


Update : 21 พฤศจิกายน 2555   
 

ปฏิทินกิจกรรม ประจําปการศึกษา 2555 
 

ภาคเรียนท่ี 1  
16-17 มิถุนายน 2555  ตรวจสุขภาพนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
18 มิถุนายน 2555  ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
19 มิถุนายน 2555  ประชุมผูปกครอง 
20 – 21 มิถุนายน 2555  ปฐมนิเทศนิสิตใหม (แยกตามคณะ) 
24 มิถุนายน 2555  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(ภาคพิเศษ)ทุกคณะ 
5 กรกฎาคม 2555  พิธีไหวครู 
7 กรกฎาคม 2555  พิธีรับขวัญนองใหม 
28 กรกฎาคม 2555  แหเทียนจํานําพรรษา (วัดศรีสุริยวงศ จ.ราชบุรี) 
1 สิงหาคม 2555   แหเทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพ) 
9 สิงหาคม 2555   เปดโลกชมรม 
10 สิงหาคม 2555  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
31 สิงหาคม- 2 กันยายน 2555 อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี 21 
5-14 กันยายน 2555  การแขงขันกีฬาภายใน 
 

ภาคเรียนท่ี 2  
4 ธันวาคม 2555   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
26 ธันวาคม 2555  แหลง พูด อู เวา 
28 ธันวาคม 2555  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
12 มกราคม 2556  เดินเพ่ือสุขภาพ 117 ป บานสมเด็จฯ 
10 – 19 มกราคม 2556  กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี 40 
19 มกราคม 2556  วันคลายวันพิราลัย  
25 – 27 มกราคม 2556  อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี 22 
1 มีนาคม 2556   เลือกต้ังนายกสโมสรคณะ 
1 มีนาคม 2556   เลือกต้ังนายกองคการบริหารนิสิต และประธานสภานิสิต 
3 มีนาคม 2556   เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา 
 

หมายเหตุ  
1. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

Update : 21 พฤศจิกายน 2555   
 

ปฏิทินกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ภาคเรียนท่ี ๑  
๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตรวจสุขภาพนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ประชุมผูปกครอง 
๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศนิสิตใหม (แยกตามคณะ) 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(ภาคพิเศษ)ทุกคณะ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พิธีไหวครู 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พิธีรับขวัญนองใหม 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แหเทียนจํานําพรรษา (วัดศรีสุริยวงศ จ.ราชบุรี) 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  แหเทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพ) 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  เปดโลกชมรม 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 
๓๑ สิงหาคม- ๒ กันยายน ๒๕๕๕  อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๑ 
๕-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  การแขงขันกีฬาภายใน 
 

ภาคเรียนท่ี ๒  
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  แหลง พูด อู เวา 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  เดินเพ่ือสุขภาพ ๑๑๗ ป บานสมเด็จฯ 
๑๐ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๔๐ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  วันคลายวันพิราลัย  
๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖  อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๒ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกต้ังนายกสโมสรคณะ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกต้ังนายกองคการบริหารนิสิต และประธานสภานิสิต 
๓ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา 
 

หมายเหตุ  
๑. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒๑ ๒๕๕๕
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ปฏิทินกิจกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ภาคเรียนท่ี ๑  
๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตรวจสุขภาพนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม(ภาคปกติ)ทุกคน ทุกคณะ 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕  ประชุมผูปกครอง 
๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศนิสิตใหม (แยกตามคณะ) 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม(ภาคพิเศษ)ทุกคณะ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พิธีไหวครู 
๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พิธีรับขวัญนองใหม 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แหเทียนจํานําพรรษา (วัดศรีสุริยวงศ จ.ราชบุรี) 
๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  แหเทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพ) 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  เปดโลกชมรม 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
๓๑ สิงหาคม- ๒ กันยายน ๒๕๕๕  อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๑ 
๕-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  การแขงขันกีฬาภายใน 
 

ภาคเรียนท่ี ๒  
๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  แหลง พูด อู เวา 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕  วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  เดินเพ่ือสุขภาพ ๑๑๗ ป บานสมเด็จฯ 
๑๐ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยครั้งท่ี ๔๐ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๖  วันคลายวันพิราลัย  
๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖  อบรมผูนํานิสิต รุนท่ี ๒๒ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกต้ังนายกสโมสรคณะ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกต้ังนายกองคการบริหารนิสิต และประธานสภานิสิต 
๓ มีนาคม ๒๕๕๖  เลือกต้ังนายกองคการบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา 
 

หมายเหตุ  
๑. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 





 
 

 
 
 “กิจการบ้านสมเด็จ” สรุปผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เนื้อหาประกอบด้วยโครงการและผลการดําเนินงานภาพกิจกรรม เพ่ือสะท้อนภารกิจของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ที่สามารถนําองค์ความรู้จากสากลลงสู่ท้องถิ่น และเช่ือมโยงความรู้จาก
ท้องถิ่นสู่สากล  บริบทการทํางานด้านพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา จึงสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเกิด
ความคิดในการทํากิจกรรมต่าง ๆ และให้โอกาสนิสิตนักศึกษาแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการ
และทักษะต่าง ๆ  รวมทั้งการแสวงหาเครือข่ายทางด้านการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตนักศึกษา เพ่ือการทํางาน
ร่วมกันทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศชาติ 
 ผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
คณะกรรมการสาํนักฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง ด้วย
มีความมุ่งหมายร่วมกันตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 
 
 

                                                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา 
                                                                         ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เรื่อง           หน้า 
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สารจากอธิการบดี                ๑ 
สารจากรองอธิการบดี             ๓ 
สารจากที่ปรึกษา             ๔ 
สารจากผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา             ๕ 
สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาท้ัง ๔ คณะ               ๖ 
ผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕            
 -  ผลการดําเนินงานฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา      ๑๑ 
      -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    ๑๓ 

-  โครงการเปิดโลกชมรม       ๑๕ 
  -  โครงการประชุม ๔ องค์กรหลัก มหาวิทยาลัย     ๒๓ 
  -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง    ๒๙ 
  -  โครงการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร     ๓๗ 

-  โครงการอบรมผู้นํานิสิตรุ่นท่ี ๒๑/๒๕๕๕     ๔๕ 
  -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

   เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งท่ี ๓ ๕๓ 
  -  โครงการอบรมผู้นํานิสิตรุ่นท่ี ๒๒/๒๕๕๕     ๕๗ 

-  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
   เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งท่ี ๔ ๖๕ 

  -  โครงการอบรมนักกิจกรรมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา    ๖๙ 
      -  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ      ๗๓ 
  -  โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ ๒๐๑๒    ๗๕ 
  -  โครงการเดินเพื่อสุขภาพ ๑๓๐ ปี พิราลัย  ร้อยดวงใจลูกสุริยะ    ๘๓ 
      -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม     ๙๑ 
  -  โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “big cleaning day”   ๙๓ 
      -  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม      ๑๐๑ 
  -  โครงการรับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕      ๑๐๓ 
  -  โครงการถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ๑๑๑ 
  -  โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต และนายกสโมสรนิสิต   ๑๑๙       

     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม      ๑๒๗ 
  -  โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา      ๑๒๙ 
  -  โครงการเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ศิริราชพยาบาล    ๑๓๗ 
  -  โครงการประกวดฑูตกิจกรรม      ๑๔๕ 
  -  โครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ๑๕๓ 



  -  โครงการสดุดีพระเกียรติ วันปิยะมหาราช     ๑๖๑ 
-  โครงการเฉลิมพระชนม์พรรษาพกระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ๑๖๙ 
-  โครงการแหลง พูด อู้ เว้า “ก่อนส้ินปีใหม่ ร่วมใจฮาเฮ”    ๑๗๗ 
-  โครงการวันพระเจ้าตากสินมหาราช      ๑๘๕ 
-  โครงการ ๑๓๐ พิราลัย พิราลัย  ร้อยดวงใจลูกสุริยะ    ๑๙๓ 
-  โครงการแลกเปล่ียนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจร ๒ ริมฝ่ังโขง   ๒๐๑ 
-  โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ ๒๐๙ 

  -  โครงการส่งตัวแทนนิสิตประกวดร้องเพลง งานประเพณีรับบัว   ๒๑๗ 
  -  โครงการส่งตัวแทนนิสิตอัดเทปรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง  

   รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ    ๒๒๕ 
      -  งานบริการและสวัสดิการ       ๒๓๓ 
  -  โครงการจัดหางาน Job Fair ๒๐๑๓      ๒๓๕ 
  -  งานบริการด้านแนะแนวอาชีพ      ๒๔๑ 
  -  งานบริการด้านประกันอุบัติเหตุ      ๒๔๓ 
  -  งานบริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา     ๒๔๔ 
  -  งานบริการด้านการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร     ๒๔๙ 
  -  งานบริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร      ๒๕๐ 

- กิจกรรมด้านสารเสพติดและโรคเอดส์      ๒๕๒ 
  -  งานบริการด้านสุขภาพ       ๒๕๙ 
  -  โครงการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ช้ันปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕   ๒๖๐ 
  -  โครงการตรวจสุขภาพประจําปีคณาจารย์และบุคลากร    ๒๖๕ 
  -  ผลการปฏิบตัิงานฝ่ายอนามัย      ๒๖๙ 

     -  สรุปภาพกิจกรรมท้ายเล่ม       ๒๗๑ 
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การศึกษาถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคนให้ก้าวทันต่อการพัฒนาของโลกทุกยุคทุกสมัย องค์ประกอบท่ีสําคัญ
ของการศึกษาคือ สถานศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ก่อตั้ง
มาแล้วกว่า 117 ปี เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ มุ่งส่งเสริมด้านการเรียน
การสอนควบคู่กับการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี
กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแต่ละกิจกรรมท่ีถูกจัดขึ้นล้วนแล้วแต่
ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาเกิดความคิด และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ ตามท่ีตนเอง
ถนัดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ มีองค์กรที่เป็นส่วนประสานงานกับนิสิต นักศึกษา เช่น องค์การนสิิต องค์การนักศึกษา ซ่ึงองค์กร
เหล่านี้เป็นส่วนสําคัญในการประสานงานกับนิสิต นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น กิจกรรมต่างๆ เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างคุณธรรม 
เติมเต็มศักยภาพความเป็นผู้นําทางสติปัญญา อารมณ์ และความคิดของตัวนิสิต นักศึกษาเอง ซ่ึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากลช้ันนํา (World - Class Quality University) อีกด้วย 

 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขออํานวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
ท่ีเข้มแข็ง ประพฤติตนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชน เพื่อนําพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จตามความ
มุ่งหวังโดยทั่วกัน 

ด้วยความรักและปรารถนาดี 

 

( รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย ) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สารจากอธิการบดี

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาคนใหกาวทันตอการพัฒนาของโลกทุกยุคทุกสมัย องคประกอบท่ีสําคัญ
ของการศึกษาคือ สถานศึกษาทุกระดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเปนอีกหน่ึงสถาบันการศึกษาท่ีเกาแกกอตั้ง
มาแลวกวา ๑๑๗ ป เปนสถานศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ออกรับใชสังคมและประเทศชาติ มุงสงเสริม 
ดานการเรียนการสอนควบคูกับการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน สงเสริมใหนิสิต นักศึกษา ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข  

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
กํากับดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยแตละกิจกรรมท่ีถูกจัดข้ึนลวนแลวแต
สงเสริมใหนิสิต นักศึกษาเกิดความคิด และเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถดานตางๆ ตามท่ีตนเอง
ถนัดในสิ่งท่ีเปนประโยชน มีองคกรท่ีเปนสวนประสานงานกับนิสิต นักศึกษา เชน องคการนิสิต องคการนักศึกษา ซึ่งองคกร
เหลาน้ีเปนสวนสําคัญในการประสานงานกับนิสิต นักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน กิจกรรมตางๆ เปน
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูควบคูกับการเรียนการสอนในหองเรียน และเปนการพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสรางคุณธรรม 
เติมเต็มศักยภาพความเปนผูนําทางสติปญญา อารมณ และความคิดของตัวนิสิต นักศึกษาเอง ซึ่งสอดคลองตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาองคความรูสูการเปนมหาวิทยาลัยสากลช้ันนํา (World - Class Quality University) อีกดวย 

 ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาขออํานวยพรใหทุกทานจงมีสุขภาพรางกาย สติปญญา จิตใจ 
ท่ีเขมแข็ง ประพฤติตนใหมีคุณธรรมและจริยธรรมใหเปนแบบอยางท่ีดีตอเยาวชน เพ่ือนําพาชีวิตไปสูความสําเร็จตามความ
มุงหวังโดยท่ัวกัน 

ดวยความรักและปรารถนาด ี

 

(รองศาสตราจารย ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

สารจากอธิการบดี 

กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          ๑ 
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกก้าวหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จกับการก้าวขึ้นบันไดอีกข้ันหนึ่ง ซ่ึงแต่ละก้าว
ส่ิงท่ีมองเห็นอยู่ข้างหน้าคือ เป้าหมายความเป็นบัณฑิต การที่จะเป็นบัณฑิตได้นั้นต้องพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ
ทํากิจกรรมถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝึกให้มีความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค์ ฝึกฝนการประกอบกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยัง
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างโดยการใช้กิจกรรมเป็นตัวเช่ือมโยงให้รู้ ให้เห็น ให้ปฏิบัติ กระบวนการเหล่านี้คือส่วนประกอบท่ีจะนําพา
เราไปสู่บันไดข้ันสุดท้ายท่ีต้ังเป้าหมายไว้  

 เอกสาร “กิจการบ้านสมเด็จ” ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเรื่องราวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
นิสิต องค์การนักศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ เสมือนเป็นการย่อโลกกิจกรรมของปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ไว้ในที่เดียว  

