
ค าน า 

 “กิจการบ้านสมเด็จ” สรุปผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ โดยในรอบปีที่ผ่านมา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการ กีฬา ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ กิจกรรมด้านการบ าเ พ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดสวัสดิการและบริการ

ให้แก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ส่งเสริมนั้นสอดคล้องกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นั่นหมายถึง การส่งเสริมให้

นิสิต นักศึกษาพัฒนาศักยภาพของตัวเองสู่การเป็นบัณฑิตท่ี “มีจิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารดี และมีความ

เป็นไทย” พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เพ่ือสะท้อนภารกิจของการเป็น

สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัด มุ่งเน้นการสอดแทรกความรู้เชิง

วิชาการประกอบกิจกรรม เพ่ือเชื่อมโยงความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาเองมีบริบทการ

ท างานด้านพัฒนาคุณภาพนิสิต นักศึกษา จึงส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษา เกิดความคิด  มีจิตอาสาใน

การท ากิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะต่างๆ 

รวมทั้งการแสวงหาเครือข่ายทางด้านกิจกรรมส าหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษาของตนเอง 

เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการท ากิจกรรมทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ ต่อไป 

 ผลการด าเนินงานของส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงาน ฝ่ายต่างๆ                  

ทั้งคณะกรรมการส านักฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ส านักกิจการ นิสิตนักศึกษาเองมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ควบคู่กับการเรียนการสอน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะส่งผลดีต่อตัวนิสิต นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
  หน้า 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

  • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒ 

  • โครงการธรรมะเดลเิวอรี่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๕ 

 กิจกรรมด้านกฬีาและส่งเสริมสขุภาพ  

  • การแข่งขันกีฬา ชงโคเกมส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๙ 

  • เดินเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเดินเพื่อสุขภาพ ๑๓ 

  • การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง่ประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๕ “ราชมงคลธัญบรุีเกมส์” ๑๗ 

 กิจกรรมจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน ์  

  • รับน้องใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๐ 

 กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

  • โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา  ๒๔ 

  • กิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง๕เจ้าโสมสวลี  

      พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจรญิพระชันษา ๖๐ ปี  ๒๖ 

  • ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อปณิธาน ๒๙ 

  • เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๓๐ 

  • วันล้ายวันถึงแก่พิราลัยสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)    ๓๓ 

  • วันราชภัฏ ปี ๒๕๖๐ ๓๖ 

  • ไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๐ 

 กิจกรรมด้านสร้างภูมิคุม้กนัป้องกันยาเสพติด  

  • โครงการลูกสุริยะห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่ ๔๔ 

  • โครงการอบรมแกนน าเยาวชนปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุน่ท่ี ๔   ๔๗ 

 กิจกรรมด้านการส่งเสริมประชาธปิไตย  

  • การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ปี ๒๕๖๑ ๕๑ 

  • การเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

     และการเลือกตั้งระบบใหม ่ ๕๔ 

 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวิต  

  • ประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษา การศึกษา ๒๕๖๐ ๕๖ 

  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๖๐ 

  • เปิดโลกชมรม “BSRU Open Club” ๖๔ 

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาประเทศเพื่อบ้าน ณ มหาวทิยาลัยแห่งชาตลิาว ๖๗ 



 กิจกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น  

  • บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา ๓D ๗๑ 

  • จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส่งมอบงานองค์การบริหารนักศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ๗๕ 

  • สัมมนาผู้น า(สมาพันธ์)นสิิตนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งท่ี ๑๒ ๘๐ 

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ระเบียบข้อบังคับการใช้เงนิงบประมาณและ 

    การจัดท าโครงการ ส าหรับนักศกึษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๘๓ 

 งานบริการและสวัสดิการ  

  • โครงการ บ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๑๘ ๘๘ 

  • งานบริการด้านการแนะแนวอาชีพ ๙๐ 

  • งานบริการด้านทุนการศึกษาและงานแนะแนวอาชีพ ๙๐ 

  • งานบริการด้านกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ๙๓ 

  • งานบริการด้านการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ๙๗ 

  • งานบริการด้านสุขภาพ ๙๗ 

  • ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามยั ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๙๘ 

  • โครงการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๙๙ 

  • งานบริการด้านประกันอุบัติเหตนุิสิต นักศึกษา และบุคลากร ๑๐๔ 

  • โครงการส่งเสรมิด้านสุขภาพ ( ห้องออกก าลังกาย ) ๑๐๕ 

  • โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐๖ 

 กองบรรณาธิการ 



~ ๑ ~ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ อบรมนักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ด้านคณุธรรมจริยธรรมและการเรยีนรู้ด้านสังคมโลกในปัจจุบันโดยการ

เชิญวิทยากรมาบรรยาย 
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน  มี
นักศึกษา จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้
อย่างปกติสุข และส าเร็จการศึกษาตามระยะ เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีความแตกต่างจากมัธยม
อย่างมาก เป็นการศึกษาที่มิใช่เพียงการนั่งในช้ันเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา  มีระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ และระบบสังคม การปฐมนิเทศจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  มีความเข้าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองของบุตรหลานของตนเองที่ก าลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

ประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่

จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยัง

แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ที่จะต้องดูแลบุตรหลานของท่านตลอดในการศึกษาให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ 

อีกทั้งทางผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจถึงนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับผู้ปกครองอีกด้วย 

จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อแนะน าให้นักศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับการมีคณุธรรมและจริยธรรมทางสังคม 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๓๒๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๒๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นิสิตใหม ่    จ านวน ๓,๐๐๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการมคีุณธรรมและจรยิธรรมทางสังคม 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 



~ ๓ ~ 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๓๕๒ ๙๖.๗๐ 

๒ ๑๒ ๓.๓๐ 

๓ ๐ ๐ 

๔ ๐ ๐ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๓๖๔ ๑๐๐ 

แยกตามหนว่ยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๑๑๔ ๓๒.๓๒ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๙ ๑๘.๙๖ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๗๖ ๒๐.๘๘ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๓ ๑๗.๓๑ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๔๒ ๑๑.๕๔ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๐ มากที่สุด 
๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 
๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๐ มาก 
๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๖๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๔๐ มาก 
 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 
๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 
๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๐ มากที่สุด 
๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๐ มาก 

ผลการประเมินการด าเนิน 
อบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๔ ~ 
 
 ๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๐ มาก 
๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ที่ใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๐๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๓.๘๐ มาก 
๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๐ มาก 
๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๖๐ มาก 
 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๖๐ มากที่สุด 
๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๒๐ มาก 
๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 
๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕ ~ 
 
ธรรมะเดลิเวอรี่  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ  จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะจากพระวิทยากร  
 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน  มี
นักศึกษา จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้
อย่างปกติสุข และส าเร็จการศึกษาตามระยะ เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีความแตกต่างจากมัธยม
อย่างมาก เป็นการศึกษาที่มิใช่เพียงการนั่งในช้ันเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา  มีระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ และระบบสังคม การปฐมนิเทศจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  มีความเข้าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองของบุตรหลานของตนเองที่ก าลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ

ประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่

จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยัง

แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ที่จะต้องดูแลบุตรหลานของท่านตลอดในการศึกษาให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ 

อีกทั้งทางผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจถึงนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับผู้ปกครองอีกด้วย 

จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์
๑.  นักศึกษาได้ข้อคดิด้านพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปปฏิบตัิในชีวิตประจ าวัน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๒๒๐ คน ประกอบด้วย 

๑.  ผู้บรหิารและคณาจารย ์   จ านวน ๒๐ คน 
๒.  คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓.  นักศึกษา    จ านวน ๓,๐๐๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักศึกษาได้ข้อคดิด้านพระพุทธศาสนาเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 



~ ๖ ~ 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 

สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๒๕๔ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ๐ ๐.๐๐ 

๓ ๐ ๐.๐๐ 

๔ ๐ ๐.๐๐ 

๕ ๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒๕๔ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๖๗ ๒๖.๓๘ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๒ ๒๐.๔๗ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๖๐ ๒๓.๖๒ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๘ ๑๘.๙๐ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๒๗ ๑๐.๖๓ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

ผลการประเมินการด าเนิน 
ธรรมะเดลิเวอรี่  ประจ าปีการศึกษา 2560 



~ ๗ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 
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กิจกรรมด้านกีฬา 
และส่งเสริมสุขภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 
การแข่งขันกีฬา ชงโคเกมส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
วันที่ ๑๗ มีนาคม – ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ การแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยมีชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ ฟุตบอล ๗ คน

(ชาย) ฟุตซอล (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) ตะกร้อ (ชาย) แชร์
บอล (หญิง) เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอส หมากล้อม คอสเวิร์ด     
A-Math E-sport และ Sport Aerobic 

 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา  และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา      
ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา  ในการแข่งขันกีฬา “ชงโคเกมส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (chongko game 
๒๐๑๗)  โดยเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนิสิตนักศึกษาในแต่ละคณะ  คือ คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยการดนตรี การศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) และศูนย์
การศึกษาอู่ทองทวารวดี โดยมีชนิดกีฬาที่แข่งขันคือ ฟุตบอล ๗ คน (ชาย) ฟุตซอล (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) 
บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) ตะกร้อ (ชาย) แชร์บอล (หญิง) เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากรุกไทย หมากฮอส หมาก
ล้อม คอสเวิร์ด A-Math E-sport และ Sport Aerobic ในระหว่างวันที่ ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ และในวันอาทิตย์ที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารนิสิตนักศึกษา  และส านักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา 
“ชงโคเกมส์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (chongko game ๒๐๑๗)  โดยมีการประกวดขบวนพาเหรดของคณะสี ต่างๆ  การ
ประกวดกองเชียร์และผู้น าเชียร์  โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นก าลังใจ ให้กับนิสิตนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาช่อชงโค เพื่อเช่ือมความสามัคคีของแต่ละคณะ และช่วยในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะให้กับนิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และสร้างจิตส านึกเพื่อให้นักศึกษาเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม  
สร้างจิตสาธารณะส าหรับสังคมที่ดีต่อไป ท้ังในรั้วมหาวิทยาลัยและ ในภายภาคหน้า 
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬา 
๒. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านการจัดขบวนพาเหรด กองเชียร์และผู้น าเชียร์ 
๓. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๕๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  จ านวน ๓๐๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นักศึกษา   จ านวน ๔,๐๐๐ คน 

 
 
 



~ ๑๐ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักศึกษาทุกคนไดต้ระหนักถึงคุณค่าและความส าคญัของกีฬาท้ังในด้านการส่งเสรมิสุขภาพกายและจิตใจ 
๒.  นักศึกษาไดรู้้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๑ ~ 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๐ ๐ 

๒ ๓๙ ๓๕.๔๕ 

๓ ๕๗ ๕๑.๘๒ 

๔ ๑๔ ๑๒.๗๓ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๑๑๐ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

องค์การบริหารนักศึกษา ๒๐ ๑๘.๑๘ 

สภานกัศึกษา ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศกึษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๕ ๑๓.๖๔ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

  
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
การแข่งขันกีฬา ชงโคเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2560 



~ ๑๒ ~ 
 

๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 
 ๒.๓ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากทีสุ่ด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 
เดินเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเดินเพื่อสุขภาพ 
วันที่ ๑๔  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา และลานพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจ้าตากสิน-

มหาราช (วงเวียนใหญ่)  
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ กิจกรรมเดินออกก าลังกาย  และ เดินเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์        

(ช่วง บุนนาค) ในสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ  

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่ต้องการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการก่อตั้งโรงเรียนในการให้ความรู้ ซึ่งต่อมาก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ท่ีได้ก่อตั้งมายาวนาน 
โดยได้รับที่ดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ที่ถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯจึงได้
ก าหนดให้วันท่ี ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่าง
มาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพิราลัย ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อม
ล าลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อตั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ ได้ครบรอบ ๑๓๕ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้ก าหนดช่ือกิจกรรมในปี ๒๕๖๑ นี้ว่า “เดินเพื่อเทิดเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยาวงศ์ (ช่วง บุนนาค)” 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร นิ สิ ต  จึ ง ไ ด้ ร่ ว ม จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ทิ ด เ กี ย ร ติ ข อ ง ส ม เ ด็ จ เ จ้ า พ ร ะ ย า ฯ  ใ น กิ จ ก ร ร ม                                
“เดินเพื่อเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยาวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็น
สัญญาณในการเริ่มต้น การจัดกิจกรรมในสัปดาห์เทิดเกียรติ 
 
วัตถุประสงค ์

 ๑. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานสัปดาหเ์ชิดชูเกียรติ  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 ๒. เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้มีคุโณปการต่อ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
 ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาไดส้ร้างเสริมการรักสุขภาพของตนเอง 
   
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๑๒๕ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย ์    จ านวน ๒๕ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน 
๓. นักศึกษา    จ านวน ๓๐๐๐ คน 

 
 
 
 
 



~ ๑๔ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เป็นการประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์เชิดชูเกียรติ  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)และ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

๒. เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้มีคุโณปการต่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

๓. เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาไดส้ร้างเสริมการรักสุขภาพของตนเอง 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๒๗ ๗๑.๓๕ 

