณาธิการ : นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว 
   นายอดิศร  เนียมแกว 
   นายสุนทร  ปาละพันธ 
   นางสาวอัญชลี  โพธยารมย 
   นางพิมพวดี  โรจนเรืองนนท 
   นางสาวณัฐวรรณ  สุขท่ัว 
   วาท่ี ร.อ.บัญญัติ  เสกนําโชค 
   นายกรภัทร  งอกจันทึก 
   นางสาวภูษณศิา  เนตรสาคร 
   องคการบริหารนิสิต 
   องคการบริหารนักศึกษา 
   สภานิสิต 
   สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 
   สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร 
 

ออกแบบปก :   นายฐิติวัจน  ก่ิงแกวเจริญรัตน 

 