 สุดท้ายนี้ขอบารมีองค์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเคารพนับถือ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพกาย แข็งแรงตลอดไป 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว) 
           รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

สารจากรองอธิการบดี 

  กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกก้าวหนึ่งท่ีจะส่งผลต่อความสําเร็จกับการก้าวขึ้นบันไดอีกข้ันหนึ่ง ซ่ึงแต่ละก้าว
ส่ิงท่ีมองเห็นอยู่ข้างหน้าคือ เป้าหมายความเป็นบัณฑิต การที่จะเป็นบัณฑิตได้นั้นต้องพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ
ทํากิจกรรมถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝึกให้มีความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค์ ฝึกฝนการประกอบกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การศึกษาไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยัง
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างโดยการใช้กิจกรรมเป็นตัวเช่ือมโยงให้รู้ ให้เห็น ให้ปฏิบัติ กระบวนการเหล่านี้คือส่วนประกอบท่ีจะนําพา
เราไปสู่บันไดข้ันสุดท้ายท่ีต้ังเป้าหมายไว้  

 เอกสาร “กิจการบ้านสมเด็จ” ฉบับนี้ เป็นเอกสารท่ีรวบรวมเรื่องราวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
นิสิต องค์การนักศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพ์ เสมือนเป็นการย่อโลกกิจกรรมของปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ไว้ในที่เดียว  

 สุดท้ายนี้ขอบารมีองค์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท่ีพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเคารพนับถือ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพกาย แข็งแรงตลอดไป 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว) 
           รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

สารจากรองอธิการบดี 

  กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๓ 
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 การก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษาเพ่ือเป้าหมายในการก้าวสู่ความ
เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมด้วยคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์และเพื่อเน้นยํ้าให้เข้าใจว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นต้องควบคู่กับการทํา
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเสมอ เอกสาร กิจการบ้านสมเด็จ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่ประชาสัมพันธ์งาน และ
กิจกรรม   ต่าง ๆ ขององค์การนิสิต และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 ในโอกาสนี้ขอบารมีขององค์ “เจ้าพ่อ” โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ส่ิงท่ีดีงามตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 

 

ท่ีปรึกษา 
สํานักกจิการนิสิตนักศึกษา

๔                                                                           กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การก้าวเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาของนิสิตนักศึกษาเพ่ือเป้าหมายในการก้าวสู่ความ
เป็นบัณฑิตท่ีพร้อมด้วยคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์และเพื่อเน้นยํ้าให้เข้าใจว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นต้องควบคู่กับการทํา
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเสมอ เอกสาร กิจการบ้านสมเด็จ ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารที่ประชาสัมพันธ์งาน และ
กิจกรรม   ต่าง ๆ ขององค์การนิสิต และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 ในโอกาสนี้ขอบารมีขององค์ “เจ้าพ่อ” โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ส่ิงท่ีดีงามตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา  ดิลกสัมพันธ์ 

 

ท่ีปรึกษา 
สํานักกจิการนิสิตนักศึกษา

๔                                                                           กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกาวเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาของนิสิตนักศึกษาเพ่ือเปาหมายในการกาวสูความ
เปนบัณฑิตท่ีพรอมดวยคุณสมบัติท่ีพึงประสงคและเพ่ือเนนย้ําใหเขาใจวาการเรียนในระดับอุดมศึกษาน้ันตองควบคูกับการทํา
กิจกรรมเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนดวยเสมอ เอกสาร กิจการบานสมเด็จ ฉบับน้ี จะเปนเอกสารท่ีประชาสัมพันธงาน และ
กิจกรรม   ตางๆ ขององคการนิสิต และสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

 ในโอกาสน้ีขอบารมีขององค “เจาพอ” โปรดคุมครองใหทุกทานประสบแตสิ่งท่ีดีงามตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรวิภา  ดิลกสัมพันธ 

 

ท่ีปรึกษา 
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

๔                                                                           กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          
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ก้าวแรกท่ีเข้ามาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา  ก็ได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  
กิจกรรมได้ให้อะไรมากมายกว่าท่ีคิด และทําให้เรารู้ชีวิตคนมีหลายรูปแบบ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมท่ีหลากหลาย
มีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์  การท่ีเราจะทํากิจกรรมให้มีความสุขหรือการที่จะทํากิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จนั้น เรา
จะต้องรู้จักชีวิตคนตั้งแต่การเตรียมงาน การรวมคน การปฏิบัติงาน การเก็บงาน  แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันบางรุ่นอาจารย์แทบ
จะไม่ต้องทําอะไร บางรุ่นอาจารย์แทบจะต้องช่วยทําร่วมกันแต่ก็สนุกดีครับได้เรียนรู้หลายรูปแบบและอยากจะฝากนัก
กิจกรรมท้ังหลายว่าการที่เราจะทํางานให้มีความสุขเราจะต้องมองข้ามอุปสรรคท่ีมันจะเกิดครับ แต่เราก็ต้องคิดรอบคอบ
ก่อนท่ีจะทําครับ ถามเพ่ือนร่วมงาน ถามผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ ไม่ต้องอายท่ีจะถามแล้วเราจะทํางานอย่างประสบผลสําเร็จและ
ท่ีสําคัญจะต้องใจเย็นครับ  

 ส่ิงท่ีได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ทุกท่านให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมดีมากครับ อยู่แบบพ่ีแบบน้อง เหมือนอยู่ในบ้าน จริง ๆ ครับ แม้แต่นิสิตนักศึกษาก็มาหลากหลายภูมิภาคแต่ทุกคนก็
เป็นหนึ่งเดียว คือ   เลือดม่วงขาว เราชาวบ้านสมเด็จ    

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา      
ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

สารจากผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาวแรกท่ีเขามาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จพระยา  ก็ไดเขามารวมทํากิจกรรมมาตลอดจนถึงปจจุบัน  
กิจกรรมไดใหอะไรมากมายกวาท่ีคิด และทําใหเรารูชีวิตคนมีหลายรูปแบบ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมท่ีหลากหลาย
มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ  การท่ีเราจะทํากิจกรรมใหมีความสุขหรือการท่ีจะทํากิจกรรมใหประสบผลสําเร็จน้ัน เรา
จะตองรูจักชีวิตคนตั้งแตการเตรียมงาน การรวมคน การปฏิบัติงาน การเก็บงาน  แตละรุนก็ไมเหมือนกันบางรุนอาจารยแทบ
จะไมตองทําอะไร บางรุนอาจารยแทบจะตองชวยทํารวมกันแตก็สนุกดีครับไดเรียนรูหลายรูปแบบและอยากจะฝากนัก
กิจกรรมท้ังหลายวาการท่ีเราจะทํางานใหมีความสุขเราจะตองมองขามอุปสรรคท่ีมันจะเกิดครับ แตเราก็ตองคิดรอบคอบ
กอนท่ีจะทําครับ ถามเพ่ือนรวมงาน ถามผูรู ผูมีประสบการณ ไมตองอายท่ีจะถามแลวเราจะทํางานอยางประสบผลสําเร็จและ
ท่ีสําคัญจะตองใจเย็นครับ  

 สิ่งท่ีไดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา อาจารย รุนพ่ี รุนนอง ทุกทานใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมดีมากครับ อยูแบบพ่ีแบบนอง เหมือนอยูในบาน จริงๆ ครับ แมแตนิสิตนักศึกษาก็มาหลากหลายภูมิภาคแตทุกคนก็
เปนหน่ึงเดียว คือ   เลือดมวงขาว เราชาวบานสมเด็จ    

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยสายณั  พุทธลา      
ผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

สารจากผูอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          ๕ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เสริมสร้างพลังปัญญาของเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  ดังน้ันสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา คณะและหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการผลักดันดูแล พัฒนา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้ความเป็นคนที่สมบูรณ์จากกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิตและพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมได้อย่างครบถ้วน 

นิสิตนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดขึ้นใน   แต่
ละปีการศึกษาทําให้เกิดผลงานของนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์   ได้แสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและได้
พัฒนาเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานความสําเร็จของชีวิตในอนาคตต่อไป 

 

๖                                                                           กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เสริมสร้างพลังปัญญาของเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  ดังน้ันสํานักกิจการ
นิสิตนักศึกษา คณะและหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการผลักดันดูแล พัฒนา และส่งเสริมให้
นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษาได้
เรียนรู้ความเป็นคนที่สมบูรณ์จากกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิตและพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมได้อย่างครบถ้วน 

นิสิตนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดขึ้นใน   แต่
ละปีการศึกษาทําให้เกิดผลงานของนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์   ได้แสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและได้
พัฒนาเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานความสําเร็จของชีวิตในอนาคตต่อไป 

 

๖                                                                           กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาจบตามหลักสูตร และเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาสังคมน้ัน 
นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว สิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก รับรู้และช่วยกันเป็นส่วนหน่ึง คือการ
สร้างโอกาส สถานการณ์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมให้เกิดขึ้นภายในรอบรั้วมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแล และให้คําปรึกษา
อย่างใกล้ชิด ทําให้นิสตนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตและปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรรณา  พูนพนิ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๗ 

 

 

 

การสงเสริมใหนิสิตนักศึกษา ไดศึกษาจบตามหลักสูตร และเปนบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถ ใน
ดานตางๆ เชน ดานการบริหารจัดการ ดานทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคมนั้น 
นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว สิ่งสําคัญท่ีควรตระหนัก รับรูและชวยกันเปนสวนหนึ่ง คือการ
สรางโอกาส สถานการณตางๆ หรือกิจกรรมใหเกิดข้ึนภายในรอบรั้วมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดเขา
ไปมีสวนรวมศึกษาเรียนรู ลองผิดลองถูกดวยตนเอง โดยมีคณาจารยและเจาหนาท่ีคอยดูแล และใหคําปรึกษา
อยางใกลชิด ทําใหนิสตนักศึกษาไดรับประสบการณตรงท่ีสามารถนําไปปรับใชในชีวิตและปฏิบัติตนใหเปน
พลเมืองดีของสังคมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางพรรณา  พูนพิน 
รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

สารจากรองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          ๗ 
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 ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับสําหรับนิสิตใหม่เข้าสู่บ้าน บ้านหลังใหม่ท่ีเต็มไป
ด้วยความรัก บ้านที่มีประวัติอันยาวนาน บ้านท่ีทุกคนประสบความสําเร็จ คือบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ตอนน้ีทุกคนก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีสําคัญของชีวิตจงอย่าประมาทใน
การดําเนินชีวิต ต้ังใจเรียนเป็นอันดับหน่ึง กิจกรรมก็ควรมีแต่เป็นอันดับสองจะทําให้ชีวิตการเป็น
นิสิตน้ันสมบูรณ์แบบ 

 

 

 

 

 

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

อาจารย์คณกร  สว่างเจริญ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘                                                                           กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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“......บ้านสมเด็จ...... บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านที่เป่ียมล้นด้วยความดีเพราะเป็นบ้านที่แวดล้อมไปด้วย
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นบ้านที่มุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีจิตใจที่ดีงามและประพฤติตนอย่างผู้มีจริยธรรม นอกจากน้ันยังเป็นบ้านแห่งความสุข สุขที่มีผู้คนอยู่
ร่วมกันอย่างมากมาย สุขที่ทุกคนให้ความรัก ความห่วงใย ให้กําลังใจ ดูแลซ่ึงกันและกัน อย่างเป่ียมสุข  เป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีทั้งความเก่ง ดี มีสุข พร้อมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนในบ้านแห่งน้ีอย่างเปี่ยมล้น..........” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์รวบทรัพย ์ เดชชัยศรี 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๙ 

 

 

 

“......บ้านสมเด็จ...... บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านที่เป่ียมล้นด้วยความดีเพราะเป็นบ้านที่แวดล้อมไปด้วย
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นบ้านที่มุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีจิตใจที่ดีงามและประพฤติตนอย่างผู้มีจริยธรรม นอกจากน้ันยังเป็นบ้านแห่งความสุข สุขที่มีผู้คนอยู่
ร่วมกันอย่างมากมาย สุขที่ทุกคนให้ความรัก ความห่วงใย ให้กําลังใจ ดูแลซ่ึงกันและกัน อย่างเป่ียมสุข  เป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีทั้งความเก่ง ดี มีสุข พร้อมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนในบ้านแห่งน้ีอย่างเปี่ยมล้น..........” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์รวบทรัพย ์ เดชชัยศรี 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๙ 

 

 

 

“......บ้านสมเด็จ...... บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านที่เป่ียมล้นด้วยความดีเพราะเป็นบ้านที่แวดล้อมไปด้วย
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นบ้านที่มุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีจิตใจที่ดีงามและประพฤติตนอย่างผู้มีจริยธรรม นอกจากน้ันยังเป็นบ้านแห่งความสุข สุขที่มีผู้คนอยู่
ร่วมกันอย่างมากมาย สุขที่ทุกคนให้ความรัก ความห่วงใย ให้กําลังใจ ดูแลซ่ึงกันและกัน อย่างเป่ียมสุข  เป็น
มหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีทั้งความเก่ง ดี มีสุข พร้อมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนในบ้านแห่งน้ีอย่างเปี่ยมล้น..........” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์รวบทรัพย ์ เดชชัยศรี 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                          ๙ 
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แนะนําเครือข่ายองคก์ารบริหารนิสิต 

นายณัฐวัฒน์  ชนประชา 
นายกองค์การบริหารนิสิต 

นายวีรพงษ์  แสนพัก 
ประธานสภานิสิต 

นายณัฐพล  บุญช่วย 
ประธานสโมสรนิสิต 

คณะครุศาสตร์ 

นางสาวสุกัญญา  ผลประโยชน์ 
ประธานสโมสรนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายฐิติวัสส์  ภัทรศรัณยู 
ประธานสโมสรนิสิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายอานุภาพ  คนฉลาด 
ประธานสโมสรนิสิต 
คณะวิทยาการจัดการ 