๒ ๔๓ ๒๔.๑๖ 

๓ ๘ ๔.๔๙ 

รวม ๑๗๘ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

สโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ๖๑ ๓๔.๒๗ 

สโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๑ ๑๑.๘๐ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ๓๘ ๒๑.๓๕ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๕ ๒๕.๒๘ 

สโมสรนักศกึษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๓ ๗.๓๐ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๔๐ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๐๐ มาก 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๓.๘๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๐๐ มาก 

  ๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๐๐ มาก 

๒. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๓.๖๐ มาก 

๓. สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๓.๔๐ ปานกลาง 

๔. มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างท่ัวถึง ๔.๒๐ มาก 

๕. มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจัดกิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๐ มาก 

  
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
เดินเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และเดินเพื่อสุขภาพ 

และการเลือกตั้งระบบใหม่ 



~ ๑๖ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๐๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๓.๘๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๓.๖๐ มาก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๕  “ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ 
วันที่  ๒๒ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ส านักกิจารนิสิตนักศึกษา จึงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประ เทศไทยครั้งที่ ๔๕ รอบ
มหกรรมจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ า เทควันโด กรีฑา มวยไทยสมัครเลน่ มวยสากลสมัครเล่น แบดมินตัน ฮอกกี้ 
หมากกระดาน(หมากล้อม, หมากฮอส, หมากรุก) ครอสเวิร์ด เอแม็ท เทเบิลเทนนิส ดาบไทย เพาะกาย และชนิดกีฬาที่ผ่าน
การคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร อีกจ านวน ๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ เปตอง(บุคคลเดี่ยวชาย, บุคคลคู่ หญิง, คู่ผสม, ทีม ๓ คน
ชาย) และเซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย,ทีมคู่ชาย)รวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๕ ชนิดกีฬา 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งท่ี ๔๕ รอบมหกรรม 
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตนักศึกษา ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยการออกก าลังกาย

และแข่งขันกีฬา 
๓. เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาและมหาวิทยาลัยฯต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 

 
วัน เวลา และสถานที ่
 วันท่ี ๒๒ – ๓๑ มกราคา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี จังหวัดปทุมธาน ี
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการพัฒนากีฬาและการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักศึกษาโดยการเล่น
กีฬารวมทั้งนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 
รอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

  
จ านวน ๑ เหรยีญทอง ๕ เหรียญทองแดง จาก ๓ ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี ้
๑. เหรียญทอง ชนิดกีฬา เอแมท ทีม ชาย 
 นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจัดการ ช้ันปีท่ี ๓ 

นายธีระพัฒน์ จันทร์ทอง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครศุาสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ 
นายนาวิน เมืองสุวรรณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ 
นายเบญจมินทร์ หาญพันธ์พงษ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๔ 

๒. เหรียญทองแดง จ านวน ๕ เหรียญ 
๒.๑ ชนิดกีฬา เอแมท คู่หญิง 

นางสาวกัญญารัตน์ รอดราษฎร คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี ๑ 
นางสาวปิยนุช จันทร์ศิริ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ช้ันปีท่ี ๑ 

๒.๒ ชนิดกีฬา เอแม็ท บุคคล ชาย 
นายศราวุธ อุทัยโรจนรัตน์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวทิยาการจัดการ ช้ันปีท่ี ๓ 

๒.๓ ชนิดกีฬา มวยไทยสมัครเล่น รุ่นฟลายเวท น้ าหนักเกิน ๔๘ กก.และไม่เกิน ๕๑ กก. บุคคล ชาย 
นายภิญโญ ศรีจันทร์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีท่ี ๔ 

๒.๔ ชนิดกีฬา เอ็กซต์รมี (กีฬาสาธิต)   ประเภท Inline Street 
นายธิษณัย ทามณี สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี ๕ 

๒.๕ ชนิดกีฬา เอ็กซต์รมี (กีฬาสาธิต)   ประเภท Inline mini ramp 
นายธิษณัย ทามณี  สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์ช้ันปีท่ี ๕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตสาธารณะ 
บ าเพ็ญประโยชน ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 
รับน้องใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๔-๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๑. กิจกรรมประชุมเชียร์และรับขวัญน้องใหม่ใส่ใจสาธารณะของสาขาวิชา 

๒. ประชุมการจัดกิจกรรมรับน้องระหว่างองค์การบริหารนักศึกษากับคณะกรรมการรับน้องประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

๓. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญโดยศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 

 
หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมประชุมเชียร์และรับขวัญน้องใหม่ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้
เข้ามาเป็นช่อชงโคช่อใหม่ ที่มีเลือดเป็นสีม่วงขาวอย่างเต็มตัว โดยจัดกระบวนการที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และเพิ่มความ
สามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษารุ่นพี่ในระดับสาขาวิชา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการท างาน 
อีกทั้งยังมีส่วนผลักดันการท างานร่วมกันของคณะกรรมการนักศึกษาประจ าสาขาวิชา กับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาอีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒.  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

๓.  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรยีนรูก้ารใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมคีวามสุข 

๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๕๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นิสิตใหม ่    จ านวน ๓,๐๐๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจ าปี ๒๕๖๐ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย 
 ๒. นักศึกษาใหม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ในมหาวิทยาลยั 
 ๓. นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัอย่างมีความสุข 
 ๔. พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 



~ ๒๑ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๓๖๒ ๐ 

๒ ๖๗ ๘๔.๓๘ 

๓ ๐ ๑๕.๖๒ 

รวม ๔๒๙ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๑๓๒ ๓๐.๗๗ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๙๒ ๒๑.๔๕ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๘๘ ๒๐.๕๑ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๙ ๑๘.๔๑ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๓๘ ๘.๘๖ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

  
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
รับน้องใหม่ใส่ใจจิตสาธารณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๒๒ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะน าใหม้ีโครงการนี้ตลอดทุกปีการศึกษา  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้น านกัศึกษาทุกปี
การศึกษาและมีการใหค้ าแนะน าตลอดที่ท ากิจกรรม 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 
แหเ่ทียนจ าน าพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร  จ.ราชบุร ี

กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ   จัดกิจกรรมในรูปแบบ ตั้งโต๊ะเชญิท าบุญและจัดขบวนแห่เทียนไปถวาย 
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร  จ.ราชบุร ี

 
หลักการและเหตุผล 

ในวันขึ้น ๑๕ ค่ าเดือนแปดจะตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันแรม ๑ ค่ าเดือนแปด  คือวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันท่ีพระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดู
ฝนท่ีมีก าหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไป
ว่า "จ าพรรษา"  แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าบุญรักษาศีล และ
ช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระท าความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึง
วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น 
พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา 
งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จ าพรรษา
ในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา (ภาค
พิเศษ)  นั้นยังได้สืบสานประเพณีอันดีงาม  ด้วยการจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วัดศรีสุริ
ยวงศารามวรวิหาร  ซึ่งเป็นท่ีดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินและสมุหพระ
กลาโหมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ ๕)  ผู้มีคุโณปการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  และเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ เป็นประจ าทุกๆ ปี  
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการส่งเสรมิ สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับ       
คนไทยตลอดไป 

2. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ประกอบด้วย 
๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์    จ านวน ๕๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา  จ านวน ๕๐ คน 
๓. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา จ านวน ๔๐๐ คน 

 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักศึกษาได้ส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับ คนไทย
ตลอดไป 
 ๒. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ีได้ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
 ๓. ได้รับความรู้ขนบธรรมเนยีม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 
กิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
วันที่ ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ กิจกรรมตักบาตร ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า-

โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี  

 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการต่างๆ จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา -      
ทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยความร่วมมือกับชมรมพุทธศาสตร์ องค์การบริหารนักศึกษา  จึงได้
จัดกิจกรรมตักบาตร ถวายเป็นพระกุศล ในวันพุธท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร จ านวน ๒๐ คน 
๒. นักศึกษา   จ านวน ๑๘๐ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๗ ~ 
 
 

 
 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๓ ๒๙.๕๕ 

๒ ๒๔ ๕๔.๕๕ 

๓ ๗ ๑๕.๙๑ 

๔ ๐ ๐ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๔๔ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๑๗ ๓๘.๖๔ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๔ ๓๑.๘๒ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๘ ๑๘.๑๘ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ๑๑.๓๖ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๐ ๐.๐๐ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๒๐ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๓๖ มาก 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๐๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๓.๘๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๓.๖๐ มาก 

  ๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๓.๘๐ มาก 

๓.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๓.๘๐ มาก 

 

ผลการประเมินการด าเนิน 
กิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระเจริญพระชันษา 60 ปี 



~ ๒๘ ~ 
 
 ๒.๓ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๕๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๓.๖๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 
 
ตามรอยเท้าพ่อ  สานต่อปณิธาน 
วันที่ ๓  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ กิจกรรมรณรงค์การออกก าลังกายในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ตรา
พระราชลัญจกร” ประจ าพระองค์ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี ล าดับที่ ๙ และเพื่อเป็นการ
ตอบแทนพระมหากกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงได้รวมตัวกันเพื่อท า
กิจกรรมในช่ือโครงการ ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อปณิธาน โดยเป็นกิจกรรมการวิ่งเพื่อท าระยะทางรวมทั้งสิ้น ๘๙ กิโลเมตร 
ตามพระชนมพรรษาของในหลวง รัชกาลที่ ๙ 

โดยจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ไปตามเส้นทาง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และสิ้นสุดที่ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม โดย
มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมนี้จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่โครงการ     
ก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาล ๑๑ แห่งทั่วประเทศ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการออกก าลังกายในหมู่
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จฯ  
 ๒. เป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   

  
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
วันที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา  และลานพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช (วงเวียนใหญ่)  
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ จัดขบวนนิสิตเชิญพวงมาลาและเครื่องราชสักการะ และจัดนิสิตรับ -ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

 
หลักการและเหตุผล 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาในทางพิธีการ เมื่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๐ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชนมายุได้ ๓๔ 
พรรษา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่อมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา รวมระยะเวลาที่ทรงครอง
สิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๕ ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น ๓๐ พระองค์พระราชกรณียกิจที่ส าคัญในรัชสมัยของ
พระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักร
จนหมดสิ้น และยังทรงท าสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็น
ปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศใน
ด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และ
การศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันท่ี ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะที่มีท่ีตั้งในเขตธนบุรี อันเป็นเขตพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านและรับส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ในการเสด็จฯ วางพานพุ่มสักการะ ณ พระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐ คน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ไดร้่วมแสดงถึงความจงรักภักดแีละน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ 
๒. นิสิตไดเ้ห็นถึงวันส าคญัและความส าคญัของสถาบันพระมหากษตัริยไ์ทย 
๓. ไดร้่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯและประชาชน รับ-ส่งเสดจ็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ       

บดินทรเทพวรางกูร 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 



~ ๓๑ ~ 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๓๑ ๘๒.๙๑ 

๒ ๒๗ ๑๗.๐๙ 

รวม ๑๕๘ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๕๔ ๓๔.๑๘ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๑ ๑๙.๖๒ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๔๘ ๓๐.๓๘ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘ ๑๑.๓๙ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๗ ๔.๔๓ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๐ มาก 

๓. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๐๐ มาก 

๔. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๓.๘๐ มาก 

 ๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๓.๘๐ มาก 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๓.๒๖ มาก 

๓.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๓.๔๐ ปานกลาง 

๔.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๐ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 
๓.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ ๔.๐๐ มาก 

ผลการประเมินการด าเนิน 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

และการเลือกตั้งระบบใหม่ 



~ ๓๒ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๓ ~ 
 
วันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
วันที่ ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ กิจกรรมเทิดเกียรตสิมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 
หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่ต้องการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการก่อตั้งโรงเรียนในการให้ความรู้ ซึ่งต่อมาก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ที่ได้ก็ตั้งมายาวนาน 
โดยได้รับท่ีดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซี่งท่านได้ถึงแก่พิราลัยในวันที่ ๑๙ มกราคม 
พ.ศ.๒๔๒๕ ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยฯจึงได้ก าหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ เป็นวันส าคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพิราลัย  ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อมล าลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยอีกด้วย  
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเทิดเกยีรตสิมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓. เพื่อร่วมส่งเสริมให้นสิิตในมหาวิทยาลัยได้ร่วมตระหนักถึงคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ์  

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๑๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  จ านวน ๑๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นักศึกษา   จ านวน  ๓๐๐๐   คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นิสิตได้เทดิเกียรตสิมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒.  นิสิตไดร้่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓.  นิสิตไดร้่วมส่งเสรมิให้นิสติในมหาวิทยาลยัไดร้่วมตระหนักถึงคณุูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ์ 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 



~ ๓๔ ~ 
 
 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๘๗ ๕๔.๐๕ 

๒ ๙๕ ๒๗.๔๖ 

๓ ๖๔ ๑๘.๕๐ 

๔ ๐ ๐ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๓๔๖ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๒๐ ๓๙.๓๑ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๒๑.๓๙ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๑๕ ๑๒.๑๔ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๑๙.๓๖ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๕ ๗.๘๐ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

ผลการประเมินการด าเนิน 
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 



~ ๓๕ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ที่ใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๖ ~ 
 