๑๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ผลการดำาเนินงาน

ประจำาปี ๒๕๕๕

ฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา
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กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์
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โครงการ 
เปิดโลกชมรม 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารนิสิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการทํากิจกรรมตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมของนิสิต ที่มีผลต่อ
การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์จริงที่ได้จากการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง มีการ
จัดการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีระบบ เพ่ือสร้างพื้นฐานการทํางานในอนาคต ซ่ึงองค์การบริหารนิสิต อาจทํา
กิจกรรมเพื่อบริการแก่นิสิตได้ไม่ทั่วถึงทุกคน ธรรมนูญนิสิต จึงได้กําหนดให้มีการจัดต้ังชมรมขึ้น เพ่ือจัด
กิจกรรม โดยนิสิตให้กับนิสิตเอง โดยมีองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ๔ คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษาและบริการ
การดําเนินกิจกรรมของทุกชมรม 
 ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ องค์การบริหารนิสิต ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเปิดชมรม
ใหม่ และได้ทําการประชมุเพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบการจัดต้ังชม และการจดักิจกรรมชมรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ได้กําหนดจัดกิจกรรม เปิดโลกชมรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้ชมรมต่างๆ ได้มาจัดซุ้ม
รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในชมรม และยงัเป็นการแสดงผลงาน หรือวัตถุประสงค์ของชมรมนั้นๆ 
ด้วย   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือกระจายการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงและพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมทีมี่ประโยชน์ทั้งตนเอง มหาวิทยาลัย 

ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ลานกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่  ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๓๕,๒๕๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๓๕,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๑๕๐   คน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๑๕ 

โครงการ 
เปิดโลกชมรม 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารนิสิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการทํากิจกรรมตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมของนิสิต ที่มีผลต่อ
การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์จริงที่ได้จากการคิดและปฏิบัติด้วยตนเอง มีการ
จัดการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีระบบ เพ่ือสร้างพื้นฐานการทํางานในอนาคต ซ่ึงองค์การบริหารนิสิต อาจทํา
กิจกรรมเพื่อบริการแก่นิสิตได้ไม่ทั่วถึงทุกคน ธรรมนูญนิสิต จึงได้กําหนดให้มีการจัดต้ังชมรมขึ้น เพ่ือจัด
กิจกรรม โดยนิสิตให้กับนิสิตเอง โดยมีองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ๔ คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การบริหารนิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษาและบริการ
การดําเนินกิจกรรมของทุกชมรม 
 ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ องค์การบริหารนิสิต ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเปิดชมรม
ใหม่ และได้ทาํการประชุมเพ่ือช้ีแจงกฎระเบียบการจัดต้ังชม และการจดักิจกรรมชมรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ได้กําหนดจัดกิจกรรม เปิดโลกชมรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือให้ชมรมต่าง ๆ ได้มาจัดซุ้ม
รับสมัครนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในชมรม และยงัเป็นการแสดงผลงาน หรือวัตถุประสงค์ของชมรมนั้น ๆ 
ด้วย   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือกระจายการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงและพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมทีมี่ประโยชน์ทั้งตนเอง มหาวิทยาลัย 

ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ลานกิจกรรม ช้ัน ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่  ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๓๕,๒๕๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๓๕,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๑๕๐   คน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๑๕ 
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งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๙๒,๒๕๐   บาท (เก้าหม่ืนสองพันสองร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้กระจายการจัดกิจกรรมให้ทั่วถึงและพัฒนาทักษะ ความสามารถให้กับนิสิต 
๒. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมทีมี่ประโยชน์ทั้งตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้มีโอกาสทํากิจกรรมทีต่นเองถนัด 
๒. นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. นิสิตมีเวลาทําทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มนิสิต 
๔. นิสิตได้ทํางาน และกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : มีชมรมที่ไม่สามารถแจ้งเปิดได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

ข้อเสนอแนะ   : ติดตามแก้ไขเป็นรายกรณีชมรม 
    : ประชุมและตดิตามผลการดําเนินงานชมรมทุก ๑ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปิดโลกชมรม 

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันท่ี  ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 

จากการดําเนินโครงการ เปิดโลกชมรม ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เปิดโลกชมรม 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๘ ๖๑.๖๘ 
หญิง ๑๒๓ ๓๘.๓๒ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๖๑.๖๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๑๗ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปีที่ ๑ ๑๒๔ ๓๗.๖๓ 
ปีที่ ๒ ๑๑๕ ๓๕.๘๓ 
ปีที่ ๓ ๕๒ ๑๖.๒๐ 
ปีที่ ๔ ๓๐ ๙.๓๕ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๗.๖๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔๑ ๑๒.๗๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๑๗ ๓๖.๔๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๘ ๑๘.๐๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๑ ๒๒.๑๒ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๔ ๑๐.๖๐ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๖.๔๕) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เปิดโลกชมรม 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๐ ดี 
๒.สวสัดิการอาหารต่างๆ ๔.๑๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.ขั้นตอนการสมัครสมาชิกชมรม ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๑๒ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๒) 
 
 
 
 

๑๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เปิดโลกชมรม 

ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันท่ี  ๒๔ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 

จากการดําเนินโครงการ เปิดโลกชมรม ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เปิดโลกชมรม 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๘ ๖๑.๖๘ 
หญิง ๑๒๓ ๓๘.๓๒ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๖๑.๖๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๑๗ 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปีที่ ๑ ๑๒๔ ๓๗.๖๓ 
ปีที่ ๒ ๑๑๕ ๓๕.๘๓ 
ปีที่ ๓ ๕๒ ๑๖.๒๐ 
ปีที่ ๔ ๓๐ ๙.๓๕ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๗.๖๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔๑ ๑๒.๗๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๑๗ ๓๖.๔๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๘ ๑๘.๐๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๑ ๒๒.๑๒ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๔ ๑๐.๖๐ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๖.๔๕) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เปิดโลกชมรม 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๐ ดี 
๒.สวสัดิการอาหารต่างๆ ๔.๑๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.ขั้นตอนการสมัครสมาชิกชมรม ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๑๒ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๒) 
 
 
 
 

๑๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.มีโอกาสทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ๓.๙๘ ดี 
๒.นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔.๐๘ ดี 
๓.ทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสงัคม ๔.๓๐ ดี 
๔.เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ๓.๙๓ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๑๙ 
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รายชื่อชมรมปี ๒๕๕๕ 

๑ วิชาการ ๓๒ Eco For Life By IT 
๒ นิติศาสตร์ลูกสรุิยะ ๓๓ ฅ.ฅนรักษ์บ้านเกิด 
๓ Social Box ๓๔ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
๔ English club New Gen ๓๕ ห้องสมุดเพื่อการพัฒนา 
๕ อาหารเพื่อการพัฒนา ๓๖ ทักษิณสุริยะ 
๖ X-Teen photo club ๓๗ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 
๗ คนมีไฟ ๓๘ See World Wide 
๘ Robot ๓๙ Youth Sa 
๙ ส่องกล้องดูดาว ๔๐ We are Helpers 
๑๐ กระดานดํา ๔๑ อาสายุวกาชาด 
๑๑ The Box ๔๒ จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๑๒ เทควันโด ๔๓ ทอฝันปันนํ้าใจ 
๑๓ Street Dance ๔๔ ครูอาสาลูกสุรยิะ 
๑๔ B.B Guns   
๑๕ บิด club   
๑๖ ฟุตบอล   
๑๗ กีฬาเพื่อการพัฒนาชนบท   
๑๘ ฮอกกี้   
๑๙ Event   
๒๐ Young MC   
๒๑ มุมนั่งเล่น   
๒๒ กบนอกกะลา   
๒๓ ศิลปวัฒนธรรมอีสาน   
๒๔ นิสิตมุสลิม   
๒๕ กล้าดี   
๒๖ ปัญญาชนคนสร้างฝัน   
๒๗ We love animals   
๒๘ รู้รักษ์ถิ่น   
๒๙ อาสาเพ่ือเพื่อน   
๓๐ วัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ.   
๓๑ พัฒนาชีวิตและสิง่แวดล้อม   

๒๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
เปิดโลกชมรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรม 
เปิดโลกชมรม 
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โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลยั 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
นิสิตและองคก์ารนิสิตได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒๔                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 
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โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

โครงการ 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 
 

หลักการและเหตุผล         
  เน่ืองด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดการประชุมองค์กรหลักในการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ อภิปราย
นโยบายในการบริหาร การจัดการ ดูแลมหาวิทยาลัย และเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ด้านต่าง ๆ  
  องค์การบริหารนิสิต สโมสรนิสิต สภานิสิต และนิสิตประธานสาขาวิชา จึงได้เข้าร่วมรับฟังและแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองในด้านของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕๑   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑       คน 
  - นิสิตตัวแทนสาขาวิชา และองค์การนิสิต  จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๐,๗๕๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือได้แสดงออกถึงมุมมองของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือรับแนวปฏิบัติและแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๓ 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
นิสิตและองคก์ารนิสิตได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๒๔                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
นิสิตและองคก์ารนิสิตได้รับทราบและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่  ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓ ๕๒ 
หญิง ๑๒ ๔๘ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๒ ๑๖ ๒๔ 
ปีที่ ๓ ๑๕ ๖๐ 
ปีที่ ๔ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๓ (ร้อยละ ๖๐)  

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๕ 

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

ระหว่างวันที่  ๒ – ๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓ ๕๒ 
หญิง ๑๒ ๔๘ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๒ ๑๖ ๒๔ 
ปีที่ ๓ ๑๕ ๖๐ 
ปีที่ ๔ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๓ (ร้อยละ ๖๐)  

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๕ 
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ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

องค์การบริหารนิสิต ๕ ๒๐ 
สภานิสิต ๔ ๑๖ 

สโมสรนิสิตคณะครศุาสตร ์ ๔ ๑๖ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ๑๖ 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจดัการ ๔ ๑๖ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 

รวม ๒๕ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน องค์การบริหารนิสิต (ร้อยละ ๒๐) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๒ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๒) 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.รับฟังผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๑๖ ดี 
๒.ทราบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๓.๗๘ ดี 
๓.ช้ีแจงทศัน์วิสัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค ์ ๓.๘๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๓) 

 

 

๒๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ร่วมประชุม ๔ องค์กรหลักมหาวิทยาลัย 
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โครงการ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

 
 

หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ระเบียบ
ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  และระบบสังคม  การปฐมนิเทศจะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  
เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติทีดีในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย  อีกทั้งทางมหาวิทยาลัย ได้
คํานึงถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองของบุตรหลานของตนเองท่ีกําลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
และประชุมผู้ปกครองขึ้นเพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการศึกษา  การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นิสิต
ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ 
นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนําผู้บริหารและคณาจารย์ให้นิสิตได้รู้จัก และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือแนะนําและชี้แจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้พบกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๘   พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕,๒๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๑๐,๐๐๐  คน 
  - ผู้ปกครองนิสติ    จํานวน  ๕,๐๐๐   คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๑๕๐   คน 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๒๙ 

โครงการ 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

 
 

หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ระเบียบ
ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  และระบบสังคม  การปฐมนิเทศจะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  
เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติทีดีในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย  อีกทั้งทางมหาวิทยาลัย ได้
คํานึงถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองของบุตรหลานของตนเองที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
และประชุมผู้ปกครองขึ้นเพ่ือเป็นการแนะแนวทางในการศึกษา  การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นิสิต
ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ 
นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนําผู้บริหารและคณาจารย์ให้นิสิตได้รู้จัก และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับผู้ปกครองได้รับทราบอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือแนะนําและชี้แจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้พบกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องประชุม อาคาร ๑ ช้ัน ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๘   พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕,๒๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๑๐,๐๐๐  คน 
  - ผู้ปกครองนิสติ    จํานวน  ๕,๐๐๐   คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๑๕๐   คน 
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งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐๑,๕๐๐   บาท (หน่ึงแสนหน่ึงพันห้าร้อยบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตใหม่ได้รับรู้กฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา  และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตใหม่และผูป้กครองได้พบกับคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
๓. นิสิตใหม่และผูป้กครองทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตใหม่ได้รับทราบกฎระเบียน และแนวทางการศึกษาเบ้ืองต้นจากผู้บรหิารมหาวิทยาลัย 
๒. ได้วางรากฐานอันดีแก่การเริ่มต้นที่จะศึกษา 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : สถานที่จัดกิจกรรมมีพ้ืนที่จํากัด นิสิตนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วม 
       การปฐมนิเทศได้เพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีการปฐมนิเทศเพิ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๖ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๑๘ ๔๒.๔๐ 
หญิง ๔๓๒ ๕๗.๖๐ 
รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๗.๖๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๓๑ 
การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๖ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๑๘ ๔๒.๔๐ 
หญิง ๔๓๒ ๕๗.๖๐ 
รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๗.๖๐)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
นิสิต ๖๑๕ ๙๑.๓๓ 

ผู้ปกครอง ๘๕ ๒.๐๐ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๖.๖๗ 

รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๙๑.๓๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๗ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๘๙ ๓๙ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๙๘ ๑๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๒๕ ๑๗ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๓ ๑๔ 
ผู้ปกครอง ๘๕ ๑๒ 

รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๙) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ปฐมนิเทศนสิิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดประชุม ๔.๕๐ ดี 
๒.สื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ๔.๑๘ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดประชุม ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๒๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๗) 
 
 
 
 
 

๓๒                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
นิสิต ๖๑๕ ๙๑.๓๓ 

ผู้ปกครอง ๘๕ ๒.๐๐ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๖.๖๗ 

รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๙๑.๓๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๗ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๘๙ ๓๙ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๙๘ ๑๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๒๕ ๑๗ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๓ ๑๔ 
ผู้ปกครอง ๘๕ ๑๒ 

รวม ๗๕๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๙) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ปฐมนิเทศนสิิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดประชุม ๔.๕๐ ดี 
๒.สื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ๔.๑๘ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดประชุม ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๒๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๗) 
 
 
 
 
 

๓๒                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ทราบถึงกฎระเบียบในมหาวิทยาลัย ๔.๒๓ ดี 
๒.แนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ๔.๐๓ ดี 
๓.การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ๓.๘๗ ดี 

รวม ๔.๐๕ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๕) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
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โครงการ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การสําเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถือว่าเป็นหน่ึงในความ
ภาคภูมิใจในด้านการเรียนของคนทุกคน ซ่ึงถือเป็นการเริ่มต้นสู่วัยทํางาน ที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
และยังเป็นการก่อร่างสร้างฐานของชีวิตตนเองได้ตามท่ีตนต้องการ โดยนิสิตทุกคนจะนําเอาความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ที่ตนได้สะสมไว้เป็นเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยนําออกมาใช้อย่างเต็ม
ความสามารถและกําลังของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล อันสูงสุดของชีวิต 
 ดังนั้นองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สําเรจ็การศึกษา 
๒. เพ่ือเป็นกิจกรรมที่ให้บัณฑิตใหม่ได้ ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม 
๓. เพ่ือให้บัณฑิตใหม่และผู้ปกครองได้แสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๖  สิงหาคม  ถึง วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕     
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕,๑๐๓ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๓        คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐๐  คน 
  - บัณฑิตจบใหม่     จํานวน  ๕,๐๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐,๐๐๐   บาท (หนึง่หม่ืนบาท) 
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โครงการ 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การสําเร็จการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถือว่าเป็นหน่ึงในความ
ภาคภูมิใจในด้านการเรียนของคนทุกคน ซ่ึงถือเป็นการเริ่มต้นสู่วัยทํางาน ที่จะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น
และยังเป็นการก่อร่างสร้างฐานของชีวิตตนเองได้ตามท่ีตนต้องการ โดยนิสิตทุกคนจะนําเอาความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ที่ตนได้สะสมไว้เป็นเวลา ๔ ปี ในรั้วมหาวิทยาลัยนําออกมาใช้อย่างเต็ม
ความสามารถและกําลังของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล อันสูงสุดของชีวิต 
 ดังนั้นองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตที่สําเรจ็การศึกษา 
๒. เพ่ือเป็นกิจกรรมที่ให้บัณฑิตใหม่ได้ ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม 
๓. เพ่ือให้บัณฑิตใหม่และผู้ปกครองได้แสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๖  สิงหาคม  ถึง วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕     
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕,๑๐๓ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๓        คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐๐  คน 
  - บัณฑิตจบใหม่     จํานวน  ๕,๐๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐,๐๐๐   บาท ( หน่ึงหม่ืนบาท ) 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๓๗ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การแสดงความยินดีกับนิสิตที่สําเร็จการศึกษา 
๒. บัณฑิตใหม่ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม 
๓. บัณฑิตและผู้ปกครองได้แสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. ซุ้มขององค์การบริหารนิสิตได้รับความนิยมจากบัณฑิตมาถ่ายรูปเป็นจํานวนมาก 
๒. นิสิตนักศึกษาได้คอยช่วยเหลือและคอยอํานวยความสะดวกแก่บัณฑิตรุ่นพ่ีเป็นอย่างดี 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : จํานวนซุ้มแสดงความยินดีไม่เพียงพอต่อบัณฑิต 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดซุ้มให้เพ่ิมมากขึ้น 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ระหว่างวันที่ ๖  สิงหาคม  ถึง วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้รบัผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓๐ ๕๒ 
หญิง ๑๒๐ ๔๘ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๕๒)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ระหว่างวันที่ ๖  สิงหาคม  ถึง วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้รบัผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓๐ ๕๒ 
หญิง ๑๒๐ ๔๘ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๕๒)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ๑๕๐ ๖๐ 
ผู้ปกครอง ๕๐ ๒๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน  ๕๐ ๒๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต (ร้อยละ ๖๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๖๐ ๒๔ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๓๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๓๐ ๑๒ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๐ ๑๒ 
ผู้ปกครอง ๓๐ ๑๒ 

รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ ๓๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 
 

๔๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ๑๕๐ ๖๐ 
ผู้ปกครอง ๕๐ ๒๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน  ๕๐ ๒๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต (ร้อยละ ๖๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๖๐ ๒๔ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ ๓๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๓๐ ๑๒ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๐ ๑๒ 
ผู้ปกครอง ๓๐ ๑๒ 

รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อย
ละ ๓๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 
 

๔๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.นิสิตได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ๓.๙๗ ดี 
๒.ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม ๔.๐๙ ดี 
๓.บันทึกภาพความทรงจํา ๔.๒๓ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๐) 
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ภาพกิจกรรม 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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โครงการ 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันที่ผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาของประเทศล้วนให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็น
ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นํา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้
นิสิตที่มีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่นิสิต ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีสถานที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๕  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๙๙,๖๕๐ บาท (สองแสนเกา้หม่ืนเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
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โครงการ 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันที่ผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาของประเทศล้วนให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็น
ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นํา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้
นิสิตที่มีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่นิสิต ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีสถานที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๕  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๙๙,๖๕๐ บาท (สองแสนเกา้หม่ืนเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายนิสิตที่จะสามารถช่วยเหลืองานของสาวิชาของตนเองได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถเพ่ิมเครือข่ายของคณะกรรมการนิสติให้มากย่ิงขึ้น 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ภูมิอากาศตอนกลางคืนหนาว 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีผ้าห่มเพ่ิมเติม และทาํกิจกรรมออกกําลังกายในช่วงเช้า 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 

ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 

ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๑ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปี ๑ ๑๔ ๓๔.๑๕ 
นิสิตปี ๒ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
นิสิตปี ๓ ๘ ๑๙.๕๑ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๙ ๒๑.๙๕ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๘ ๑๙.๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๑๔.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑๗.๐๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕ ๑๒.๒๐ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๘ ๑๙.๕๑ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๑๗.๐๗ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์และอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
(ร้อยละ ๑๙.๕๑) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูน้ํานิสิต รุ่น ๒๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๒๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๗ ดี 
๔.ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๓.๙๘ ดี 
๕.สถานที่ท่องเที่ยว ๔.๐๑ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๖) 

๔๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปี ๑ ๑๔ ๓๔.๑๕ 
นิสิตปี ๒ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
นิสิตปี ๓ ๘ ๑๙.๕๑ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๙ ๒๑.๙๕ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๘ ๑๙.๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๑๔.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑๗.๐๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕ ๑๒.๒๐ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๘ ๑๙.๕๑ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๑๗.๐๗ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์และอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
(ร้อยละ ๑๙.๕๑) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูน้ํานิสิต รุ่น ๒๑ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๒๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๗ ดี 
๔.ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๓.๙๘ ดี 
๕.สถานที่ท่องเที่ยว ๔.๐๑ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๖) 

๔๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สง่เสริมให้ทาํงานเป็นระบบมากขึ้น ๔.๐๓ ดี 
๒.ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตประจําสาขาดขีึ้น ๔.๑๓ ดี 
๓.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการทํากิจกรรม ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๕ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๕) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่นท่ี ๒๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่นท่ี ๒๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่นท่ี ๒๑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมผู้นํานิสิต รุ่นท่ี ๒๑ 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” 

หลักการและเหตุผล 
       คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งม่ัน
ต้ังใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด  และในปัจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีจะ
ส่งผลถึงภาพลกัษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ น้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนางานให้
เต็มศักยภาพ  

             สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลากร 
อันนําไปสู่การพัฒนางานและความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรกึษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาในการคิดและตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
           ๒.  เพ่ือปรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตและ
นักศึกษา 
           ๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
           ๔.  สร้างความสามัคคีในองค์กร 
           ๕.  เพ่ือวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรมหาวิทยาลัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นักศึกษา ทั้ง ๔ คณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา  รวม ๕๐ คน  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วันที่ ๑๑ – ๑๔   พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
สถานที่ 
 บ้านพิชยา  รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๕๓ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” 

หลักการและเหตุผล 
       คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งม่ัน
ต้ังใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด  และในปัจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีจะ
ส่งผลถึงภาพลกัษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ น้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนางานให้
เต็มศักยภาพ  

             สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลากร 
อันนําไปสู่การพัฒนางานและความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรกึษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาในการคิดและตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
           ๒.  เพ่ือปรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตและ
นักศึกษา 
           ๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
           ๔.  สร้างความสามัคคีในองค์กร 
           ๕.  เพ่ือวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมสาํหรับนิสิตนักศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรมหาวิทยาลัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นักศึกษา ทั้ง ๔ คณะ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา  รวม ๕๐ คน  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วันที่ ๑๑ – ๑๔   พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
สถานที่ 
 บ้านพิชยา  รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๕๓ 
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วิธีการดําเนินการ 
           ๑.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
           ๒.  จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา 
           ๓.  ขออนุมัติโครงการ 
           ๔.  เชิญวิทยากร 
           ๕.  จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบการจดังาน 
           ๖.  ดําเนินการจัดงาน 
           ๗.  ประเมินผลและสรุปผล (แบบประเมินความคิดเห็น) 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่าย ทั้งสิน้ จํานวน ๒๔๕,๕๐๐ เบิกจากงบประมาณ บ.กศ. รหัส ๒๑.๕๕.๐๔๐๐๒.๑๒.๐๑  

หมายเหตุ  งบประมาณข้างต้นถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

การประเมินผล 
ติดตามผลปฏบิัติงานและพิจารณาผลงานเป็นตัวบ่งช้ี  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คาดว่าอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งน้ีจะได้รับ
แนวความคิดใหม่ๆ ในระบบงานกิจกรรม เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพมากขึ้น 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 

 

 

 

 

๕๔                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๓ 
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โครงการ 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันที่ผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาของประเทศล้วนให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็น
ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นํา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้
นิสิตที่มีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่นิสิต ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีสถานที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๕  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๓๐๙,๐๕๐   บาท (สามแสนเก้าพันห้าสิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
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โครงการ 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ครบถ้วนทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันที่ผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาของประเทศล้วนให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็น
ความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นํา จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้
นิสิตที่มีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพที่ดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่นิสิต ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีสถานที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๕  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๓๐๙,๐๕๐   บาท (สามแสนเก้าพันห้าสิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายนิสิตที่จะสามารถช่วยเหลืองานของสาวิชาของตนเองได้อย่างมี

ประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒. สามารถเพ่ิมเครือข่ายของคณะกรรมการนิสติให้มากย่ิงขึ้น 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : สภาพอากาศ 
     : สุขภาพของผูเ้ข้าร่วมอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดอุปกรณ์เพ่ิมเติม 
    : ประชาสัมพันธ์กรณีโรคประจําตัวของนิสิตสําหรับการนํายาไป 
      เอง และที่จัดเตรียมให้ต้องมีเพียงพอ  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ถึง วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีระดับ
คะแนนดงันี ้
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

ระหว่างวันที่ ๗ มกราคม ถึง วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีระดับ
คะแนนดงันี ้
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปี ๑ ๑๔ ๓๔.๑๕ 
นิสิตปี ๒ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
นิสิตปี ๓ ๘ ๑๙.๕๑ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๙ ๒๑.๙๕ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๘ ๑๙.๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๑๔.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑๗.๐๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕ ๑๒.๒๐ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๘ ๑๙.๕๑ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๑๗.๐๗ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์และอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
(ร้อยละ ๑๙.๕๑) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูน้ํานิสิต รุ่น ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๓ ดี 
๔.ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๒๒ ดี 
๕.สถานที่ท่องเที่ยว ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปี ๑ ๑๔ ๓๔.๑๕ 
นิสิตปี ๒ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
นิสิตปี ๓ ๘ ๑๙.๕๑ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๙ ๒๑.๙๕ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๘ ๑๙.๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๑๔.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑๗.๐๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕ ๑๒.๒๐ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๘ ๑๙.๕๑ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๑๗.๐๗ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์และอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
(ร้อยละ ๑๙.๕๑) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูน้ํานิสิต รุ่น ๒๒ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๓ ดี 
๔.ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๒๒ ดี 
๕.สถานที่ท่องเที่ยว ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔) 

๖๐                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สง่เสริมให้ทาํงานเป็นระบบมากขึ้น ๔.๐๑ ดี 
๒.ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตประจําสาขาดขีึ้น ๔.๓๓ ดี 
๓.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการทํากิจกรรม ๓.๙๖ ดี 

รวม ๔.๑ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑) 
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ภาพกิจกรรม 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๒ 

ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๔ 

หลักการและเหตุผล 
       คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งม่ัน
ต้ังใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด  และในปัจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่จะ
ส่งผลถึงภาพลกัษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ น้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนางานให้
เต็มศักยภาพ  

             สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๔ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลากร 
อันนําไปสู่การพัฒนางานและความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรกึษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาในการคิดและตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
           ๒.  เพ่ือปรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตและ
นักศึกษา 
           ๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
           ๔.  สร้างความสามัคคีในองค์กร 
           ๕.  เพ่ือวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา       

ทั้ง ๔ คณะ และอาจารย์ที่ปรกึษาประจําสาขาวิชา  รวม ๕๐ คน  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วันที่ ๑๔ – ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สถานที่ 
 แพสายชล  เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๖๕ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๔ 