วันราชภัฏ ปี ๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ๑. กิจกรรมเชิญตราพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏ 
 ๒. กิจกรรมวางพานพุ่มถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนามาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครู” โดยโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกเปิดสอนเมื่อวันที่  ๑๒ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งตั้งขึ้นบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต าบลสวนมะลิ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลังจากนั้นจึงได้
ขยายไปตั้งอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนฝึกหัดครูได้เปลี่ยนช่ือยกระดับฐานะเป็น “วิทยาลัยครู” และในปี พ.ศ.๒๕๓๕ 
ได้รับพระราชทานช่ือ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็น “สถาบันราชภัฏ” และเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ยกฐานะวิทยาลัยครู ให้เป็น “สถาบันราชภัฏ” อย่างเป็นทางการนับเป็นสิริมงคลและเป็น
เกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ และต่อมาในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่น าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ โดยสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู จากนั้นได้มีการ
พระราชทานช่ือเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถานบันราชภัฏได้เปลี่ยนช่ือเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึงปัจจุบัน  

ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ 
เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานท่ีจะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สืบไป

เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ล้วนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อม จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายอาศริวาทราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็น "พระบิดา" 
และ "ครู" ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ดังนั้น วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถือเป็นการ
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน ในการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้นั้นเพื่อที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีและพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ขึ้น  
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงผู้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
๒. เพื่อให้นิสิตไดเ้ห็นถึงความส าคญัของสถาบันการศึกษา 
๓. เพื่อให้นิสิตไดภู้มิใจในการเป็นนิสิตนักศึกษาของ “ราชภัฏ” 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจา้หน้าท่ี  จ านวน ๔๐๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา  จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นักศึกษา    จ านวน ๓๐๐๐ คน 



~ ๓๗ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นิสิตไดร้่วมแสดงถึงความจงรกัภักดีและน้อมระลึกถึงผูส้ถาปนาสถาบัน “ราชภัฏ” 
๒. นิสิตไดเ้ห็นถึงวันส าคญัและความส าคญัของสถาบันการศึกษา 
๓.  นิสิตไดภู้มิใจในการเป็นนิสิตในสถาบันราชภฏั 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ด้านปริมาณ 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
1. ความรู้และข้อมูลที่นักศึกษาไดร้ับจากการศึกษาดูงานและสัมมนา 
2. ความเข้าใจในการด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๘ ~ 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๑๖๘ ๘๙.๘๔ 

๒ ๑๔ ๗.๔๙ 

๓ ๕ ๒.๖๗ 

๔ ๐ ๐ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๑๘๗ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๑๖๕ ๘๘.๒๔ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๘.๐๒ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๓.๗๔ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐ ๐ 

นกัศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๐ ๐ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

ผลการประเมินการด าเนิน 
โครงการวันราชภัฏ ปี 2560 



~ ๓๙ ~ 
 
 ๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ทีแ่สดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๐ ~ 
 
ไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ จัดกิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษาภาคพิเศษ 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน  มีนักศึกษา 
จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่าง
ปกติสุข และส าเร็จการศึกษาตามระยะ เวลาที่ก าหนด สิ่งที่ส าคัญในการศึกษานั้นก็ต้องมีครูบาอาจารย์ ผู้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านต ารา  ผ่านประสบการณ์ชีวิต และส่งต่อให้กับนักศึกษา 

เพื่อเป็นการเทิดทูนบูชาความส าคัญของครูบาอาจารย์ดังที่กล่าวมา  เหล่านักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อเป็น
การแสดงความเคารพรัก  ครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนทุกอย่างแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ ครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๕๕๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๕๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน 
๓. นักศึกษาใหม ่    จ านวน ๔๐๐ คน 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้แสดงความเคารพบูชา ต่อคณะครูบาอาจารย ์ 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



~ ๔๑ ~ 
 

 
 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๙๗ ๘๘.๙๙ 

๒ ๑๒ ๑๑.๐๑ 

รวม ๑๐๙ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๐ ๐.๐๐ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐ ๐.๐๐ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๘๙ ๘๑.๖๕ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ ๑๘.๓๕ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๐ ๐.๐๐ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๓.๘๐ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๖๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๐๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๐๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๔๐ มาก 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๒๐ มาก 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๐๐ มาก 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๐๐ มาก 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
ไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๔๒ ~ 
 
 ๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดบัความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพนัธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๓.๖๐ มาก 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๐๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๓.๘๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๓.๖๐ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๓ ~ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๔ ~ 
 
โครงการลูกสุริยะห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นนโยบายชาติ โดยมีการขับเคลื่อนแบบบูรณา

การร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น ส านักอนามัย โดย ส านักงานปูองกันและบ าบัดการติดยาเสพติด จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนา
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการด าเนินงานจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมปูองกันและแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งได้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์เวชศึกษาปูองกัน ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รณรงค์และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพ
ติดของนักศึกษา และได้มีการศึกษาพบว่าต้นเหตุของการใช้ยาและสารเสพติดของนักศึกษามีที่มาจากการสูบบุหรี่ด้วย ซึ่ง
นักศึกษาได้มีการเริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่ในระดับมัธยมต้น อันส่งผลกระทบต่อเนื่องจนมาถึงในระดับอุดมศึกษา ประกอบกับในวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติดและบุหรี่ขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีถูกต้องในการปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่ รวมทั้งทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการเข้ารับ
การบ าบัดยาเสพติดและบุหรี่อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและบุหรี่ 
๒. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและให้นักศึกษาทราบประโยชน์ของการสมัครใจเข้ารับบ าบัดยาเสพติดและบุหรี่ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่มากขึ้น 

 
เป้าหมาย  นักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
 
ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่ เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน      
๒. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ     
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
๔. ด าเนินการจัดโครงการตามที่วางแผนไว้     
๕. สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ       
๖. ประชุมสรุปผลการจัดโครงการและน าปัญหาต่าง ๆ เป็นแนวทางปรับปรุงต่อไป   

 
งบประมาณ    ส านักงานปูองกันและบ าบัดการติดยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการลดน้อยลง เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน 
๒. วัสดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
๓. งบประมาณไม่เพียงพอ 



~ ๔๕ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและบุหรี่ 
๒. นักศึกษามีความเข้าใจท่ีถูกต้องและทราบประโยชน์ของการสมัครใจเข้ารับบ าบัดยาเสพติดและบุหรี่ 
๓. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและบุหรี่มากขึ้น 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
๒. สามารถจัดโครงการตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

 
ผลการด าเนินงาน  

 การจัดโครงการในครั้งน้ี คณะผู้จัดได้จัดกิจกรรมเป็น ๒ กิจกรรม ดังน้ี 

๑. การบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับการปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยวิทยากร  
ร้อยต ารวจโทสุทธิศักดิ์  มณเฑียรทอง รองสารวัตรปูองกันและปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลปทุมวัน  

๒. การติดสื่อรณรงค์ปูองกันยาเสพติดและบุหรี่ ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยตัวแทนนักศึกษา  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. งบประมาณส าหรับใช้จัดโครงการน้อย อยากให้จัดสรรมากกว่านี ้
  ๒. การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ยังไม่ตอบโจทย์การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างแท้จริง เนื่องจาก
กิจกรรมยังไม่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายที่แท้จริง 
 ๓. ควรมีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๖ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๔๗ ~ 
 
โครงการอบรมแกนน าเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ ๔   
๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและในชุมชน ได้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียน เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ ท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ได้แก่ การลักทรัพย์ การท าร้ายร่างกาย การเล่นการพนัน ปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรี ปัญหาโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่กลุ่มเยาวชนเหล่านั้น เมื่อเกิดปัญหาทางสภาพจิตใจแล้ว 
ไม่มีผู้ใดสามารถเป็นท่ีพึ่งได้ ซึ่งหากไม่มีผู้ที่มีวุฒิภาวะเพียงพอ หรือขาดประสบการณ์คอยให้ค าปรึกษา แนะน าและดูแล ก็จะ
ท าให้เยาวชนเหล่านั้นหลงผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สามารถให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และสามารถดูแลเยาวชนที่มีปัญหา
เหล่านั้นได้ ก็คือ เพื่อน ซึ่งจะได้รับการยอมรับและเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ได้ มากกว่าบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่  

ศูนย์เวชศึกษาปูองกัน ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงร่วมกับ องค์การบริหารนิสิต สภานิสิต  สโมสรนิสิตทั้ง ๕ คณะ 
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมแกนน าเยาวชนปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : BSRU Hero รุ่นที่ ๔  
ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการต่อต้านยาเสพติด และเป็นการให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดและเอดส์ทั้งต่อตนเองและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม
และเป็นก าลังส าคัญในการรวมพลังสร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติดต่อไป 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติดมากข้ึน 
๒. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดทั้งต่อตนเองและสังคม 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาในการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
๔. เพื่อให้เยาวชนท่ีได้รับการอบรม สามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัย

และในชุมชนได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ 
 เยาวชนท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๕๐ คน 
 
สถานท่ีด าเนินโครงการ 

กองร้อยบังคับการ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติดมากข้ึน 
๒. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดทั้งต่อตนเองและสังคม 
๓. เยาวชนที่ได้รับการอบรม สามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัยและใน

ชุมชนได้ 
 



~ ๔๘ ~ 
 
ผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการฯ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติดมากข้ึน 
๒. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดทั้งต่อตนเองและสังคม 
๓  ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในมหาวิทยาลัยได้ 
๔. ผู้เข้าอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกมากขึ้น ทั้งด้าน ความคิด และพฤติกรรม 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

  ๑. งบประมาณมีน้อยเกินไป 

  ๒. เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลมีน้อยเกินไป 

 ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการมากกว่าน้ี เนื่องจากเป็นโครงการตามนโยบายการแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนระดบัชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๙ ~ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

              จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ านวน  ๖๕  ฉบับ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ ๑  แสดงข้อมลูเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย ๔๑ ๖๓.๐๘ 

หญิง ๒๔ ๓๖.๙๒ 

รวม ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 

 

 ตารางท่ี ๒  แสดงความพึงพอใจในการจัดโครงการ  

 จากการแจกแบบสอบถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการแจกจ านวนทั้งสิ้น ๖๐ ชุด มีผู้ตอบกลับ 

จ านวน ๓๓ ชุด มีรายละเอียด ดังน้ี 

เนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยมาก 

๑. ด้านเทคนิคการบรรยายและการปฏิบัติ 
- ความพร้อมของวิทยากรในการให้ความรู ้
- วิทยากรมีเทคนิคการบรรยายเขา้ใจง่าย 
- วิทยากรดูแลเอาใจใส่ผู้เขา้ฝึกอบรมอย่างทั่วถึง 

 
๒๒ 
๑๘ 
๒๒ 

 
๗ 

๑๑ 
๗ 

 
๓ 
๔ 
๓ 

 
๑ 
- 
๑ 

 
- 
- 
- 

๒. ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน ์
- สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปใช้ให้
ตรงวัตถุประสงค ์
- สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปพัฒนา
ตนเอง 
- สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับไป
พัฒนาการท างาน 

 
 

๒๐ 
 

๒๒ 
 

๒๑ 

 
 

๑๑ 
 

๙ 
 

๙ 

 
 

๒ 
 

๒๖ 
 

๓ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

๓. ภาพรวมของการจัดโครงการ ๑๗ ๑๕ ๓ - - 

 
 จากตารางที่ ๒ ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการจัดโครงการครั้งนี้ โดยรวม อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

 

 

 

 



~ ๕๐ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการส่งเสริม 

ประชาธปิไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๕๑ ~ 
 
การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ปี ๒๕๖๑ 
วันที่ ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ   ๑. การจดัการเลือกตั้งคณะกรรมการ องค์การบริหารนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  
หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งในแต่ละปีการศึกษา เพียง ๑ ปี  และเพื่อให้การท างานด้านกิจกรรมนักศึกษาด าเนินการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการสรรหาคณะท างานด้านกิจกรรมเพื่อมาในรูปแบบขององค์การบริหารนักศึกษา  โดยให้นักศึกษาหา
ทีมงานเพื่อการท างานแล้วมาลงสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากคะแนนเสียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ -
เจ้าพระยา 
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาจึงได้ด าเนินกิจกรรมการจัดการเลือกตั้ง  ในต าแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา  

ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ ท้ัง ๕ คณะ 

 

จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ท าหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาไดเ้ข้าใจถึงสิทธิและหน้าท่ีของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย 
๓. เพื่อสรรหาตัวแทนนักศึกษาเขา้มาท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔๐๒๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี   จ านวน ๒๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษานักศึกษา จ านวน ๔๐๐๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาได้ท าหน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาไดเ้ข้าใจถึงสิทธิและหนา้ที่ของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย 
๓. ไดต้วัแทนนักศึกษาเข้ามาท ากจิกรรมของมหาวิทยาลัย 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
๑.ความรู้และความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 

 



~ ๕๒ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๘๗ ๕๒.๔๑ 

๒ ๕๔ ๓๒.๕๓ 

๓ ๑๗ ๑๐.๒๔ 

๔ ๘ ๔.๘๒ 

รวม ๑๖๖ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ๖๔ ๓๐.๐๕ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๒ ๒๔.๔๑ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๔๕ ๒๑.๑๓ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๗ ๑๗.๓๗ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๕ ๗.๐๔ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๔ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๘ มากที่สุด 

  

ผลการประเมินการด าเนิน 
การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2561 



~ ๕๓ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานทีส่ าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๔ ~ 
 
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้งระบบใหม่ 
วันที่ ๘-๑๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน วังยาวริเวอร์ไซด์ รสีอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ การอบรม มีการให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ในรูปแบบใหม่ อีกทั้งยังให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

ตลอดจนร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน  และกระบวนการเลือกตั้งใน

สถานศึกษา  และไปสู่ประชาชน 

 

หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้จัดโครงการการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างพลเมืองดี

วิถีประชาธิปไตย และการเลือกตั้งระบบใหม่ โดยได้เชิญคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการอบรมการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรูปแบบใหม่   อีกทั้งยังให้กลุ่มนิสิต
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันตลอดจนร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอน  และกระบวนการเลือกตั้งในสถานศึกษา  และไปสู่ประชาชน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๑  คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๓  คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ไดร้ับข้อมลูใหม่ เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนญู ปี ๒๕๖๐ 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
ได้ความรู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ใน

รูปแบบใหมแ่ละถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๕ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการส่งเสริม 

ทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๖ ~ 
 
ประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ   การประกวดแสดงความสามารถ 
 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปฏิบัติภารกิจส าคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในการ
เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมออกสู่สังคม และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การด าเนินงานดังกล่าวจะสะท้อนภาพลักษณ์ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาก าหนด ได้ตอบสนองการท างานของมหาวิทยาลัยด้านการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตนักศึกษา
โดยมีเปูาประสงค์ในเรื่อง ๑. ให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๒. บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และ มีความเป็นไทย” ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา สร้าง
กระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณข์องบัณฑิตให้เป็นไปตามคุณลกัษณะที่ก าหนด  และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทั้งภายนอกและภายใน โดยส่งเสริมให้นิสิตมีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่ก าหนด โดยมีหน่วยงานของนิสิตนักศึกษาคอยช่วย
ประสานงาน อันได้แก่ องค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ 

 ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น  เพื่อ
ทดสอบความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาที่มี
ความสามารถในการท ากิจกรรม เป็นผู้น านิสิต มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น  เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นตัวแทนในเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นฝุายประชาสัมพันธ์ของทุกคณะในทุกๆ ด้าน  
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานร่วมกันในเรื่องของการแสดงความสามารถให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๒. เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาท่ีมีความสามารถได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานกิจกรรมภายหลังจากผ่านกิจกรรม
ในครั้งนี้แล้ว 

๓. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  และส่งต่อความรู้
ความเข้าใจให้กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๓๒๕๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี    จ านวน   ๕๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นักศึกษา   จ านวน ๓๐๐๐ คน 

 
 
 



~ ๕๗ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักศึกษาท่ีมีความสามารถไดเ้ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะท างานกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลอืก 
๒.  นักศึกษาให้เข้าใจถึงอัตลักษณข์องนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา  และส่งต่อความรู้ความ

เข้าใจให้กับนักศึกษาคนอ่ืนๆ 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๘ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๔๐ ๒๔.๖๙ 

๒ ๖๐ ๓๗.๐๔ 

๓ ๔๕ ๒๗.๗๘ 

๔ ๑๗ ๑๐.๔๙ 

รวม ๑๖๒ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๖๓ ๓๘.๘๙ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๔๒ ๒๕.๙๓ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓๔ ๒๐.๙๙ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑ ๖.๗๙ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๒ ๗.๔๑ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๒๔ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๖๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๓.๘๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๓.๖๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๓.๔๐ ปานกลาง 

 ๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๐๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๖๒ มากที่สุด 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๖๐ มากที่สุด 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 

ผลการประเมินการด าเนิน 
ประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๕๙ ~ 
 
 ๒.๓ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๒๐ มาก 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๔๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๐๐ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖๐ ~ 
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ จัดกิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงและน ากฎระเบียบ การปฏิบัติ

ตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั มีการชมวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ชมการแสดง
ความสามารถของนักศึกษา   นักศึกษาใหม่พบอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลยั ฟังบรรยาย 
“เรื่องสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และกฎระเบยีบของมหาวิทยาลยั”รวมถึงการแนะน าทีมงาน
องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนกัศึกษา และ สภานักศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามาอย่างยาวนาน  มี
นักศึกษา จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้
อย่างปกติสุข และส าเร็จการศึกษาตามระยะ เวลาที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัย  มีความแตกต่างจากมัธยม
อย่างมาก เป็นการศึกษาที่มิใช่เพียงการนั่งในช้ันเรียน ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา  มีระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ และระบบสังคม การปฐมนิเทศจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  มีความเข้าใจในการ
ประพฤติปฏิบัติตน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองของบุตรหลานของตนเองที่ก าลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
ประชุมผู้ปกครองขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่
จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยัง
แนะน าผู้บริหารและคณาจารย์ที่จะต้องดูแลบุตรหลานของท่านตลอดในการศึกษาให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ 
อีกทั้งทางผู้บริหารได้ชี้แจงท าความเข้าใจถึงนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับผู้ปกครองอีกด้วย 

จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์
4. เพื่อช้ีแจงและแนะน ากฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และปฏิบตัิตัวในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
5. เพื่อให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลยั 
6. เพือ่ให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนักศึกษา 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๕๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๒๐๐ คน 
๓. นิสิตใหม ่    จ านวน ๓,๐๐๐ คน 
๔. ผู้ปกครอง    จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

 
 
 
 



~ ๖๑ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ได้แนะน าชี้แจงกฎระเบียบ แนวทางของการศึกษา และแนวทางในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั 
๒. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองไดพ้บปะผู้บรหิารและคณะ รวมทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓. นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองไดท้ราบถึงแนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลยัที่มีต่อนักศึกษา 

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านคุณภาพ 
๑. เรื่องสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และกฎระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๖๒ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๒๗๔ ๑๐๐ 

รวม ๒๗๔ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๘๗ ๓๑.๗๕ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๖๕ ๒๓.๗๒ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๑๘.๒๕ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๑ ๑๘.๖๑ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตร ี ๒๑ ๗.๖๖ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๔๐ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๖๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๖๐ มากที่สุด 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๒๐ มาก 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๐ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๒๐ มาก 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๐ มาก 

  
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๖๓ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 
 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖๔ ~ 
 
เปิดโลกชมรม “BSRU Open Club” 
วันที่ ๒๐  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ การน าเสนอผลงานของชมรมในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และการเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม ในปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

 
หลักการและเหตุผล 

"กิจกรรม" เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมี
ประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือไดร้ับประสบการณโ์ดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ท ากิจกรรมควบคู่
กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในต ารา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การท างาน สามารถน าความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิด
เป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี 

ทางองค์การนักศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท ากิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักท างานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการใช้ชีวิตที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต ดังนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึง
จัดท าโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกองค์กร ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรม
อิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าไปสัมผัส ความส าเร็จ
ของผลงานต่างๆ ท่ีได้ท าช่ือเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้า
ออกแสดงในการน าเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อๆ ไป 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๒๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน 
๓. นักศึกษา    จ านวน ๓๐๐๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. คณาจารย์ นักศึกษาและกลุ่มผูน้ านักศึกษาไดส้ร้างเครือข่ายการท างานด้านกิจกรรมนักศึกษา 
 ๒. นักศึกษามีความสามารถในการท ากิจกรรม เป็นแบบอย่างแก่สังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 



~ ๖๕ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๒๑๔ ๘๕.๙๔ 

๒ ๓๕ ๑๔.๐๖ 

รวม ๒๔๙ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๘๘ ๓๕.๓๔ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๔๖ ๑๘.๔๗ 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ๓๘ ๑๕.๒๖ 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๑ ๑๖.๔๗ 

นักศึกษาวิทยาลัยการดนตร ี ๓๖ ๑๔.๔๖ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๒๐ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๖๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๐๐ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๔๐ มาก 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที ่

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๐๐ มาก 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๒๐ มาก 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๔๐ มาก 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๒๐ มาก 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๓.๘๐ มาก 

  
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
เปิดโลกชมรม “BSRU Open Club” 

และการเลือกตั้งระบบใหม่ 



~ ๖๖ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๓.๘๐ มาก 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๐๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๑๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๐ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๒๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๔๐ มาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๖๗ ~ 
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาประเทศเพื่อบ้าน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ตัวแทนนักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาจากคณะตา่ง ๆ 

เข้าร่วมการกิจกรรม  การศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยร่วมกับ
โครงการของส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ในการไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว  โดยน าวัฒนธรรมของไทยไปแสดงให้คณะอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาวได้รับชม รวมทั้งอยู่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของชาวลาว เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ 

 
หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน  ได้จัดโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ  ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย
มาโดยตลอด  โดยมีการน านักศึกษาที่คัดเลือกตัวแทนผู้น านักศึกษา  มาจากองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา  สภานิสิต และ
สโมสรนิสิตทุกคณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

โดยในปีนี้  ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ใน
ต่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ คือในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านประสบการณ์ภาษาในประเทศเครือข่ายภูมิภาคอาเซียนศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น  และการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย 

 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรยีนร่วมกับมหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว 
๒. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยให้กับผู้อื่นไดร้ับชม 
๓. เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้ท าความรู้จักกัน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. ผู้บริหารและคณาจารย ์   จ านวน ๓ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๓๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้น านักศึกษาได้ประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ 
๒. ผู้น านักศึกษาไดเ้ผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้อาจารย์และนักศึกษาชาวลาวไดร้ับชม 
๓. ผู้น านักศึกษาไดเ้รียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้น ามาช่วยในการท างานพัฒนากิจกรรมร่วมกัน 

 
 
 



~ ๖๘ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๐ ๐ 

๒ ๓๙ ๓๕.๔๕ 

๓ ๕๗ ๕๑.๘๒ 

๔ ๑๔ ๑๒.๗๓ 

รวม ๑๑๐ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๗ ๒๓.๓๓ 

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ๑๖.๖๗ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ๗ ๒๓.๓๓ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๖ ๒๐.๐๐ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๕ ๑๖.๖๗ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๖๐ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๔๐ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๐๐ มาก 

 ๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๖๐ มากที่สุด 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๒๐ มาก 

  

ผลการประเมินการด าเนิน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาประเทศเพื่อบ้าน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 



~ ๖๙ ~ 
 

๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๐ มาก 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๐๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๐๐ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๐๐ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๐ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๔๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๖๐ มากท่ีสุด 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๐๐ มาก 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๐ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๑ ~ 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา ๓D” 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ณ ห้องประชุมเรือสุริยมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้

ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓D”วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเรือ    สุริยมณฑล ช้ัน ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ประเมินโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป   ของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒ การประเมินจัดโครงการฯ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ด้านดังนี้ ด้านที่ ๑ ความรู้    ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการโครงการฯ และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผลการประเมินโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ตาราง ๑ จ านวนและร้อยละข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ  
      ๑.๑ ชาย    

 
๒๙ 

 
๓๗.๖๖ 

      ๑.๒ หญิง ๔๘ ๖๒.๓๔ 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 
       ๒.๑ สภานักศึกษา 
       ๒.๒ องค์การบริการนิสิตนักศึกษา 
       ๒.๓ สโมสรนักศึกษา 
       ๒.๔ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
       ๒.๕ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
       ๒.๖ อื่นๆ 

 
๔ 
๖ 

๑๔ 
๑๒ 
๓๕ 
๖ 

 
๕.๑๙ 
๗.๗๙ 

๑๘.๑๘ 
๑๕.๕๘ 
๔๕.๔๕ 
๗.๗๙ 

๓. สังกัดคณะ 
       ๓.๑ ครุศาสตร์ 
       ๓.๒ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       ๓.๓ วิทยาการจัดการ 
       ๓.๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       ๓.๕ วิทยาลัยการดนตรี 

 
๒๖ 
๑๖ 
๑๑ 
๑๔ 
๑๐ 

 
๓๓.๗๗ 
๒๐.๗๘ 
๑๔.๒๙ 
๑๘.๑๘ 
๑๒.๙๙ 

รวม ๗๗ ๑๐๐.๐๐ 

  



~ ๗๒ ~ 
 

จากตาราง ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน ๗๗ คน เป็นเพศหญิง จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๒.๓๔ และเพศชาย จ านวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๖ กลุ่มเปูาหมายเป็น นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ จ านวน ๓๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕.๔๕ สโมสรนักศึกษา จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ และนักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๘ 
สังกัดคณะเป็น ครุศาสตร์ จ านวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๗ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๗๘    และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๘ ตามล าดับ 
 
ตอนที่ ๒ การประเมินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ตาราง ๑ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการก่อนและหลังฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ   
 ด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 

รายการประเมิน 

ก่อนอบรม หลังอบรม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การ

ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

การประเมิน 

 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกัน   
     คุณภาพการศึกษา 

๓.๑๐ ๐.๘๕ ปานกลาง ๔.๒๒ ๐.๔๘ มาก 

 ๒. บทบาทหน้าท่ีของนักศึกษาเกี่ยวกับการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๐๕ ๐.๘๘ ปานกลาง ๔.๒๒ ๐.๖๘ มาก 

 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ PDCA ๓.๐๔ ๐.๘๔ ปานกลาง ๔.๒๙ ๐.๗๔ มาก 

 ๔. มีความรู้การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ 
     และปรับปรุง 

๓.๐๘ ๐.๗๗ ปานกลาง ๔.๓๙ ๐.๖๗ มาก 

 ๕. ประโยชน์ในการใช้กระบวนการ PDCA ๓.๐๑ ๐.๘๖ ปานกลาง ๔.๔๘ ๐.๕๕ มาก 

 ๖. น าความรู้จากกระบวนการ PDCA  
     ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๓.๐๓ ๐.๘๗ ปานกลาง ๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก 