หลักการและเหตุผล 
       คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคคลากรที่มีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งม่ัน
ต้ังใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด  และในปัจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ซ่ึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีจะ
ส่งผลถึงภาพลกัษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การจัดการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ น้ันเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนางานให้
เต็มศักยภาพ  

             สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ ๔ ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคคลากร 
อันนําไปสู่การพัฒนางานและความคิดสร้างสรรคใ์นการนาํมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ที่ปรกึษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ สํานักกิจการนิสิต

นักศึกษาในการคิดและตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงการพัฒนางานกิจการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
           ๒.  เพ่ือปรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตและ
นักศึกษา 
           ๓.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
           ๔.  สร้างความสามัคคีในองค์กร 
           ๕.  เพ่ือวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมสาํหรับนิสิตนักศึกษา 

เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา       

ทั้ง ๔ คณะ และอาจารย์ที่ปรกึษาประจําสาขาวิชา  รวม ๕๐ คน  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 วันที่ ๑๔ – ๑๗  ตุลาคม ๒๕๕๕ 
สถานที่ 
 แพสายชล  เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๖๕ 
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วิธีการดําเนินการ 
           ๑.  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
           ๒.  จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาประจําสาขาวิชา 
           ๓.  ขออนุมัติโครงการ 
           ๔.  เชิญวิทยากร 
           ๕.  จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบการจัดงาน 
           ๖.  ดําเนินการจัดงาน 
           ๗.  ประเมินผลและสรุปผล (แบบประเมินความคิดเห็น) 

งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่าย ทั้งสิน้ จํานวน ๔๒๕,๓๐๐ เบิกจากงบประมาณ บ.กศ. รหัส ๒๑๑๐๑.๕๖.๐๔๐๐๒.๑๒.๐๑  

หมายเหตุ  งบประมาณข้างต้นถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

การประเมินผล 
ติดตามผลปฏบิัติงานและพิจารณาผลงานเป็นตัวบ่งช้ี  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คาดว่าอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งน้ีจะได้รับ
แนวความคิดใหม่ๆ ในระบบงานกิจกรรม เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพมากขึ้น 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

๖๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๔ 
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โครงการอบรมนักกิจกรรมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๕ 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 

ช่ือโครงการ 

โครงการอบรมนักกิจกรรมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีนิสิตและนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ทําให้เป็นภาระหนักของสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา ซ่ึงจะต้องทําการจัดการบริการและบริหารงานกิจกรรมนิสิตต่างๆ เพราะกิจกรรมและการบริการ
ส่งผลถึงภาพลักษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้การดําเนินการด้านบริการและกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบร่ืน พร้อมพัฒนางานได้อย่างเต็มศักยภาพ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา   
จึงเห็นสมควรจัดการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์และร่วมวางแผนงานในการนําไปสู่การพัฒนางาน 
ด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๑. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรและนิสิตในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๒. พัฒนางานกิจรรมและงานด้านบริการได้เต็มศักยภาพ 
๓. เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน 
๔. เพ่ือให้บุคลากร  นิสิตมีขวัญและกําลงัใจในการดําเนินงานอย่างรับผิดชอบและมีคุณภาพ 

 
ผู้ร่วมโครงการ 

๑.   คณะกรรมการอํานวยการอํานวยการสํานกักิจการนิสิตนกัศกึษา  ๑๑  คน 
๒.   คณะกรรมการดําเนินงานสํานกักิจการนิสิตนกัศกึษา          ๙  คน 
๓.   องค์การบริหารนิสติ  สภานิสติ  สโมสรนิสติ ๔ คณะ    ๓๐  คน 
                                                        รวม                 ๕๐  คน 

เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 
            ในการเข้าร่วมโครงการครัง้นีค้าดวา่นิสติของสํานกักิจการนิสตินกัศกึษา จะมีความพร้อม และมี
แนวทางในการปฏิบตังิานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบันิสิตนกัศกึษา 
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วิธีการดาํเนินงาน 
๑.  ประชมุเพ่ือวางแผนโครงการ 
๒.  จดัทําโครงการเพ่ืออนมุตั ิ

๓.  ดําเนินงานตดิตอ่ประสานงาน 

๔.  ดําเนินโครงการ 
๕.  ประเมนิโครงการและสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาการดาํเนินงาน 
ระหวา่งวนัท่ี  ๑๐ – ๒๐  กนัยายน  ๒๕๕๕ 

งบประมาณ 
งบประมาณทัง้สิน้  ๙,๕๗๖  บาท (เก้าพนัห้าร้อยเจ็ดสบิหกบาทถ้วน) 
-  ค่าวสัด ุ    จํานวน   ๙,๕๗๖.- บาท  

หมายเหตุ  ใช้เงินนิสติใหม ่ ๒๕๕๕  ในการจดัซือ้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 สํานกักิจการนิสิตนกัศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมนักกิจกรรมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรมนักกิจกรรมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

ณ  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
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กิจกรรมกีฬาหรือ

การส่งเสริมสุขภาพ



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

52

 

 

โครงการ 
กีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๒ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริม และพัฒนามนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีในสังคม และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิด สติปัญหา สมาธิ ให้กับมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง ซ่ึงทั่วโลก 
ได้ให้ความสําคัญกับการเล่นกีฬา ทั้งสมัครเล่นและอาชีพ ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความแข็งแรง
ให้ร่างกาย อันจะนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และ เพ่ือเพิ่มความสามัคคีให้เกิดมากขึ้น  
  องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น 
เพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคี  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรคข์องนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๓๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๑๐,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๒๐๐   คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๙๙,๘๒๐  บาท (หกแสนเกา้หม่ืนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท ) 
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โครงการ 
กีฬาชงโคเกมส์ 2012 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริม และพัฒนามนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความ
สามัคคีในสังคม และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิด สติปัญหา สมาธิ ให้กับมนุษย์ได้อย่างดียิ่ง ซ่ึงทั่วโลก 
ได้ให้ความสําคัญกับการเล่นกีฬา ทั้งสมัครเล่นและอาชีพ ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความแข็งแรง
ให้ร่างกาย อันจะนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดี และ เพ่ือเพิ่มความสามัคคีให้เกิดมากขึ้น  
  องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น 
เพ่ือให้นิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคี  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรคข์องนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๓๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จํานวน      ๑๐๐       คน 
            - นิสิต     จํานวน  ๑๐,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน  ๒๐๐   คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๙๙,๘๒๐  บาท (หกแสนเกา้หม่ืนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบบาท ) 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรคข์องนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกันเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี 
๒. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค ์

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : มีนิสิตจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
     : การแข่งขันกฬีาอยู่ในระหวา่งการทําการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ   : เพ่ิมการมีส่วนร่วมให้กับนิสิต 
    : จัดแบ่งช่วงเวลาในการจัดการแข่งขัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรคข์องนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกันเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคี 
๒. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค ์

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : มีนิสิตจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
     : การแข่งขันกฬีาอยู่ในระหวา่งการทําการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ   : เพ่ิมการมีส่วนร่วมให้กับนิสิต 
    : จัดแบ่งช่วงเวลาในการจัดการแข่งขัน 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
กีฬาชงโคเกมส์ 2012 

ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ 2012 ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ 2012 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๕๐ ๕๘.๓๔ 
หญิง ๒๕๐ ๔๑.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ๕๘.๓๔)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
กีฬาชงโคเกมส์ 2012 

ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ 2012 ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ 2012 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๕๐ ๕๘.๓๔ 
หญิง ๒๕๐ ๔๑.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ๕๘.๓๔)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๒๗๐ ๔๕ 
ปีที่ ๒ ๑๓๐ ๒๑.๖๖ 
ปีที่ ๓ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
ปีที่ ๔ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๘.๓๓ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๕๐ ๔๑.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๔๑.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ กีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๒ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๕ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๑๕ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๕) 
 

๗๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๒๗๐ ๔๕ 
ปีที่ ๒ ๑๓๐ ๒๑.๖๖ 
ปีที่ ๓ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
ปีที่ ๔ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๘.๓๓ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๕๐ ๔๑.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๑๖.๖๖ 
รวม ๖๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๔๑.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ กีฬาชงโคเกมส์ 2012 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๕ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๑ ดี 

รวม ๔.๑๕ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๕) 
 

๗๘                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
 
 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ช่วยสร้างความสามัคคีของนิสิต ๔.๑๒ ดี 
๒.เป็นการเสรมิสร้างความสัมพันธ์ของนิสิต ๔.๑๖ ดี 
๓.นิสิตได้แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๕๐ ดี 

รวม ๔.๒๖ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๖) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ”กีฬาชงโคเกมส์ ๒๕๕๕”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ”กีฬาชงโคเกมส์ ๒๕๕๕”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ”กีฬาชงโคเกมส์ ๒๕๕๕”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ”กีฬาชงโคเกมส์ 2012”  
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โครงการ 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่ต้องการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียนในการให้
ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการปรับเปล่ียนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึง ที่ได้ก็ต้ังมายาวนาน โดยได้รับที่ดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา        
ศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ที่ถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯจึงได้กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึง
เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวัน
พิราลัย ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อมรําลึกถึง
บุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ น้ี ได้ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
และครบ ๑๑๗ ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดช่ือกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ นี้ว่า “๑๓๐ ปี 
พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ในกิจกรรมเดินเพ่ือ
สุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นสัญญาณในการ
เริ่มต้น การจัดกิจกรรมในสัปดาห์เทิดเกียรติ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระบาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์

(ช่วง บุนนาค) 
๓. เพ่ือร่วมส่งเสริมสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
(วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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โครงการ 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่ต้องการ
พัฒนาบุคลากรของประเทศ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียนในการให้
ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการปรับเปล่ียนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึง ที่ได้ก็ต้ังมายาวนาน โดยได้รับที่ดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา        
ศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ที่ถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึง
เป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวัน
พิราลัย ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อมรําลึกถึง
บุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ น้ี ได้ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
และครบ ๑๑๗ ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดช่ือกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ นี้ว่า “๑๓๐ ปี 
พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ในกิจกรรมเดินเพ่ือ
สุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นสัญญาณในการ
เริ่มต้น การจัดกิจกรรมในสัปดาห์เทิดเกียรติ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระบาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์

(ช่วง บุนนาค) 
๓. เพ่ือร่วมส่งเสริมสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
(วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๖,๑๗๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๗๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๖,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๘๔,๑๗๕   บาท (แปดหม่ืนสี่พันหน่ึงร้อยเจด็สิบห้าบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓. ได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มีเวลาออกกําลังกายร่วมกัน 
๒. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับประชาชนได้รับทราบ 
๓. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พรอ้มข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจํานวนมาก 
     : การจราจรติดขัด 
 

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการช่วยควบคุมการจราจร 
  ตลอดเส้นทาง 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 

 

  จากการดําเนินโครงการ เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ผู้รบัผิดชอบโครงการ
ได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการเดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓๐ ๔๓.๓๔ 
หญิง ๑๗๐ ๕๖.๖๖ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๖.๖๖)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 

 

  จากการดําเนินโครงการ เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ผู้รบัผิดชอบโครงการ
ได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการเดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓๐ ๔๓.๓๔ 
หญิง ๑๗๐ ๕๖.๖๖ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๖.๖๖)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                         ๘๕ 

 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๓๐ ๔๓.๓๔ 
ปีที่ ๒ ๗๐ ๒๓.๓๔ 
ปีที่ ๓ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
ปีที่ ๔ ๒๕ ๘.๓๔ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๕ ๘.๓๔ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๓.๓๔)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๑๕ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๕ ๘.๘๓ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑๐ ๓๖.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๐ ๒๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
(ร้อยละ ๓๖.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย  
ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.วิทยากรเต้นแอโรบิค ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

๘๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๓๐ ๔๓.๓๔ 
ปีที่ ๒ ๗๐ ๒๓.๓๔ 
ปีที่ ๓ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
ปีที่ ๔ ๒๕ ๘.๓๔ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๕ ๘.๓๔ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๓.๓๔)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๑๕ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๕ ๘.๘๓ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑๐ ๓๖.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๐ ๒๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
(ร้อยละ ๓๖.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย  
ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.วิทยากรเต้นแอโรบิค ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
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ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๑๕ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๕ ๘.๘๓ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑๐ ๓๖.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๐ ๒๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
(ร้อยละ ๓๖.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย  
ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.วิทยากรเต้นแอโรบิค ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพิราลัย ๓.๙๗ ดี 
๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ๔.๐๙ ดี 
๓.สง่เสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่แขง็แรง ๔.๒๓ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๐) 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๑๕ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๕ ๘.๘๓ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๑๖.๖๖ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๑๑๐ ๓๖.๖๖ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๐ ๒๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
(ร้อยละ ๓๖.๖๖) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย  
ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.วิทยากรเต้นแอโรบิค ๔.๑๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพิราลัย ๓.๙๗ ดี 
๒.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ๔.๐๙ ดี 
๓.สง่เสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่แขง็แรง ๔.๒๓ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๐) 
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ภาพกิจกรรม 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
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ภาพกิจกรรม 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
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กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และ

รักษาสิ่งแวดล้อม
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โครงการ 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day”  

 
 
หลักการและเหตุผล  

จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการสร้างบุคคลแหง่การเรียนรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สําคญั คือ การมีสุขภาพที่ดีทั้งด้าน
ร่างกายและจติใจ มีความสามารถในการคิด ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย์ มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ อดทน  และมีความเป็นประชาธิปไตย 
 จิตอาสาเป็นจิตสํานึกต่อสังคม  เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคคล โดยเฉพาะ
นักศึกษา  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สําคัญที่ควรได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี  เพ่ือเติบโตเป็นบุคคลท่ี
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นักศึกษา องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา
บ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” ขึ้น มีแนวปฏิบัติคือ “สามัคคี ปฏิบัติ ๕ส อย่าง สร้างสรรค์” โดยให้
นักศึกษาร่วมกันพัฒนาและทําความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงนักศึกษา
สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สะอาด 
๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๕  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๕  คน 
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โครงการ 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day”  