 ๗. น าความรู้จากกระบวนการ PDCA  
     การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

๓.๐๓ ๐.๙๐ ปานกลาง ๔.๔๗ ๐.๕๕ มาก 

 ๘. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
     สถานศึกษา ๓D 

๒.๙๗ ๐.๙๔ ปานกลาง ๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก 

 ๙. มีความรู้ด้านประชาธิปไตย คุณธรรม 
     จริยธรรม และภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

๓.๐๕ ๐.๘๕ ปานกลาง ๔.๔๓ ๐.๕๗ มาก 

 ๑๐. น านโยบายสถานศึกษา ๓D มาใช้ 
       ในการเรียน /การท างาน 

๓.๒๐ ๑.๐๗ ปานกลาง ๔.๔๕ ๐.๕๒ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๓.๐๖ ๐.๘๙ ปานกลาง ๔.๓๘ ๐.๖๓ มาก 



~ ๗๓ ~ 
 

จากตาราง ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ก่อนอบรมโครงการ
ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ“บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา ๓D” ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง ( X = ๓.๐๖) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าประเด็น น านโยบายสถานศึกษา ๓D มาใช้ ในการเรียน /การท างานอยู่ในอันดับสูงสุด 

( X = ๓.๒๐) รองลงมาคือมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = ๓.๑๐) และมีความรู้การวางแผน ปฏิบัติ 

ตรวจสอบและปรับปรุง ( X = ๓.๐๘)    

          หลังการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๓๘) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประเด็น

ประโยชน์ในการใช้กระบวนการ PDCA อยู่ในอันดับสูงสุด ( X = ๔.๔๘) รองลงมาคือ น าความรู้จากกระบวนการ PDCA การด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ( X = ๔.๔๗) และน านโยบายสถานศึกษา ๓D มาใช้ในการเรียน /การท างาน ( X = ๔.๔๕) ตามล าดับ  
 

ตาราง ๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ประเมินต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ด้านการบริหารจัดการโครงการ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การประเมิน 

๑) ด้านวิทยากร 
๑.๑ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของวิทยากร 

 
๔.๔๐ 

 
๐.๕๒ 

 
มาก 

    ๑.๒ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๑ ๐.๖๙ มาก 

    ๑.๓ รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม ๔.๒๑ ๐.๘๐ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 

๒) ด้านการด าเนินการจัดการจัดฝกึอบรมฯ 
     ๒.๑ เอกสารประกอบการอบรม 

 
๔.๑๐ 

 
๐.๖๙ 

 
มาก 

 ๒.๒ ระยะเวลาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ๓.๙๔ ๐.๘๑ มาก 

 ๒.๓ สถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการฯ ๔.๒๓ ๐.๗๔ มาก 

 ๒.๔ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๒๕ ๐.๗๘ มาก 

 ๒.๕ อาหารและเคร่ืองด่ืม ๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 

สรุปรวมรายด้าน ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 

รวม ๔.๒๓ ๐.๗๖ มาก 

 จากตาราง ๒ พบว่า ด้านการบริหารจัดการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๒๓)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

การบริหารจัดการโครงการด้านวิทยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๔.๓๑) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากร อยู่ในอันดับสูงสุด ( X = ๔.๔๐) รองลงมาคือความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ ( X = ๔.๓๑) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม ( X = ๔.๒๑) ส่วนในด้านการด าเนินการจัดการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = ๔.๑๘) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาหารและเครื่องดื่มอยู่ในอันดับสูงสุด ( X = 

๔.๔๐) รองลงมาคือ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   ( X = ๔.๒๕) และสถานท่ีจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ( X = ๔.๒๓) ตามล าดับ 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

๑. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมมากเกินไป 
 ๒. ควรมีเนือ้หาในการอบรมมากกว่านี้ 
   ๓. ควรจัดกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 



~ ๗๔ ~ 
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา ๓D” 
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเรือสุริยมณฑล ชั้น ๑๐ อาคาร ๓๐ คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๕ ~ 
 
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส่งมอบงานองค์การบริหารนักศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา, มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์,  

โรงแรม เรย์ โฮเท็ล จ.บุรีรมัย ์
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ ๑. การสรุปงานกิจกรรมนักศึกษาตามหน่วยงาน ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ๒. ศกึษาดูงานกองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มรภ.บุรีรมัย์ 

๓. แนวทางและนโยบายทางกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรม 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดมีกระบวนการต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้เป็นผู้คิดวางแผน วิเคราะห์ฯลฯ และ
ฝึกฝนให้นักศึกษาที่เข้ามาเป็นตัวแทนในการเป็นผู้น าในการบริหาร จัดการกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งการสร้างสรรค์
งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นกระบวนความคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ที่ได้รับนโยบายในการบริหารจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
โดยเป็นขั้นตอนต่างๆ เป็นล าดับขั้นมา ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานั้น  นักศึกษาก็ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการด าเนิน
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้น าเสนอ
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้ทิศทางการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นไปตามนบายของมหาวิทยาลัย องค์การบริหารนักศึกษา จึงได้จัดการประชุมและสัมมนาแนวทางการจัดกิจกรรม ส าหรับ
กลุ่มนักศึกษาท่ีจะก้าวเข้ามาท างานด้านกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้มีเวทีในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ ปัญหา 
อุปสรรคและวิธีปูองกันในการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ในปีการศึกษาใหม่ โดยน าแนวทางจากการ
สรุปงาน มาถ่ายทอดอีกด้วย 
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการและนโยบายในการด าเนินงานกิจกรรมในปีการศึกษาใหม่ 
๒. เพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานชุดเก่าและชุดใหม ่
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่อาจจะเกดิขึ้นในปีการศึกษาใหม่ 
๔. เพื่อส่งมอบต าแหน่งอย่างเป็นทางการของนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายก

สโมสรนักศึกษาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี   จ านวน ๒๐ คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษานักศึกษา จ านวน ๑๑๐ คน 

 
 
 
 



~ ๗๖ ~ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักศึกษาทราบถึงกระบวนการและนโยบายในการด าเนินงานกิจกรรมในปีการศึกษาใหม่ 
๒. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหวา่งคณะกรรมการด าเนินงานชุดเกา่และชุดใหม ่
๓. ไดเ้ปลีย่นความคดิเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปีการศึกษาใหม ่
๔. ไดส้่งมอบต าแหน่งอย่างเป็นทางการของนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสร

นักศึกษาฯ 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
3. ความรู้และข้อมูลที่นักศึกษาไดร้ับจากการศึกษาดูงานและสัมมนา 
4. ความเข้าใจในการด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาและคณาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๗ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๐ ๐ 

๒ ๓๔ ๓๐.๙๑ 

๓ ๕๗ ๕๑.๘๒ 

๔ ๑๙ ๑๗.๒๗ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๑๑๐ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

องค์การบริหารนักศึกษา ๒๐ ๑๘.๑๘ 

สภานักศึกษา ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๑๕ ๑๓.๖๔ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๑๕ ๑๓.๖๔ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๔.๖๔ มากที่สุด 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๘๐ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๒๖ มากที่สุด 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๘๐ มากที่สุด 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๐ มากที่สุด 

  
 
 
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
โครงการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตและส่งมอบงานองค์การนิสิตนักศึกษา ปี2559-2560 



~ ๗๘ ~ 
 

๒.๒ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๔๖ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อปุกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๒๐ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๔.๑๒ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๔๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๘๖ มาก 

 
 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๗๙ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส่งมอบงานองคก์ารนักศึกษานักศึกษา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



~ ๘๐ ~ 
 
สัมมนาผู้น า(สมาพันธ์)นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ 

วันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ   อบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ 
 
หลักการและเหตุผล 

ความเป็นมาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  การประชุมสัมมนาผู้น า สมาพันธ์นิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศก าเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔๐ แห่งทั่วประเทศปัจจุบันมี 
๓๘ แห่งจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้มแข็งส่งเสริม
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีทิศทางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น านิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่การพัฒนาสังคม
ให้มีคุณภาพ 
 ระยะแรกการจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้น านิสิตนักศึกษาจัดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและก้าวหน้าเป็นล าดับจนกระทั่ง
การสัมมนาผู้น าสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ร่วมร่างและลงมติข้อบังคับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อยกระดับเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป  
   
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานด าเนินกิจการขององค์การนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
๒. เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบและความสามัคคีแก่นิสิตนักศึกษา 
๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการในสังคมท้องถิ่นในด้านต่างๆร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวม

ของสังคมและประเทศชาติ 
๔. เพื่อให้ผู้น านิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
๕. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
๖. เพื่อสิทธิเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาจะด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
๗. สมาพันธ์จะสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน ประกอบด้วย 

๑. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่   จ านวน ๒   คน 
๒. คณะกรรมการองค์การนักศึกษา  จ านวน ๗   คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  คณะกรรมการองค์การนักศึกษาได้เครือข่ายความร่วมมือการท างานด้านกิจกรรม 
๒.  ผู้น านิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏทั่วประเทศ 



~ ๘๑ ~ 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านคุณภาพ 
 ๑. ผู้น านิสิตนักศึกษาได้มโีอกาสได้เปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในการพัฒนางานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏทั่วประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๒ ~ 
 
 
 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาช้ันปีท่ี จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๐ ๐ 

๒ ๐ ๐ 

๓ ๗ ๑๐๐.๐๐ 

๔ ๐ ๐ 

๕ ๐ ๐ 

รวม ๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

องค์การบริหารนักศึกษา ๑ ๑๔.๒๙ 

สภานักศึกษา ๑ ๑๔.๒๙ 

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ์ ๑ ๑๔.๒๙ 

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑ ๑๔.๒๙ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ ๑ ๑๔.๒๙ 

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ๑ ๑๔.๒๙ 

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ๑ ๑๔.๒๙ 

 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๗๒ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๓๘ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๕ มากที่สุด 

๔.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับการเรียน 
การสอนได้ 

๔.๒๐ มาก 

๕.สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกับชีวิตประจ าวัน ๔.๒๐ มาก 

 
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
สัมมนาผู้น า(สมาพันธ์)นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ 



~ ๘๓ ~ 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ระเบียบข้อบังคับการใช้เงินงบประมาณและการจัดท าโครงการ 
ส าหรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
สถานที่ปฏบิัติงาน มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้ 

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมนักศึกษา  
การเขียนโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณเงินกิจกรรมและการเคลียร์เอกสารโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีหน้าที่ดูแล องค์การบริหาร

นักศึกษา ที่เข้ามาท างานด้านกิจกรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยที่ในแต่ละปีการศึกษานั้น  มีนักศึกษาหมุนเปลี่ยน
เข้ามาท างานในส่วนงานต่างๆ กล่าวคือ องค์การบริหารนักศึกษา  สภานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้การ
ท างานด้านกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  จึงได้ด าเนินอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ระเบียบข้อบังคับการใช้เงินงบประมาณ
และการจัดท าโครงการ ส าหรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการท างานกิจกรรม  
ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ  การจัดท าเอกสาร หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนการติดต่อ
ประสานงานเพื่อด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง  การรวบรวมเอกสารเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการ  
เพื่อให้การท าโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 
จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค ์

๑.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องกับนักศึกษาในการจัดท าเอกสารโครงการตา่งๆ 
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท าเอกสารทางราชการและน าไปปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้อง 
๓.  เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูร้่วมและแลกเปลี่ยนงานซึ่งกนัและกัน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

๑.  ผู้บรหิารและคณาจารย ์   จ านวน ๑๐ คน 
๒.  คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา จ านวน ๑๔๐ คน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท าเอกสารทางราชการและน าไปปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง 

2. นักศึกษาเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารโครงการต่างๆ 

3. ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้งานซึ่งกันและกัน 
 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ด้านปริมาณ 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 



~ ๘๔ ~ 
 
 
 
 

 
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบประเมิน 
สถานะของผู้ตอบแบบประเมิน 

นักศึกษาชั้นปีที ่ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

๑ ๐ ๐.๐๐ 

๒ ๓๖ ๓๔.๖๒ 

๓ ๕๔ ๕๑.๙๒ 

๔ ๑๔ ๑๓.๔๖ 

๕ ๐  

รวม ๑๐๔ ๑๐๐ 

แยกตามหน่วยงาน 

สังกัดคณะ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

องค์การบริหารนักศึกษา ๑๙ ๑๘.๒๗ 

สภานกัศึกษา ๑๖ ๑๕.๓๘ 

สโมสรนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ๒๐ ๑๙.๒๓ 

สโมสรนักศกึษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๔ ๑๓.๔๖ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาการจดัการ ๑๒ ๑๑.๕๔ 

สโมสรนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔ ๑๓.๔๖ 

สโมสรนักศกึษาวิทยาลัยการดนตรี ๙ ๘.๖๕ 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
๒.๑ ประเด็นด้านกระบวนการ  ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. มีขั้นตอนการจัดกจิกรรม ๓.๘๖ มาก 

๒. กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกบัวัตถุประสงค์การจัดงาน ๔.๖๔ มากที่สุด 

๓. มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ๓.๖๒ มาก 

๔. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 

๔.๒๒ มาก 

๕. ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกจิกรรมทุกขั้นตอน ๔.๘๘ มากที่สุด 

  
 
 
 

ผลการประเมินการด าเนิน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ระเบียบข้อบังคับการใช้เงินงบประมาณและ 

การจัดท าโครงการ ส าหรับนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



~ ๘๕ ~ 
 

๒.๒ ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ / วิทยากร 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑. ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง การให้บริการ ๔.๑๖ มาก 

๒. บริการด้วยความสุภาพ และด้วยไมตรีจิต ๔.๖๒ มากทีสุ่ด 

๓. บริการด้วยความกระตือรือร้น  รวดเร็ว  ฉับไว ๔.๐๔ มาก 

๔. ความรู้ความสามารถในการบริการเช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย  แนะน า 

๔.๔๘ มาก 

๕. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๘๐ มากที่สุด 

 ๒.๓ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.สถานที่ส าหรับการให้บริการมีความเหมาะสม ๔.๘๔ มากที่สุด 

๒.ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เช่นโต๊ะ เก้าอี้ ระบบภาพและเสียง  อื่นๆ ท่ีใช้
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ 

๔.๐๖ มาก 

๓.สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความทันสมัย ๓.๘๖ มาก 

๔.มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า และอย่างทั่วถึง ๔.๐๖ มาก 

๕.มีป้าย/สัญลักษณ์ ที่แสดงจุดจดักิจกรรมหรือให้บริการ อย่างชัดเจน ๓.๖๔ มาก 

 ๒.๔ ประเด็นด้านคณุภาพ 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

๑.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทับใจ ๔.๖๐ มากที่สุด 

๒.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ ๔.๒๐ มาก 

๓.ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ ๔.๘๐ มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๘๖ ~ 
 

สรุปภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ระเบียบข้อบังคับการใช้เงินงบประมาณและ 

การจัดท าโครงการ ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๘๗ ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการและสวัสดิการ 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๘ ~ 
 

งานบริการและสวัสดิการ 

  บ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๑๘ 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  ที่ท าการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มีลักษณะของ
การแข่งขันที่สูง  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา และยังขาดประสบการณ์ในการสมัครหรือการสัมภาษณ์
งาน  ถึงแม้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส านักกิจการนิสิต
นักศึกษา จะจัดให้มีข้อมูลเพื่อการศึกษาและการสมัครงานไว้บริการ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการที่จะให้บริการ  
ฝุายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้ช่ืองานว่า “เด็กฝึกงาน & บ้านสมเด็จ Job Fair ๒๐๑๘”   

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พบปะและสมัครงานกับ

ผู้ประกอบการโดยตรง 
๒. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีงานท าและมีรายได้ระหว่างท่ีก าลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 
๔. เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิต นักศกึษา  และประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ จ านวน ๓๐๐ คน 

วัน เวลา สถานที ่
 วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร ๑ ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 - นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ  

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

 - การประชาสมัพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเปูาหมายไดร้ับข่าวสารอย่างท่ัวถึงและขยายไปวงกว้างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

 - สร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาพกิจกรรมโครงการ “BSRU Job Fair” 
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  ด้านการแนะแนวอาชีพ 

ป้ายประกาศรับสมัครงาน 
  มีการติดปูายประกาศประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่างของทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยนิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ที่ ฝุายแนะแนว ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 จุดรับสมัครงาน 
  ประสานงานกับบริษัทเอกชน หรอืหน่วยงานของรัฐ สามารถตั้งจุดรับสมคัรหรือสัมภาษณต์ าแหน่งงาน คัดเลือกผู้สนใจ
สมัครงานท้ังในรูปแบบ Part Time และ Full Time ในพื้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

  งานบริการด้านทุนการศึกษาและงานแนะแนวอาชีพ 

  ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาโดยฝุายแนะแนว ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้
เปล่า เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้  
 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 

นายณัฐพล  ฝักคูณ นางสาวศศิวิมล  มูลขุนทด นางสาวพนิดา  อปุรีย ์  

นางสาวจันธิมากร  กมล นายอนพัช  สุวรรณมณ ี นางสาวมลธลิา  ธุมา 

นางสาวน้ าฝน  ขันทัพไทย นางสาวเปรมฤดี  เทียมทัศน ์ นางสาวอัจฉรา  บุญราศร ี

นางสาวดวงใจ  ใจสูง นางสาวนฤมล  สามีหวัง  

ทุนการศึกษาวัดหงส์รัตนาราม  ราชวรวิหาร 

นายธนัช  คุวากร  นายเอกชัย  พรหมเสนะ  นางสาวอินทร์พร  ข าด ี  

ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) 

นายภัทรภณ  หมั่นกิจ นางสาวศุภาพร  เจยีรวุฒิกลุ นางสาวศิริรตัน์  ศรสีุข   

นางสาวชรัญญา  นันทะโคตร นายประยุทธ  เหลืองอมรชัย นางสาวนัทฐาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง 

นายอวิโรธน์  มัชฌิมพงษ ์ นางสาวเกศินี  บุญสะอาด  

ทุนการศึกษามูลนิธิ ๑๐๐ ปี การฝึกหัดครูไทย 

นางสาวพลอยไพลิน  ศิริมานติย ์ นางสาวบุณฑริกา  จันพินิช นางสาวรัตติกาล  แย้มจันทึก 

นางสาวชลธิชา  สุวรรณวงศ ์ นายบรรหาร  มหาอตุย ์  

ทุนการศึกษากองทุน ๙๙ ปี ครุศาสตร์บ้านสมเด็จ   

นางสาวมนัสนัน  เกษมสันต ์ นายพลวัติ  เจริญรักษ ์ นางสาวศศิธร  ชนะวงศ์  

นายปรัชญา  เปรมปัญญา นายชนกนันท์  พรมพิลา  
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ทุนการศึกษามูลนิธิสามสมเด็จเจา้พระยา  

นางสาวราณี  อ านวย  นางสาวเสาวนยี์  วงเปา  นางสาวจิรัชยา  ปิ่นกร  

นายธีรพันธ์ุ  สิงชรรค ์ นางสาวหทัยา  จันทร์ศิร ิ  

ทุนการศึกษามูลนิธชิูธง  ศิลป ี

เด็กหญิงวาสินี  นิธิกุล เด็กหญิงชาลสิา  อุ่นเจรญิสุข 

ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จรูญ  วงศ์สายัณห์  

นายภวิศร์ธรณ์  ศรยีะพันธ ์ นายธีรพันธ์ุ  สิงขรรค ์ นายเกียรติศักดิ์  สุขหลอ     

นายอธิเบศร์  สร้อยแจ่ม นายสุวรรณชัย  แก้วสวนจิก  

ทุนการศึกษาร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ ากัด 

นายส้อหนี  หมัดนุย้ นางสาวอมรรตัน์  พันธุ์ นางสาวราณี  อ านวย 

นางสาวหัทยา  จันทร์ศิร ิ นายสารศิ  ปานอ าพันธ์  

ทุนการศึกษากองทุน "ผศ.ชนิดา  สุวรรณรัตน์"  

นางสาวสวิชญา  ศรีประมง นายสุรัชต์  ปันท่าเรือ นายภัทรภณ  หมันกิจ 

นางสาวจิราภรณ์  บุญยัง   

ทุนการศึกษามูลนิธิพลเรือเอกสงดั  ชะลออยู่  

นางสาวภัทรานิษฐ์  นิธิเมธวริานนท์ นางสาวณัฎฐวรรณ  บุญประเสริฐ นางสาวณภสัสร  ชจรบุร ี

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้  เพ่ือการกุศล 

นางสาวเสาวรส เหรียญทอง นายพันธชา ปัญญาวิกิจตระกลู นายสันตภิาพ  วสันต ์

นางสาวพนิดา  โพธิวัฒน์   

ทุนการศึกษาบริษัท  กรุงไทยการไฟฟ้า  จ ากัด 

นางสาวศุวินันท์  กอพล นางสาวริษฎา  เพชรสุวรรณ นางสาวอัจฉราพร  แดนนารัตน ์

นางสาวเดือนเพญ็  แซ่ค ู    

ทุนการศึกษามูลนิธชิ่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าปทุมคงคา 

นายสายธาร  นาด ี   

ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า  

นางสาวสุธาวัลย์  คงเอียด    



~ ๙๒ ~ 
 

ทุนการศึกษามูลนิธนิายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 

นายภานุมาศ  เหมือนสิงห ์ นายนรพิชญ์  ภัททจาร ี นางสาวเนตรนภา  เมรมาตร   

นางสาวศุขฤทัย  อาดละออ นายอนุสรณ์  วันปีใหม ่ นางสาวอรณิชา  แซ่ย่าง 

นายนพเกล้า  แจ่มจ ารสั นางสาวอนุกาญจน์  ชิณวงศ ์  

ทุนการศึกษาหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

นางสาวสวิชญา  ศรีประมง   

ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์  

นายวัชรพงษ์ ชมแกว้ นายขจรศักดิ์ เสาสุวรรณ   

ทุนการศึกษาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  

นางสาวอุไรรัตน์  ช านาญ นางสาวสุจติรา  แทนมืด นางสาวณัฐกานต์  ขันติเจรญิธรรม   

นายขวัญชัย  มีทรัพย ์ นางสาวพรชนก  ฤทธิ์เล็ก  

ทุนการศึกษา โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สายฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" 

นางสาวปรัศนี  มาลิน ี นายใส  ตาพัด  

ทุนการศึกษามูลนิธชิินโสภณ พนิช 

นายอลงกรณ์  ปลื้มชัยภมู ิ นายอานุภาพ  จูล ี นางสาวพิกุลทอง  ย่างรวีไพศาล 

ทุนการศึกษาวัดอมรินทราราม วรวิหาร  

นางสาวสุรรีัตน์  สิทธิกุมาร นางสาวปณติา  แซ่เจีย นางสาวสมฤดี  ม่านโคกสูง 

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

นางสาวอัญชิสา  ใจเย็น นางสาวอรุณวรรณ  ค ากลิ่น นางสาวกัญญาวรี์  ภู่พงษ์    

นางสาวณัฐธิดา  รอดข า นางสาวปภาวรินทร์  ภูช าน ิ  

ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

นางสาวรภสัสรณ์  พิทักษ์สริิโชต ิ   

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์  

นายวัชรพงษ์  ไชยชิต นางสาวคณติฐา  จุ้ยแตง   

ทุนการศึกษาสมาคมเพ่ือนชุมชน  

นางสาวปารณีา  เกิดมณ ี    
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  งานบริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

   งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ด าเนินการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๐    
ทั้งในส่วนของกองทุน กยศ. และ กองทุนฯ กรอ. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เงินกู้ยื มแก่
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  
วิสัยทัศน ์
  "เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศกึษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน" 
พันธกิจ 
 ๑. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ์หรือศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความจ าเป็น  
                  ต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจดัการที่ดี 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยมืเงินการกู้ยมืกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
     ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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       (๑) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็น
ผู้ใช้อ านาจปกครอง 
       (๒) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครอง
มิใช่บิดา มารดา 
       (๓) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ท าการ
สมรสแล้ว 
  ๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
       ๓.๑ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
       ๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์
เป็นอาจิณ เป็นต้น 
       ๓.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการ   
อื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
       ๓.๔ ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
       ๓.๕ ไม่เป็นผู้ที่ท างานประจ าในระหว่างการศึกษา 
       ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๓.๗ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๓.๘ ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผ่อนช าระอีก ๑๕ ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
 ๑) ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
               (๒)  อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
  (๓)  มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) 
  (๔)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในช้ันปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มิใช่ผู้กู้ยืม
เงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษา
ช้ันสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  (๕)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
            ๒) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายช่ือเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
            ๓) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 



~ ๙๕ ~ 
 
  (๑)  ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับ  
ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า 
  (๒)  หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง 
ก าหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน ส าหรับนิสิตหรือ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
             ๔)  นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจ านวนปีที่ก าหนดไว้แต่ละหลักสูตรกรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐให้ผู้
ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนด  
             ๕)  นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้
ได้รับค่าครองชีพในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท 
 การพิจารณารายได้  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดาและมารดากรณีที่บิด มารดาเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 
  (๒)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจปกครอง
ไม่ใช่บิดา มารดา 
  (๓)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอรับทุนสมรสแล้ว 
 ๖)   นิสิตหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นค าขอกู้ผ่านระบบที่ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดท าไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ๗)   กองทุนเพื่อการศึกษา จะจ่ายทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ค่าเล่าเรียน จ่ายให้สถานศึกษาที่ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน)โดยตรงโดยโอนเข้าบัญชีช่ือ “กรอ.(ระบุช่ือ
สถานศึกษา)” ของกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเรื่อง การก าหนด
หน้าท่ี วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)   
  (๒)  ค่าครองชีพ จ่ายให้นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพผู้รับทุน(ผู้กู้ยืมเงิน) โดยโอนเข้าบัญชีของ
ผู้รับทุน(ผู้กู้ยืมเงิน) ตามที่ได้แจ้งให้แก่กองทุนเพื่อการศึกษา 

รายงานจ านวนนสิิตนักศึกษาท่ีได้รับให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผู้กู้ 

จ านวน 
คน

จัดสรร 

ยื่นแบบ
ค าขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงิน 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

ท า
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

ลงทะเบยีน 
ตรวจสอบ 

ใบ
ลงทะเบยีน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบยีน 
ให้ธนาคาร 

๑ / ๒๕๖๐ 

ผู้กู้ 
รายใหม ่

๑๕๙ ๔๔๑ ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๒๔ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ ๑๒๒ 

ผู้กู้ 
รายเก่า 

๑,๘๓๓ ๑,๘๓๒ ๑,๕๐๗ ๑,๕๐๗ ๑๘๘ ๑๘๗ ๑,๕๐๓ ๑,๕๐๓ ๑,๕๐๓ 

๒ / ๒๕๖๐ 

ผู้กู้ 
รายใหม ่

๑๕๙ ๑๑๖ - - - - ๑๐๖ ๑๐๖ ๑๐๖ 

ผู้กู้ 
รายเก่า 

๑,๘๓๓ ๑,๓๙๘ - - - - ๑,๓๒๖ ๑,๓๒๖ ๑,๓๒๖ 
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รายงานจ านวนนสิิตนักศึกษาท่ีได้รับให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภท กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผู้กู้ 

จ านวน 
คน

จัดสรร 

ยื่น
แบบค า

ขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงิน 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์ 

ท า
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

ลงทะเบยีน 
ตรวจสอบ

ใบ
ลงทะเบยีน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบยีน 
ให้ธนาคาร 

๑ / ๒๕๖๐ 

ผู้กู้ 
รายใหม ่

- ๑๕๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๗ ๑๐๗ 

ผู้กู้ 
รายเก่า 

- ๑๗๑ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑ ๑ ๑๕๙ ๑๕๙ ๑๕๙ 

๒ / ๒๕๖๐ 

ผู้กู้ 
รายใหม ่

- ๑๐๔ - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ผู้กู้ 
รายเก่า 

- ๑๔๗ - - - - ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๓๘ 
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  งานบริการด้านการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

 นิสิตที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ที่เข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจ าการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  มาตรา ๒๙ (๓) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  
กรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ มีนิสิตที่ขอเข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
จ านวนทั้งสิ้น ๕๒๘ คน ดังนี ้

  

ผู้ย่ืนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
( ผู้ที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ) 

 

กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 

๑๖๐  คน ๕๐๐  คน 

รวมทั้งสิ้น  ๖๖๐  คน 

 

  นิสิตนักศึกษาท่ีจะเข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ
ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา พร้อมน าเอกสารหลักฐานมาส่ง ณ ส านกักิจการนิสตินักศึกษา ตามวันและเวลาที่ก าหนดไว ้
  งานบริการด้านสุขภาพ 

 ฝุายอนามัย เป็นหน่วยงาน ที่ให้ความส าคญั ในด้านการบริการสุขภาพ ส าหรับนสิิต นักศึกษา คณาจารย์ และ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ระเบียบการรับบริการสุขภาพ 
 ๑.  กรุณาแสดงบตัรนสิิต นักศึกษาก่อนรับบริการ 
 ๒.  บอกอาการและรับยาจากเจ้าหน้าท่ี หรือพยาบาลเท่านั้น   * ห้ามหยิบยาเอง * 
 ๓.  เขียนช่ือ - นามสกุล และกรอกข้อมูลให้ครบ ลงในสมุดบันทึกการใช้ยาทุกครั้งหลังรับบริการ 
ระเบียบการขอกระเป๋ายาออกนอกสถานที่ 
 ๑.  รับบันทึกข้อความเพื่อขออนญุาตใช้กระเป๋ายา 
 ๒.  ส่งบันทึกข้อความก่อนล่วงหนา้ ๓ วัน 
 ๓.  มารับกระเปา๋ยาตามก าหนดเวลาที่นัด เฉพาะในเวลาท าการเทา่นั้น   
ระเบียบการนอนพักที่ห้องพยาบาล 
 ๑.  แจ้งช่ือ-นามสกุล และแสดงบัตรนิสติ นักศึกษาต่อเจ้าหน้าท่ี 
 ๒.  ลงทะเบียนในสมุดนอนพักห้องพยาบาล 
 ๓.  อนุญาตให้นอนพักได้เฉพาะผูปุ้วยเท่านั้น 
 ๔.  ผู้ไม่มีกิจหา้มเข้า ถ้าประสงคส์ิง่ใด ให้ขออนุญาตจากพยาบาลหรอืเจ้าหน้าที่ก่อน 
 ๕.  ไม่อนุญาตให้น าอาหารเข้ามารับประทาน 
 ๖.  ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ปุวย 
 ๗.  เมื่ออาการปุวยดีขึ้นแล้ว กรณุาแจ้งเจ้าหน้าท่ีหรือพยาบาลก่อนไป 
 ๘.  จัดเตียงให้เรียบร้อย ถ้าท าผา้ปูเตียงเปื้อน กรณุาแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลทราบด้วย 



~ ๙๘ ~ 
 
ระเบียบการรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
 ๑.  ให้บริการเฉพาะนิสติ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ๒.  แจ้งช่ือ - นามสกลุ แสดงบตัรประจ าตัวนิสิต นักศึกษาเพื่อท าประวัติ 
 ๓.  นั่งรอเรียกช่ือตามคิว 
 ๔.  เมื่อพบแพทย์แล้ว กรณุานั่งรอรับยาสักครู่ พร้อมรบัค าแนะน าในการปฏิบัตติัว 
 ๕.  ยาบางตัวท่ีแพทย์สั่ง ถ้าไม่มีในห้องพยาบาล ผู้ปุวยโปรดน าใบสัง่ยาไปซื้อยาตามที่ แพทย์สั่งเอง 
 ๖.  ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โปรดรอด้านนอกห้องพยาบาล 
 

 ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 ๑. จัดตรวจสุขภาพนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๖๐  ภาคปกติ 
 ๒. จัดตรวจสุขภาพประจ าปีของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าปี 
 ๓. ให้บริการการรักษาเบื้องต้น ณ ห้องพยาบาล ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ มีจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด ๔,๔๑๗ คน     
โดยแยกเป็น  
  - นิสิตภาคปกติ  ๓,๕๐๙ คน 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ๕๗ คน 
  - อาจารย์  - บุคลากร ๗๘๗ คน 
  - อื่นๆ   ๖๔ คน 
 ๔. นอนพัก ๑๐๓  คน และส่งต่อไปรับการรักษาจาก 
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  จ านวน  ๙  ครั้ง 
 ๕. ให้บริการตรวจรักษาจากแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ทุกวนัพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. มีจ านวนผู้รับบริการ  
จ านวน  ๘๗ คน  
 ๖. ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในเวลาราชการ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
นอกเวลาราชการ เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  
 ๗. ให้บริการยืมกระเป๋าและเวชภัณฑ์ยาออกนอกสถานท่ี 
 ๘. การบริการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการข่าวสุขภาพ 
 ๙. ปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานกีฬา งานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา ภารกิจอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๙๙ ~ 
 

  โครงการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการด าเนินการรับนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะต่างๆ 
นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองภาวะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรควัณโ รค  ตับอักเสบชนิด บี  ความ
สมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรควัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้น
โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกท่ีมีผู้ปุวยวัณโรค ภาวะโรคหลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อสว่นรวม ถ้าปล่อยให้บุคคล
ที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ท าให้ฝุายอนามัย ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา  มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต  
จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่ส าคัญๆ โดยจัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเมื่อพบความผิดปกติจะให้ค าแนะน าในการ
รักษาตัวต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อทราบภาวะสุขภาพเบื้องตน้ของนิสิตรับใหม ่
 ๒. เพื่อปูองกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพื่อคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 ๔. เพื่อประเมินความผิดปกติของสายตา  

เป้าหมาย  
นิสิตใหม่ช้ันปีท่ี ๑ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สถานที ่
 อาคาร ๑ ช้ัน ๑ และ ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐   

วิธีด าเนินงาน 
 ๑.  จัดท าโครงการน าเสนอมหาวทิยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๓.  ประชุมส านักกิจการนสิิตนักศกึษาเพื่อวางแผนงาน 
 ๔.  ด าเนินการตรวจสุขภาพ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นิสิตรับใหมไ่ด้ทราบภาวะสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมสุขภาพดูแลตนเองที่ดี 
  ๒. หน่วยงานสามารถคดักรองสารแอมเฟตามีน และให้ค าปรึกษา ตลอดจนแนะน าด้านการรักษาเพื่อ
ปูองกันการระบาดของสารแอมเฟตามีน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายอนามัย  ส านักกิจการนสิิตนักศึกษา 
 



~ ๑๐๐ ~ 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 
 

สรุปผลการประเมินโครงการตรวจสุขภาพนสิิตรับใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นนิสติชาย  ร้อยละ  ๓๐  เป็นนสิิตหญิง  ร้อยละ  ๗๐  เฉลีย่อายุ  ๑๘-๒๔  ปี 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี   ร้อยละ  ๒๙ คณะวิทยาการจัดการ  ร้อยละ  ๑๘ 

 คณะครุศาสตร์  ร้อยละ  ๑๗     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ร้อยละ  ๒๔ 

 วิทยาลัยการดนตรี ร้อยละ  ๑๒ 

ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 

 
 
 

หัวข้อการประเมิน 

ผลการประเมิน 

 
ค่าเฉลี่ย 

 

ส่วน 
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับความ 

คิดเห็น 

๑ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  

 มีการประชาสัมพันธ์ใหท้ราบ ๔.๑๙ ๐.๘๐ มาก 

 สถานท่ีตรวจสุขภาพมคีวามเหมาะสม ๔.๑๘ ๐.๘๑ มาก 

 มีปูายบอกข้ันตอนการตรวจสุขภาพชัดเจน ๔.๔๑ ๐.๗๗ มากที่สุด 

 ระยะเวลาตรวจสุขภาพมคีวามเหมาะสม   ๔.๑๓ ๐.๗๘ มาก 

 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพไมยุ่่งยากซับซ้อน ๔.๒๘ ๐.๗๖ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๒๓ ๐.๗๘ มากที่สุด 

๒ ด้านการบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามจุดต่างๆ 

๒.๑ จุดตรวจสอบรายชื่อ 

 รายชื่อมีความชัดเจน  ค้นหาได้ง่าย ๔.๑๑ ๐.๗๗ มาก 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๕๓ ๐.๕๗ มากที่สุด 

 มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ๔.๒๕ ๐.๗๔ มากที่สุด 

 มีจุดอ านวยความสะดวกในกรณีที่นิสิตค้นหารายชื่อไม่พบ ๔.๓๐ ๐.๗๐ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๓๐ ๐.๗๑ มากที่สุด 

๒.๒ จุดลงทะเบียนรับเอกสาร 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๕๔ ๐.๖๔ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และสามารถอธิบายขั้นตอนได้ชดัเจน   ๔.๔๒ ๐.๖๘ มากที่สุด 

 มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ๔.๓๓ ๐.๗๔ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๔.๕๑ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอตอ่การให้บริการ ๔.๓๓ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปากกา ไว้ให้บริการ ๔.๒๓ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 
เฉลี่ยรวม ๔.๓๙ ๐.๖๘ มากที่สุด 



~ ๑๐๒ ~ 
 
๒.๓ จุดชั่งน้ าหนกัวัดส่วนสูง / ความดันโลหิต 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๔๕ ๐.๖๖ มากที่สุด 

 มีขั้นตอนให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ๔.๔๐ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๔.๔๘ ๐.๖๓ มากที่สุด 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอตอ่การให้บริการ ๔.๔๓ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๔๔ ๐.๖๖ มากที่สุด 

๒.๔ จุดพบแพทย์ 

 จ านวนแพทย์มีความเพียงพอต่อการให้บริการ ๓.๘๘ ๐.๘๑ มาก 

 แพทย์มีความเอาใจใส่  และมีความพร้อมในการให้บริการ ๔.๒๙ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 แพทย์มีความเชี่ยวชาญและมคีวามรู้ความช านาญในการตรวจรักษา ๔.๓๔ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 ความเพียงพอ ของ “อุปกรณ์/เครือ่งมือแพทย์”  ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก 

 เฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ๐.๗๔ มาก 

๒.๕ จุดเจาะเลือด 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๔๑ ๐.๖๓ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่  และมคีวามพร้อมในการให้บริการ ๔.๓๘ ๐.๖๓ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ ๔.๓๙ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 พยาบาลมีความเช่ียวชาญและมคีวามรู้ความช านาญในการเจาะเลือด ๔.๔๐ ๐.๖๘ มากที่สุด 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ี/พยาบาลมีความเพียงพอต่อการให้บริการ ๔.๓๓ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 มีการเปลี่ยนเขม็เจาะเลือดทุกครั้ง ไม่มีการใช้ซ้ า ๔.๕๓ ๐.๖๘ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๖๗ มากที่สุด 

๒.๖ จุดตรวจปัสสาวะ 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๓๗ ๐.๖๖ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๔.๓๕ ๐.๗๐ มากที่สุด 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอตอ่การให้บริการ ๔.๓๒ ๐.๖๖ มากที่สุด 

 ขั้นตอนให้บริการมคีวามสะดวกและรวดเร็ว ๔.๒๓ ๐.๗๘ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  วิธีการเกบ็ปัสสาวะ ๔.๒๗ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 มีการเข้มงวดในการเก็บปสัสาวะเพื่อส่งตรวจ  โดยไม่ใหม้ีการ 
สับเปลี่ยนหรือเจือปนสิ่งอ่ืน 

๔.๓๗ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๓๒ ๐.๗๑ มากที่สุด 

๒.๗ จุดเอ็กซเรย์ 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๓๙ ๐.๖๙ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่  และมคีวามพร้อมในการให้บริการ ๔.๔๐ ๐.๖๗ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๔.๔๕ ๐.๖๖ มากที่สุด 

 มีความเช่ียวชาญและมคีวามรูค้วามช านาญในการเอ็กซเรย์ ๔.๔๒ ๐.๖๘ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  ขั้นตอนการเอ็กซเรย์ก่อนให้บริการ ๔.๓๘ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๖๘ มากที่สุด 



~ ๑๐๓ ~ 
 
๒.๘ จุดตรวจวัดสายตา 

 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  และเต็มใจให้บริการ   ๔.๔๖ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  และค าปรกึษาด้วยความเต็มใจ ๔.๔๑ ๐.๖๕ มากที่สุด 

 ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบัติ ๔.๔๑ ๐.๖๔ มากที่สุด 

 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสายตามีความทันสมัย ๔.๔๘ ๐.๗๕ มากที่สุด 

 จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีความเพียงพอตอ่การให้บริการ ๔.๓๘ ๐.๗๔ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๔๓ ๐.๖๙ มากที่สุด 

๓ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและประโยชน์ที่ได้รับ 

 มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ปากกา น้ าดื่มไว้ให้บริการ ๔.๒๗ ๐.๗๘ มากที่สุด 

 ได้รับการบริการที่เหมาะสม ๔.๔๑ ๐.๗๒ มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม ๔.๓๔ ๐.๗๕ มากที่สุด 

 ความพึงพอใจโดยรวม ๔.๔๕ ๐.๗๑ มากที่สุด 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๔ ~ 
 

  งานบริการด้านประกันอุบัติเหตุนิสิต นกัศึกษา 

 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยฝุายสวัสดิการและบริการ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิต 
นักศึกษา โดยช าระเบี้ยประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนแรกเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะ
คุ้มครองตลอดหลักสูตรการศึกษาที่นิสิต นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ และยังจัดให้มีสวัสดิการด้านการประกินอุบัติเหตุส า หรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย โดยผู้ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ต้องน าหลักฐานประกอบด้วย 
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และบัตรประจ าตัวนิสิต นักศึกษา ยื่นที่ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เพื่อจะได้ด าเนินการส่งต่อ
บริษัทประกันภัยต่อไป 

ตารางแสดงสรุปการเบิกคา่สินไหมทดแทนกรณเีกิดอุบัตเิหตุ ของปกีารศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเภทผู้ยื่นเบิก จ านวน 

นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัสนิสิต ๖๐) ๒๕ ราย 

นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัสนิสิต ๕๙) ๑๗ ราย 

นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัสนิสิต ๕๘) ๒๘ ราย 

นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัสนิสิต ๕๗) ๑๔ ราย 

นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัสนิสิต ๕๖) ๗ ราย 

อาจารย์ / บุคลากร ๑๕ ราย 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๖ ราย 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๕ ~ 
 

  โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย)  
ด้วยส านักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่ดูแลและให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อาจารย์ บุคลากร นิสิต

นักศึกษา  โดยเฉพาะด้านส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพดี จิตแจ่มใส และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เปูาหมายที่ ๑ การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ เปูาหมายที่ ๒ การเสริมสร้างประสบการณ์ คุณธรรม และพัฒนาทักษะชีวิตของบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 
๑ พัฒนานิสิต นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง กลยุทธ์หลักท่ี ๔ การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ทางวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร เปูาประสงค์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมพัฒนาองค์กร กล
ยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ทั้งนี้ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ (ห้องออกก าลังกาย) ขึ้นเพื่อรองรับความ
ต้องการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๙.๓๐ น. ณ 
อาคาร ๑ ช้ัน ๓ 

จุดประสงค์ 
  ๑.  เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากร และนสิิตนักศึกษา มสีุขภาพท่ีแข็งแรง 

 ๒.  เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา สนใจสุขภาพมากข้ึน 
 ๓.  เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
   อาจารย์ บุคลากร นิสตินักศึกษา  

สถิติการใช้บริการห้องออกก าลังกาย (Fitness Center) สิงหาคม ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เดือน รวม (คร้ัง) 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๐๖๓ 

กันยายน ๒๕๖๐ ๙๗๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ๗๖๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๖๖๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๒๘ 

มกราคม ๒๕๖๑ ๔๙๐ 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ๕๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ๓๗๗ 

เมษายน ๒๕๖๑ ๓๙๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๒๔๘ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ ๓๐๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒๘๖ 

รวมท้ังหมด ๖,๒๑๖ 



~ ๑๐๖ ~ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๑๔ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี และ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จ.กระบี่ 

หลักการและเหตุผล 
 อาจารย์นอกจากจะท าหน้าที่สอนวิชาการในช้ันเรียนแล้ว ยังมีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีจะต้องคอยดูแล นักศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นเสมือน พ่อ แม่ หรือญาติพี่น้องของนักศึกษาในสาขาวิชาหรือในหมู่เรียนที่
รับผิดชอบอยู่ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาท้ังในด้านการเรียน การใช้ชีวิตในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา อันเป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะความรู้ควบคู่คุณธรรม ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นต่อการ
เรียนตลอดจนสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายได้อย่างมีความสุข นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมากกว่า    
ร้อยละ ๘๐ จะเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาพื้นฐานชีวิตของนักศึกษาแต่
ละคนที่อยู่ในความดูแลตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา ศึกษาบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย จุดเด่น จุดด้อย ประวัติการเรียน ครอบครัว 
เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของนักศึกษาในปัจจุบัน อันจะน าไปสู่การให้ค าปรึกษาที่ตรงจุด และมีประโยชน์ แก่นักศึกษาต่อไป 
 ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ อันน าไปสู่การพัฒนางาน และความคิดสร้างสรรค์ในการน ามาประยุกต์ใช้กับนิสิตนักศึกษา
อย่างเหมาะสมและยังเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยัโดย มีเปูาหมายให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์และเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว ้
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาในการคิดและ

ตัดสินใจในการท างาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 

๒. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

๓. สร้างความสามัคคีในองค์กร 

๔. เพื่อวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมส าหรับนิสตินักศึกษา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ในระบบงานเป็นการเสริมสร้างทักษะในการให้

ค าปรึกษา การเผ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
๒. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

- บุคลากรสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนร่วมกันวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

                      ด าเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่รับจัดสรร โดยค านึ งถึงผลประโยชน์ที่

มหาวิทยาลัยฯ นิสิต นักศึกษาได้รับเป็นเกณฑ์ 

 



~ ๑๐๗ ~ 
 
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ  

๑. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ (Outcome) 
  การพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ ส านักกิจการนิสิตนักศึกษาในการ
คิดและตัดสินใจในการท างาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 

๒. ผลกระทบของโครงการ (ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบท่ีส่งผลต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก) 
- ผลกระทบด้านบวก 

  ๑. การเสริมสร้างทักษะในการให้ค าปรึกษา การเผ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
          เพิ่มขึ้น 

๒. บุคลากรสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายใน 
    หน่วยงาน  

  ๓. ด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา “บัณฑิต  
         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสารดี และมีความเป็นไทย” 
  - ผลกระทบด้านลบ  
  ๑. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาลดน้อยลง 
  ๒. การด าเนินไม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของมหาวิทยาลัย และงบประมาณที่รับจัดสรร 
  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 
ประสิทธิภาพของโครงการ 
 การพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และส านักกิจการนิสิตนักศึกษาในการคิด
และตัดสินใจในการท างาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
 
ประสิทธิผลของโครงการ 
 การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพและวิชาการ บุคลากรที่ได้รับการอบรม หรือการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ       
ที่ตรงกับต าแหน่งงานของตนเองในปีงบประมาณนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๘ ~ 
 

สรุปผลการประเมิน                                                                                                    
โครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

บุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ตอ่ไป ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๒ ตอน 
คือ ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 

   
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

  ตารางที่ ๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ  

      ๑.๑ ชาย    ๓๗ ๓๙.๗๘ 

      ๑.๒ หญิง ๕๖ ๖๐.๒๒ 

รวม ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อายุ 

๒.๑  ๒๑-๓๐ ปี ๑๕ ๑๖.๑๓ 

๒.๒  ๓๑-๔๐ ปี ๕๐ ๕๓.๗๖ 

๒.๓  ๔๑-๕๐ ปี ๑๙ ๒๐.๔๓ 

๒.๔  มากกว่า ๕๐ ปี ๙ ๙.๖๘ 

รวม ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๓. สถานภาพ 

๓.๑ ผู้บริหาร ๑๒ ๑๒.๙๐ 

๓.๒ อาจารย์ ๖๗ ๗๒.๐๔ 

๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุน ๑๒ ๑๒.๙๐ 

๓.๔ อื่นๆ ๒ ๒.๑๕ 

รวม ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 

๔. สังกัด/หน่วยงาน 

๔.๑ คณะครุศาสตร์ ๑๙ ๒๐.๔๓ 

๔.๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ๒๐ ๒๑.๕๑ 

๔.๓ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ๓๙ ๔๑.๙๔ 

๔.๔ วิทยาการจัดการ ๑๐ ๑๐.๗๕ 

๔.๕ วิทยาลัยการดนตรี ๕ ๕.๓๘ 

รวม ๙๓ ๑๐๐.๐๐ 



~ ๑๐๙ ~ 
 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ ๒ จ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ประเมินโครงการศึกษาดูงานด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพงานอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(x) 
S.D. ระดับการประเมิน 

๑. วิทยากรผู้บรรยาย 

    ๑.๑ การเตรียมตัว ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร ๔.๔๗ ๐.๕๐ มาก 

    ๑.๒ ความชัดเจนในการตอบค าถามต่างๆ ของวิทยากร ๔.๓๕ ๐.๕๖ มาก 

    ๑.๓ เวลาที่ใช้ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติเหมาะสม ๔.๒๒ ๐.๖๖ มาก 

๒. เจ้าหน้าที่ 

    ๒.๑ ความเหมาะสมในการแต่งกาย การให้บริการ ๔.๔๗ ๐.๖๐ มาก 

    ๒.๒ บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว และมีไมตรีจิต ๔.๕๒ ๐.๖๒ มากที่สุด 

    ๒.๓ แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ๔.๔๖ ๐.๕๐ มาก 

๓. กระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวก 

    ๓.๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ ๔.๐๐ ๐.๖๙ มาก 

    ๓.๒ ความเหมาะสมของสถานที่ อาหารและเคร่ืองด่ืม ๓.๙๒ ๐.๗๑ มาก 

    ๓.๓ ความปลอดภัยและความสะดวกของการเดินทาง ๔.๑๒ ๐.๖๒ มาก 

    ๓.๔ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔.๑๙ ๐.๕๖ มาก 

๔. ความรู้ความเข้าใจ 

    ๔.๑ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ ก่อน  การอบรม ๓.๕๓ ๐.๗๒ มาก 

    ๔.๒ ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนี้ หลัง การอบรม ๔.๒๕ ๐.๔๘ มาก 

    ๔.๓ สามารถบอกประโยชน์และข้อดี ๔.๒๗ ๐.๔๙ มาก 

    ๔.๔ สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ๔.๒๗ ๐.๕๕ มาก 

๕. ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

    ๕.๑ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้ตรง
วัตถุประสงค ์

๔.๒๖ ๐.๕๕ มาก 

    ๕.๒ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง ๔.๓๒ ๐.๕๗ มาก 

    ๕.๓ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการท างาน ๔.๒๖ ๐.๕๕ มาก 

    ๕.๔ โดยภาพรวมท้ังหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด ๔.๒๖ ๐.๕๕ มาก 

รวม ๔.๒๕ ๐.๕๔ มาก 

   ค่าเฉลี่ยในการประเมิน 

 ค่าเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด (๑) 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย (๒) 
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (๓) 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (๔) 
 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (๕) 



 กองบรรณาธิการ 
 
 

ที่ปรึกษา   :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  อธิการบดี  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต  วณชิยานันต์  รองอธิการบด ี
  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายณั  พุทธลา  ผู้ช่วยอธิการบด ี
 

บรรณาธิการอ านวยการ :    อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  ผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย  รองผู้อ านวยการส านักกิจการนกัศึกษา 
  ดร.ธนกร  สรรย์วราภภิู  รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา   
  อาจารย์ขวัญชัย  ช้างเกิด  รองผู้อ านวยการส านักกิจการนักศึกษา 
 

บรรณาธิการ : นายอดิศร  เนียมแก้ว 
  นายฐิติวัจน์  ก่ิงแก้วเจริญรัตน ์
 

กองบรรณาธิการ : นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว 
   นางสาวนัทธี  เฟื่องฟู 
   นางสาวณัฐวรรณ์  สุขท่ัว 
   นายสุนทร  ปาละพันธ์ 
   นางสาวอัญชลี  โพธยารมย ์
   ว่าท่ี ร.อ.บัญญัติ  เสกน าโชค 
   นายกรภัทร์  งอกจันทึก 
   นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง 
   นายขวัญชัย  ปราณจิ 
   นางสาวภูษณศิา  เนตรสาคร 
   นางสาวนันท์ปภัทร์  ไทยกิ่ง 
 

ออกแบบปก :   นายฐิติวัจน์  ก่ิงแก้วเจริญรัตน ์
   นายเอกพงษ์  พร้าวไธสง 
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