 
 
หลักการและเหตุผล  

จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการสร้างบุคคลแหง่การเรียนรู้ และสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สําคญั คือ การมีสุขภาพที่ดีทั้งด้าน
ร่างกายและจติใจ มีความสามารถในการคิด ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย์ มีจิตสํานึกที่ดี มีจิตอาสา ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ อดทน  และมีความเป็นประชาธิปไตย 
 จิตอาสาเป็นจิตสํานึกต่อสังคม  เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับบุคคล โดยเฉพาะ
นักศึกษา  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สําคัญที่ควรได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี  เพ่ือเติบโตเป็นบุคคลท่ี
เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นักศึกษา องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดโครงจิตอาสาพัฒนาบ้าน
สมเด็จ “Big Cleaning Day” ขึ้น มีแนวปฏิบัติคือ “สามัคคี ปฏิบัติ ๕ส อย่าง สร้างสรรค์” โดยให้นักศึกษา
ร่วมกันพัฒนาและทําความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือฝึกให้นักศึกษามี
จิตสํานึกที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และนักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงนักศึกษาสามารถ
นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สะอาด 
๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๗๕  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๕  คน 
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งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๐,๖๕๐   บาท ( สองหม่ืนหกร้อยห้าสิบบาท ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. พัฒนามหาวิทยาลัยให้สะอาด 
๓. สร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือมหาวิทยาลัย  
๒. ได้ปลูกฝังให้นิสิตมีความรักและความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค  : บุคลากรเข้าร่วมงานมีจํานวนน้อยจึงทําให้การควบคุมไม่ทั่วถึง  
 

ข้อเสนอแนะ   : มีการลงทะเบียนนิสิตล่วงหน้า 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 

ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” ผู้รับผิดชอบโครงการได้
จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๖๘ ๓๓.๖๐ 
หญิง ๓๓๒ ๖๖.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๖.๔๐)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 

ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ถึง วันที่ ๒๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” ผู้รับผิดชอบโครงการได้
จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๖๘ ๓๓.๖๐ 
หญิง ๓๓๒ ๖๖.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๖.๔๐)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๓๑๑ ๖๒.๒๒ 
ปี ๒ ๑๐๗ ๒๑.๔๐ 
ปี ๓  ๖๒ ๑๒.๔๐ 
ปี ๔ ๑๐ ๒ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๑๐ ๒ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๖๒.๒๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๗๑ ๑๔.๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๔๖ ๔๙.๒ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๑ ๑๐.๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘๔ ๑๖.๘ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔๘ ๙.๖ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๔๙.๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big 
Cleaning Day” 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๒๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๑ ดี 
๔.ความปลอดภัย ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๙) 
 
 

๙๖                                                                         กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ ์

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ปลูกจิตสํานึกให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔.๓๕ ดี 
๒.มหาวิทยาลัยมีความสะอาดขึ้น ๓.๙๗ ดี 
๓.ช่วยสร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยา ๔.๔๑ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๐) 
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ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๗๑ ๑๔.๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๔๖ ๔๙.๒ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๑ ๑๐.๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘๔ ๑๖.๘ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔๘ ๙.๖ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๔๙.๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ  
“Big Cleaning Day” 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๒๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๑ ดี 
๔.ความปลอดภัย ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๙) 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ปลูกจิตสํานึกให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔.๓๕ ดี 
๒.มหาวิทยาลัยมีความสะอาดขึ้น ๓.๙๗ ดี 
๓.ช่วยสร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยา ๔.๔๑ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๐) 
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ภาพกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
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กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม
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โครงการ 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมประชุมเชียร์และรับขวัญน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการต้อนรับนิสิต
ใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกสุริยะที่มีเลือดเป็นสีม่วงขาวอย่างเต็มตัว  โดยกระบวนการที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และ
เพ่ิมความสามัคคีระหว่างนิสิตรุ่นน้องและนิสิตรุ่นพ่ีในระดับสาขาวิชา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
และการทํางาน  อีกทั้งยังมีส่วนในการผลักดันการทํางานร่วมกันของกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชากับอาจารย์
ประจําสาขาวิชาอีกทางหน่ึงด้วย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕  มิถุนายน -  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตรุ่นพ่ีและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กรกฏกาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๔๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๒๘,๒๖๐  บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพันสองร้อยหกสิบ  
บาทถ้วน) 
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โครงการ 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมประชุมเชียร์และรับขวัญน้องใหม่เป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการต้อนรับนิสิต
ใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกสุริยะที่มีเลือดเป็นสีม่วงขาวอย่างเต็มตัว  โดยกระบวนการที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และ
เพ่ิมความสามัคคีระหว่างนิสิตรุ่นน้องและนิสิตรุ่นพ่ีในระดับสาขาวิชา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
และการทํางาน  อีกทั้งยังมีส่วนในการผลักดันการทํางานร่วมกันของกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชากับอาจารย์
ประจําสาขาวิชาอีกทางหน่ึงด้วย  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๕  มิถุนายน -  ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตรุ่นพ่ีและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กรกฏกาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๔๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๒๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๒๘,๒๖๐  บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพันสองร้อยหกสิบ  
บาทถ้วน) 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๐๓ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.   ต้อนรับนิสิตใหม่ประจําปี ๒๕๕๕ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย 
๒.   นิสิตใหม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตรุ่นพ่ีและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓.   นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
๔.   พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้เรียนรู้ และรู้จักซ่ึงกนัและกัน 
๒. นิสิตรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และคณาจารย์ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
๓. ทําให้นิสิตเกิดความศรัทธารุ่นพ่ี คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : การประสานงานระหว่างสาขาวิชา 
     : กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
 

ข้อเสนอแนะ   : ประชุมติดตามงานสาขาวิชา ทุกๆ ๓ วัน 
    : ต้ังคณะกรรมการการอิสระตรวจสอบการจัดกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันท่ี ๒๐ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กรกฏกาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๖๘ ๓๓.๖๐ 
หญิง ๓๓๒ ๖๖.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๖.๔๐)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันท่ี ๒๐ เมษายน ถึง วันที่ ๓๐ กรกฏกาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๖๘ ๓๓.๖๐ 
หญิง ๓๓๒ ๖๖.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๖.๔๐)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๓๑๑ ๖๒.๒๒ 
ปี ๒ ๑๐๗ ๒๑.๔๐ 
ปี ๓  ๖๒ ๑๒.๔๐ 
ปี ๔ ๒๐ ๔ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๖๒.๒๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๗๑ ๑๔.๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๔๖ ๔๙.๒ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๑ ๑๐.๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘๔ ๑๖.๘ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔๘ ๙.๖ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๔๙.๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ รับขวัญน้องใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๒๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๑ ดี 
๔.ความปลอดภัย ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๙) 
 
 
 
 

๑๐๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๓๑๑ ๖๒.๒๒ 
ปี ๒ ๑๐๗ ๒๑.๔๐ 
ปี ๓  ๖๒ ๑๒.๔๐ 
ปี ๔ ๒๐ ๔ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๖๒.๒๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๗๑ ๑๔.๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๔๖ ๔๙.๒ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๑ ๑๐.๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๘๔ ๑๖.๘ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔๘ ๙.๖ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๔๙.๒) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ รับขวัญน้องใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๒๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๑ ดี 
๔.ความปลอดภัย ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๙) 
 
 
 
 

๑๐๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.พิธีบายศรีสูข่วัญ ๔.๓๕ ดี 
๒.นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพ่ีได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ๓.๙๗ ดี 
๓.เรียนรู้การใช้ชีวิตในร้ัวมหาลัยอย่างสงบสุข ๔.๔๑ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๒๐) 
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ภาพกิจกรรม 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
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โครงการ 
ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

 

หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลของประชาชนชาวไทย มีพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พระองค์ผูท้รงมุ่งม่ันในการดูแลทุกข์และสุข จัดทาํโครงการต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือพสกนิกรในยามเดือดร้อน และเป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน ฯลฯ ซ่ึงประชาชนชาวไทย จะได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ได้ถวายพระพรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั่วทั้งประเทศ 
  องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัด
กิจกรรมถวายพระพร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมถวายพระพร ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช          

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
๒. เพ่ือสร้างกิจกรรมที่แสดงถงึความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ลานกิจกรรม หน้าอาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิส บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๙,๔๐๐   บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๑ 

โครงการ 
ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

 

หลักการและเหตุผล 
  เน่ืองด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลของประชาชนชาวไทย มีพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  พระองค์ผูท้รงมุ่งม่ันในการดูแลทุกข์และสุข จัดทาํโครงการต่างๆ เพ่ือ
ช่วยเหลือพสกนิกรในยามเดือดร้อน และเป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน ฯลฯ ซ่ึงประชาชนชาวไทย จะได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ได้ถวายพระพรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั่วทั้งประเทศ 
  องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจัด
กิจกรรมถวายพระพร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมถวายพระพร ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช          

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร 
๒. เพ่ือสร้างกิจกรรมที่แสดงถงึความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ลานกิจกรรม หน้าอาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิส บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๙,๔๐๐   บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๑ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ร่วมถวายพระพร ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
๒. สร้างกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. นิสิตได้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค : ในระหว่างทีดํ่าเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัด 
   กิจกรรม 

     : การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึงต่อจํานวนนิสิต 
      

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกับสํานักงานอธิการบดีเรื่องการจราจรภายใน 
: การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึงต่อจํานวนนิสิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗๐ ๔๒.๕ 
หญิง ๒๓๐ ๕๗.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๗.๕)  
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๓  

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗๐ ๔๒.๕ 
หญิง ๒๓๐ ๕๗.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๗.๕)  
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๓ 

 
 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๒๐๐ ๕๐ 
ปี ๒ ๑๓๐ ๓๒.๕ 
ปี ๓  ๖๐ ๑๕ 
ปี ๔ ๑๐ ๒.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๑๒.๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕๐ ๓๗.๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๐ ๑๒.๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๑๒.๕ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๒๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๓๗.๕) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๕ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๓ ดี 

รวม ๔.๑๑ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๑) 
 

๑๑๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๒๐๐ ๕๐ 
ปี ๒ ๑๓๐ ๓๒.๕ 
ปี ๓  ๖๐ ๑๕ 
ปี ๔ ๑๐ ๒.๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๐ ๑๒.๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕๐ ๓๗.๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๐ ๑๒.๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๑๒.๕ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๒๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๓๗.๕) 
 

  ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๕ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๑๓ ดี 

รวม ๔.๑๑ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๑) 
 

๑๑๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๑๗ ดี 
๒.นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๓.๙๕ ดี 
๓.นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๑๙ ดี 

รวม ๔.๑๐ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๐) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๕ 
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ภาพกิจกรรม 
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
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โครงการ 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
         ตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้
องค์การนิสิต เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารงานกิจกรรมนิสิตหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์การบริหาร
นิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ ซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการดําเนินการอย่าง
เป็นรูปแบบมาเป็นเวลานาน และในธรรมนูญดังกล่าวยังกําหนดถึงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต 
ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ โดยสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต 
ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ ขึ้น โดยให้มีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดขึ้น 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จะมาถึงน้ี สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ออกประกาศรับสมัคร และ
ดําเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดวันเลือกต้ังในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้เป็นไปตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘    
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. เพ่ือสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง  

๔ คณะ 
๓. เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐,๑๓๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๓๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๒๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๙ 

โครงการ 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
         ตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้
องค์การนิสิต เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการบริหารงานกิจกรรมนิสิตหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์การบริหาร
นิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ ซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย 
ในแต่ละปีการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการดําเนินการ
อย่างเป็นรูปแบบมาเป็นเวลานาน และในธรรมนูญดังกล่าวยังกําหนดถึงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต 
ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ โดยสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต 
ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ ขึ้น โดยให้มีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดขึ้น 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จะมาถึงน้ี สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ออกประกาศรับสมัคร และ
ดําเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดวันเลือกต้ังในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ 
– ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้เป็นไปตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘    
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. เพ่ือสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง  

๔ คณะ 
๓. เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐,๑๓๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๓๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๒๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๑๙ 
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งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๕,๘๐๐   บาท (เจ็ดหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ได้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกองคก์ารบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ 
๓. ได้ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
ได้ตัวแทนนิสิตผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต นายกสโมสรนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : อุปกรณ์เลือกต้ังไม่แข็งแรง 
 

ข้อเสนอแนะ : ทําเอกสารขอยืมอุปกณ์เลือกต้ัง จาก สํานักงานคณะกรรมการ 
  การเลือกต้ัง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ถึง วันที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

จากการดําเนินโครงการ การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนก
คําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ การเลือกต้ังนายกองคก์ารบริหารนิสิตและนายกสโมสร

นิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๒๑ 

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต  

ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ถึง วันที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

จากการดําเนินโครงการ การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนก
คําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ การเลือกต้ังนายกองคก์ารบริหารนิสิตและนายกสโมสร

นิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต
และนายกสโมสรนิสิต ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๒ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๕ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๙) 
 
 

๑๒๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต
และนายกสโมสรนิสิต ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๒ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๕ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๙) 
 
 

๑๒๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต
และนายกสโมสรนิสิต ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๒ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๕ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๙) 
 
 
 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้นายกองคก์ารบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิตที่ดี ๔.๐๑ ดี 
๒.สง่เสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน ๓.๙๙ ดี 
๓.สง่เสริมการแสดงออกด้านการแสดงออกความเป็นประชาธิปไตย ๓.๘๗ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๖) 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๒๓ 
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ภาพกิจกรรม 
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย  อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดหีบบัตรเลือกต้ังและร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 

ภาพบรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้งฯ 
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม
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โครงการ 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 พิธีแห่เทียนจํานําพรรษา เป็นประเพณีทางศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือเป็นส่วน
ใหญ่สืบทอดมา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามดังกล่าว องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมหล่อ
เทียนจํานําพรรษาและแห่เทียนจํานําพรรษา ไปถวายยังวัดต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นผู้นําต้นเทียนไปถวาย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
๓. เพ่ือทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วัดประดิษฐาราม, วัดบางใส้ไก,่ วัดบุบผารามฯ, วัดประยูร-
วงศาวาส, วัดพิชัยญาติการาม, วัดราชสิทธาราม 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๗,๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๗,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๗๔,๑๐๐   บาท (เจ็ดหม่ืนสี่พันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคญั 
๒. นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ได้ร่วมทําบุญบํารุงรักษาศาสนา  
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โครงการ 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 พิธีแห่เทียนจํานําพรรษา เป็นประเพณีทางศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยนับถือเป็นส่วน
ใหญ่สืบทอดมา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามดังกล่าว องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมหล่อ
เทียนจํานําพรรษาและแห่เทียนจํานําพรรษา ไปถวายยังวัดต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยมีสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เป็นผู้นําต้นเทียนไปถวาย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
๓. เพ่ือทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , วัดประดิษฐาราม ,วัดบางใส้ไก่ ,วัดบุบผารามฯ ,วัดประยูร
วงศาวาส, วัดพิชัยญาติการาม ,วัดราชสิทธาราม 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๗,๓๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๗,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๗๔,๑๐๐   บาท ( เจ็ดหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้สืบสานพระเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคญั 
๒. นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ได้ร่วมทําบุญบํารุงรักษาศาสนา  
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาให้กับนิสติ 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมด้านศาสนาร่วมกับประชาชน 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

88

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , วัดประดิษฐาราม ,วัดบางใส้ไก่ ,     
วัดบุบผารามฯ ,วัดประยูรวงศาวาสฯ ,วัดพิชัยญาติการาม ,วัดราชสิทธาราม 

 
จากการดําเนินโครงการ แหเ่ทียนจํานําพรรษา ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แห่เทียนจํานําพรรษา 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๘ ๖๑.๖๘ 
หญิง ๑๒๓ ๓๘.๓๒ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๖๑.๖๘) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  ถึง วันที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , วัดประดิษฐาราม ,วัดบางใส้ไก่ ,     
วัดบุบผารามฯ ,วัดประยูรวงศาวาสฯ ,วัดพิชัยญาติการาม ,วัดราชสิทธาราม 

 
จากการดําเนินโครงการ แหเ่ทียนจํานําพรรษา ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แห่เทียนจํานําพรรษา 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๘ ๖๑.๖๘ 
หญิง ๑๒๓ ๓๘.๓๒ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย (ร้อยละ ๖๑.๖๘) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปีที่ ๑ ๑๒๔ ๓๗.๖๓ 
ปีที่ ๒ ๑๑๕ ๓๕.๘๓ 
ปีที่ ๓ ๕๒ ๑๖.๒๐ 
ปีที่ ๔ ๓๐ ๙.๓๕ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๗.๖๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔๑ ๑๒.๗๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๑๗ ๓๖.๔๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๘ ๑๘.๐๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๑ ๒๒.๑๒ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๔ ๑๐.๖๐ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๖.๔๕) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ แห่เทียนจํานําพรรษา 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๖ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๗) 
 
 
 
 

๑๓๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปีที่ ๑ ๑๒๔ ๓๗.๖๓ 
ปีที่ ๒ ๑๑๕ ๓๕.๘๓ 
ปีที่ ๓ ๕๒ ๑๖.๒๐ 
ปีที่ ๔ ๓๐ ๙.๓๕ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๓๗.๖๓)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๔๑ ๑๒.๗๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๑๗ ๓๖.๔๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕๘ ๑๘.๐๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๑ ๒๒.๑๒ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๔ ๑๐.๖๐ 
รวม ๓๒๑ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ ๓๖.๔๕) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ แห่เทียนจํานําพรรษา 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๖ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๗) 
 
 
 
 

๑๓๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.มีโอกาสทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ๔.๐๒ ดี 
๒.นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔.๑๙ ดี 
๓.ทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสงัคม ๔.๒๓ ดี 
๔.เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๑๑ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๑) 
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ภาพกิจกรรม 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แห่เทียนจํานําพรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แห่เทียนจํานําพรรษา 
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โครงการ 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 
 

หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเทศน์ทศชาติขึ้น เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ 
หอประชุมแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เ พ่ือนําปัจจัยสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิฯ 
พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมจัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดทําโครงการเพ่ือส่งตัวแทนนิสิต และจัดขบวนดังกล่าว เพ่ือร่วมกิจกรรม
ในครั้งน้ีด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพ และสนบัสนุนการทําบุญสมทบทุนกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
๓. ให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
และโรงพยาบาลศิริราช 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑,๔๕๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๓๕๐  คน 
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โครงการ 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

 
 

หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเทศน์ทศชาติขึ้น เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ 
หอประชุมแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช เ พ่ือนําปัจจัยสมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิฯ 
พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมจัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดทําโครงการเพ่ือส่งตัวแทนนิสิต และจัดขบวนดังกล่าว เพ่ือร่วมกิจกรรม
ในครั้งน้ีด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพ และสนบัสนุนการทําบุญสมทบทุนกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
๓. ให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
และโรงพยาบาลศิริราช 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑,๔๕๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๓๕๐  คน 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๓๗ 



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

92

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๗,๗๐๐   บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ร่วมเป็นเจ้าภาพ และสนับสนนุการทําบุญสมทบทุนกองทนุสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๓. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็นเจ้าภาพจัด

โครงการ 
๒. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมโครงการด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้แก่สงัคม และนิสิต 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะแพทศาสตร์สิริราชพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช 
 

จากการดําเนินโครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะแพทศาสตร์สิริราชพยาบาล 

โรงพยาบาลศิริราช 
 

จากการดําเนินโครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๕ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๖) 
 
 

๑๔๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๓ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๕ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๖) 
 
 

๑๔๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๐๑ ดี 
๒.สง่เสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ๓.๙๗ ดี 
๓.มีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
๔.ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรม ๔.๐๗ ดี 

รวม ๓.๙๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๘) 
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ภาพกิจกรรม 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทศน์ทศชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

96

โครงการ 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุ่งพัฒนามนุษย์ ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ 
ความสามารถด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตในวัยที่กําลังจะออกสู่สังคมแห่งการแข่งขัน การทํางาน ทําให้เกิดการ
พัฒนาด้านต่าง ๆเพ่ือบริการให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษา ซ่ึงกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างมาก ที่
จะเป็นการพัฒนาให้นิสิต เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบได้ องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ โดยการสร้างนิสิตต้นแบบในการทํา
กิจกรรม ค้นหานิสิตที่มีความกล้าแสดงออก มีความสารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเพ่ือน
นิสิตในการทํากิจกรรมต่อไป  
 จึงได้จัดทําโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถ
ในการทํากิจกรรม เป็นผู้นํานิสิต มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น เพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดี ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒. เพ่ือสร้างนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ห้องประชุมสํานักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕,๑๖๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๕,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๙๒,๖๕๐   บาท ( เก้าหม่ืนสองพันหกร้อยห้าสิบบาท ) 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๔๕ 

โครงการ 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุ่งพัฒนามนุษย์ ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ 
ความสามารถด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตในวัยที่กําลังจะออกสู่สังคมแห่งการแข่งขัน การทํางาน ทําให้เกิดการ
พัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือบริการให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษา ซ่ึงกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างมาก ที่
จะเป็นการพัฒนาให้นิสิต เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบได้ องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยการสร้างนิสิตต้นแบบในการทํา
กิจกรรม ค้นหานิสิตที่มีความกล้าแสดงออก มีความสารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเพ่ือน
นิสิตในการทํากิจกรรมต่อไป  
 จึงได้จัดทําโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขึ้น เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถ
ในการทํากิจกรรม เป็นผู้นํานิสิต มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น เพ่ือให้เป็นต้นแบบที่ดี ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒. เพ่ือสร้างนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมใหนิ้สิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ห้องประชุมสํานักศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕,๑๖๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๕,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๙๒,๖๕๐   บาท (เก้าหม่ืนสองพันหกร้อยห้าสิบบาท) 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๔๕ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ตัวแทนนิสิตทีมี่ความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒. มีนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลกิภาพ 
๓. นิสิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์
๒. ส่งเสริมให้นิสติทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์
๓. มหาวิทยาลัยส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของนิสิต 
๔. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีความสามารถเพ่ือสร้างผลงานและเกียรติยศให้แก่ตนเองและ

มหาวิทยาลัย 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ความสกปรกที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ   : เพ่ิมการดูแลรักษาความสะอาดให้ดีขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๑๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

จากการดําเนินโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๑๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๓) 
 
 

๑๔๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๗ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๑๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๑๓) 
 
 

๑๔๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๐๓ ดี 
๒.สง่เสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ๔.๑๙ ดี 
๓.แสดงความคิดเห็น กล้าคิด กล้าทํา ๓.๘๖ ดี 
๔.ทูตกิจกรรมมีบุคลิกที่เหมาะสม ๓.๗๙ ดี 

รวม ๔.๙๗ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๙๗) 
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ภาพกิจกรรม 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

101

โครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

 
 

หลักการและเหตุผล 
          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติของพระเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบ                 
พระราชกรณียกิจด้วยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกหนทุกแห่งทรงรับทราบทุกข์สุขของ
ราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพ่ือให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดีด้วยการพระราชทานพระราชดําริเป็นโครงการอาชีพ
เสริม โดยต้ังเป็นครั้งแรกที่กลุ่มแม่บ้านหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โครงการอาชีพเสริมได้
แพร่หลายไปในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพ่ือใช้ในกิจการเหล่านี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังมูลนิธิขึ้นใน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพ่ือสนับสนุนการ
ประดิษฐ์ศิลปะพ้ืนบ้านให้เป็นอาชีพเสริมแก่ชาวไร่ชาวนาในยามว่างจากฤดูทําไร่ทํานา 
 ดัง น้ันองค์การบริหารนิสิตจึงได้ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนีินาถขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติของประชาชนชาว
ไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่องค์พระราชินี 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
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โครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

 
 

หลักการและเหตุผล 
          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติของพระเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบ                 
พระราชกรณียกิจด้วยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกหนทุกแห่งทรงรับทราบทุกข์สุขของ
ราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพ่ือให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดีด้วยการพระราชทานพระราชดําริเป็นโครงการอาชีพ
เสริม โดยต้ังเป็นครั้งแรกที่กลุ่มแม่บ้านหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โครงการอาชีพเสริมได้
แพร่หลายไปในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ 
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพ่ือใช้ในกิจการเหล่านี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังมูลนิธิขึ้นใน 
พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพ่ือสนับสนุนการ
ประดิษฐ์ศิลปะพ้ืนบ้านให้เป็นอาชีพเสริมแก่ชาวไร่ชาวนาในยามว่างจากฤดูทําไร่ทํานา 
 ดัง น้ันองค์การบริหารนิสิตจึงได้ จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถขึ้นเพ่ือเทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวนัแม่แห่งชาติของประชาชนชาว
ไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่องค์พระราชินี 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๕๓ 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๒๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๕๔,๓๐๐  บาท (ห้าหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓. นิสิตได้ร่วมถวายพระพรแด่องค์ราชินี 
๔. นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค : ในระหว่างทีดํ่าเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัดกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ  : ประสานงานกับสํานักงานอธิการบดีเรื่องการจราจรภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

๑๕๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๒๓ ๔๔.๖๐ 
หญิง ๒๗๗ ๕๕.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึง วันที่ ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๒๓ ๔๔.๖๐ 
หญิง ๒๗๗ ๕๕.๔๐ 
รวม ๕๐๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๔ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๐๓ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

 

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 
 

๑๕๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๔ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๐๓ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

 

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 
 

๑๕๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๐๒ ดี 
๒.สง่เสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ๔.๑๑ ดี 
๓.มีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรม ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๙๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๘) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๔ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๑ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๐๓ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

 

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 
 

๑๕๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๐๒ ดี 
๒.สง่เสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ๔.๑๑ ดี 
๓.มีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรม ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๙๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๘) 
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ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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โครงการ 
สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  

 
 

หลักการและเหตุผล 
           ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
รวมทั้งประชาชน    จะร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม ณ พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือเป็นการ
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณแก่ประเทศไทย 
    ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่ได้ก่อกําเนิดจากช่วงรัชกาลที่ ๕ และ
เพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างสูงสุด จึงได้จัดขบวนพวงมาลา และ
นิสิตร่วมถวายบังคม ในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปล่ียนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลที่ ๕ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ลานพระบรมรูปทรงม้า 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๓๑๕ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๒๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๘,๐๗๕   บาท (สองหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบห้าบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปล่ียนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลที่ ๕ 
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โครงการ 
สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  

 
 

หลักการและเหตุผล 
           ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา 
รวมทั้งประชาชน จะร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม ณ พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือเป็นการําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณแก่ประเทศไทย 
    ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่ได้ก่อกําเนิดจากช่วงรัชกาลที่ ๕ และ
เพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างสูงสุด จึงได้จัดขบวนพวงมาลา และ
นิสิตร่วมถวายบังคม ในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปล่ียนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลที่ ๕ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ลานพระบรมรูปทรงม้า 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๓๑๕ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๕       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๒๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๘,๐๗๕   บาท (สองหม่ืนแปดพันเจ็ดสิบห้าบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปล่ียนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลที่ ๕ 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๖๑ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษา ได้ร่วมสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” 
๒. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  

ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๔๔ ๓๖.๖๖ 
หญิง ๗๖ ๖๓.๓๔ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง (ร้อยละ ๖๓.๓๔)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  

ระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๔๔ ๓๖.๖๖ 
หญิง ๗๖ ๖๓.๓๔ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง (ร้อยละ ๖๓.๓๔)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๙๐ ๗๕ 
ปีที่ ๒ ๑๔ ๑๑.๖๖ 
ปีที่ ๓ ๑๓ ๑๐.๘๓ 
ปีที่ ๔ ๓ ๒.๕ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๗๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๖.๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔๒ ๓๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๘ ๒๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๓ ๑๐.๘๓ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๗ ๑๔.๑๖ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๓๕) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๒ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๗๗ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๗) 
 
 
 
 

๑๖๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๐๗ ดี 
๒.นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๑๑ ดี 
๓.นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๗๗ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๙) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๙๐ ๗๕ 
ปีที่ ๒ ๑๔ ๑๑.๖๖ 
ปีที่ ๓ ๑๓ ๑๐.๘๓ 
ปีที่ ๔ ๓ ๒.๕ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๗๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๖.๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔๒ ๓๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๘ ๒๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๓ ๑๐.๘๓ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๗ ๑๔.๑๖ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๓๕) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๒ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๗๗ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๗) 
 
 
 
 

๑๖๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๖.๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔๒ ๓๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๘ ๒๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๓ ๑๐.๘๓ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๗ ๑๔.๑๖ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๓๕) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๒ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๗๗ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๗) 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๐๗ ดี 
๒.นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๑๑ ดี 
๓.นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๗๗ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๓.๙๙) 
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ภาพกิจกรรม 
สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  
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โครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วย 
ทรงรับทราบทุกข์ของราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพ่ือให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เป็นปีอันมหามงคลยิ่งเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษามหามงคล ซ่ึงหน่วยงานราชการต่างได้
จัดพิธีเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยโดยพร้อมเพรียง 
 ดังน้ันองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันพ่อแห่งชาตขิองประชาชนชาวไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๖,๗๕๐  บาท (สองหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) 
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โครงการ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิม 

พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วย 
ทรงรับทราบทุกข์ของราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพ่ือให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี และในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
เป็นปีอันมหามงคลยิ่งเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษามหามงคล ซ่ึงหน่วยงานราชการต่างได้
จัดพิธีเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยโดยพร้อมเพรียง 
 ดังน้ันองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น
เพ่ือเทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันพ่อแห่งชาตขิองประชาชนชาวไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐,๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๕๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๐,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๖,๗๕๐  บาท (สองหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๖๙ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๓. นิสิตได้ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔. นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ในระหว่างทีดํ่าเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัด 
       กิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกับสํานักงานอธิการบดีเรื่องการจราจรภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้
จัดทําแบบสอบถาม 
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๘๐ ๓๒ 
หญิง ๑๗๐ ๖๘ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง (ร้อยละ ๖๘)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้
จัดทําแบบสอบถาม 
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๘๐ ๓๒ 
หญิง ๑๗๐ ๖๘ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง (ร้อยละ ๖๘)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๙๐ ๗๖ 
ปีที่ ๒ ๓๐ ๑๒ 
ปีที่ ๓ ๒๐ ๘ 
ปีที่ ๔ ๑๐ ๔ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ๗๖)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๐ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๗๐ ๒๘ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๕ ๑๘ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๕ ๒๒ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕๐ ๒๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๘) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๒ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๓ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 
 
 

๑๗๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ๓.๗๘ ดี 
๒.นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๐๑ ดี 
๓.นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๒๒ ดี 

รวม ๔.๐๑ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๑) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๙๐ ๗๖ 
ปีที่ ๒ ๓๐ ๑๒ 
ปีที่ ๓ ๒๐ ๘ 
ปีที่ ๔ ๑๐ ๔ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ๗๖)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๐ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๗๐ ๒๘ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๕ ๑๘ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๕ ๒๒ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕๐ ๒๐ 
รวม ๒๕๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๘) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๒ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๓ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 
 
 

๑๗๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
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โครงการ 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”
 

 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดโอกาสให้กับผูท้ี่สนใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสได้
เรียนในระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการรับสมัครนิสิตและนักศกึษาทีมี่คุณสมบัติด้านวิชาการ เพ่ือเข้าศึกษา ซ่ึง
ไม่ได้แบ่งแยกหรือกําหนดเกณฑ์พ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยของนิสตินักศึกษา จึงทําให้ปัจจุบัน มีนิสิตที่เดินทางมาศึกษา
จากทุกจังหวัดของประเทศไทย ทําให้เกิดความหลากหลายทางภาษาถ่ินและวัฒนธรรม ซ่ึงก็ล้วนทําให้นิสิตได้
ศึกษาวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาคได้อย่างลึกซ้ึง จากเพื่อนนิสิตเอง ซ่ึงในการดําเนินการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย จึงได้คํานึงถึงการนําศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสืบทอด โดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
เพ่ือจัดแสดงให้กับนิสิตได้รับความรู้อีกด้วย 
  ซ่ึงในโอกาสพิเศษในช่วงเวลาในการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ เหมาะในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
สอดแทรกการทําบุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ และการนําความรู้วิชาการมาประยุกต์ใช้ องค์การ
บริหารนิสิต ซ่ึงมีหน้าที่ตามธรรมนูญนิสิต ในการดูแลการดําเนินกิจกรรมของนิสิต ดูแลสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของนิสิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันสิ้นปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ขึ้น โดยจัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากภาคต่าง ๆ การแสดงดนตรี การ
เปิดร้านจําหน่ายสินค้าจากนิสิต โดยใช้ช่ืองานว่า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ณ บริเวณลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
๒. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะสงัสรรค์ และร่วมเฉลิมฉลอง 
๓. เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย และส่งเสริมความสามารถของนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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โครงการ 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”
 

 

หลักการและเหตุผล        

    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียน ได้มีโอกาสได้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา โดยดําเนินการรับสมัครนิสิตและนักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านวิชาการ เพ่ือเข้าศึกษา  
ซ่ึงไม่ได้แบ่งแยกหรือกําหนดเกณฑ์พ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยของนิสิตนักศึกษา จึงทําให้ปัจจุบัน มีนิสิตที่เดินทางมา
ศึกษาจากทุกจังหวัดของประเทศไทย ทําให้เกิดความหลากหลายทางภาษาถิ่นและวัฒนธรรม ซ่ึงก็ล้วนทําให้
นิสิตได้ศึกษาวัฒนธรรมของไทยในแต่ละภาคได้อย่างลึกซ้ึงจากเพื่อนนิสิตเอง ซ่ึงในการดําเนินการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย จึงได้คํานึงถึงการนําศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสืบทอด โดยเป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมเพ่ือจัดแสดงให้กับนิสิตได้รับความรู้อีกด้วย 
  ซ่ึงในโอกาสพิเศษในช่วงเวลาในการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ เหมาะในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
สอดแทรกการทําบุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ และการนําความรู้วิชาการมาประยุกต์ใช้ องค์การ
บริหารนิสิต ซ่ึงมีหน้าที่ตามธรรมนูญนิสิต ในการดูแลการดําเนินกิจกรรมของนิสิต ดูแลสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของนิสิตในมหาวิทยาลัย ฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสวันสิ้นปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ ขึ้น โดยจัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ การแสดงดนตรี การ
เปิดร้านจําหน่ายสินค้าจากนิสิต โดยใช้ช่ืองานว่า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ณ บริเวณลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร ๑๑ ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
๒. เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะสงัสรรค์ และร่วมเฉลิมฉลอง 
๓. เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย และส่งเสริมความสามารถของนิสิต 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑,๓๕๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร  จํานวน      ๑๐๐      คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม    จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 
  - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐   คน 
  - นิสิตผู้แสดง        จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๙๙,๗๘๐   บาท (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
๒. นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพบปะสังสรรค์ และร่วมเฉลิมฉลอง 
๓. ได้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย และส่งเสริมความสามารถของนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. คณาจารย์ นิสิต ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษของประชาชนไทย 
๒. ได้ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค : นิสิตอาจมีอาการมึนเมาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน 
    : พ้ืนที่จัดงานไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก 
 

ข้อเสนอแนะ  : เพ่ิมมาตรการตรวจนิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ 
   : เพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 
 

  จากการดําเนินโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม  
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจ
จังฮู้”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๓ ๓๕.๐๑ 
หญิง ๓๕๗ ๖๔.๙๑ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๔.๙๑)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 
 

  จากการดําเนินโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม  
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจ
จังฮู้”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๓ ๓๕.๐๑ 
หญิง ๓๕๗ ๖๔.๙๑ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๔.๙๑)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปีที่ ๑  ๒๔๕ ๔๔.๕๕ 
นิสิตปีที่ ๒ ๑๓๑ ๒๓.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๓ ๕๔ ๙.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๔ ๓๒ ๕.๘๒ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓๑ ๕.๖๓ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๗ ๑๐.๓๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๔.๕๕)  
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๕๐ ๙.๑๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๓๐ ๒๓.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๗๐ ๑๒.๗๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๓.๖๔) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการแหลงพูดอู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรบัปี
ใหม ่สุขใจจังฮู้”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๒ ดี 
๒.อาหาร สวัสดิการต่างๆ ๔.๑๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๐๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๙) 
 

๑๘๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 
 

  จากการดําเนินโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม  
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจ
จังฮู้”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๓ ๓๕.๐๑ 
หญิง ๓๕๗ ๖๔.๙๑ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๔.๙๑)  
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๗๙ 

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 
 

  จากการดําเนินโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้” ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถาม  
  เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจ
จังฮู้”  

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๓ ๓๕.๐๑ 
หญิง ๓๕๗ ๖๔.๙๑ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๔.๙๑)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปีที่ ๑  ๒๔๕ ๔๔.๕๕ 
นิสิตปีที่ ๒ ๑๓๑ ๒๓.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๓ ๕๔ ๙.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๔ ๓๒ ๕.๘๒ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓๑ ๕.๖๓ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๗ ๑๐.๓๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๔.๕๕)  
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๕๐ ๙.๑๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๓๐ ๒๓.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๗๐ ๑๒.๗๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๓.๖๔) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการแหลงพูดอู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรบัปี
ใหม ่สุขใจจังฮู้”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๒ ดี 
๒.อาหาร สวัสดิการต่างๆ ๔.๑๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๐๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๙) 
 

๑๘๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.นิสิตรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ๔.๒๑ ดี 
๒.นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันฉลองปใีหม่ ๔.๐๘ ดี 
๓.ได้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละภาคของไทย ๓.๘๑ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๔) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๘๑ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปีที่ ๑  ๒๔๕ ๔๔.๕๕ 
นิสิตปีที่ ๒ ๑๓๑ ๒๓.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๓ ๕๔ ๙.๘๒ 
นิสิตปีที่ ๔ ๓๒ ๕.๘๒ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓๑ ๕.๖๓ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๗ ๑๐.๓๖ 

รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๔๔.๕๕)  
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๕๐ ๙.๑๐ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๓๐ ๒๓.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๗๐ ๑๒.๗๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๑๐๐ ๑๘.๑๘ 
รวม ๕๕๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๓.๖๔) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการแหลงพูดอู้ เว้า “ม่วนซ่ืน ม่วนใจ๋ ต้อนรบัปี
ใหม ่สุขใจจังฮู้”  
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๒ ดี 
๒.อาหาร สวัสดิการต่างๆ ๔.๑๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๗ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๐๙ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๙) 
 

๑๘๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แหลง พูด อู้ เว้า “ม่วนซื่น ม่วนใจ๋ ต้อนรับปีใหม่ สุขใจจังฮู้”  
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โครงการ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีความสําคัญที่ชาวไทย ไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความ
ดีที่ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มแต่ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๐๙ เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึง
ตัดสินใจรวบรวมทหารราว ๕๐๐ คน  ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า โดยต้ังใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนให้
ได้โดยเร็ว ทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสมเสบียงอาหาร อาวุธ กําลังทหาร เพ่ือเข้าทําการกอบกู้กรุงศรี
อยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกเม่ือวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๘ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ.
๒๓๑๐ และสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถกู้กลับคืนมาได้ เม่ือวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ จุลศักราช 
๑๑๒๙  ซ่ึงตรงกับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมากู้ชาติด้วย
ระยะเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านั้น  เม่ือทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควร บรรดาแม่ทัพ นายกอง ขุนนาง 
ข้าราชการ ทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือน ตลอดทั้งสมณะ พราหมณาจารย์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึง
พร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรก ๔ คํ่า จุล
ศักราช ๑๑๓๐ ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ 
หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ แต่เรียกขานพระนามของพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงมีพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯอยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จึงได้เห็น
ความสําคัญของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมามากมาย และด้วยเนื่องจากสํานักงานเขตธนบุรี 
ได้กําหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความระลึกถึงบุญญาธิการ ของพระองค์ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วม
จัดกิจกรรมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายเครื่องราชสักการะ และการรับเสด็จสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จวางพวงมาลาแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นถึงวันสําคญัและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๓. เพ่ือร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ในการวางพวงมาลา 
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โครงการ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีความสําคัญที่ชาวไทย ไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความ
ดีที่ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มแต่ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๐๙ เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึง
ตัดสินใจรวบรวมทหารราว ๕๐๐ คน  ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า โดยต้ังใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนให้
ได้โดยเร็ว ทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสมเสบียงอาหาร อาวุธ กําลังทหาร เพ่ือเข้าทําการกอบกู้กรุงศรี
อยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกเม่ือวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๘ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ.
๒๓๑๐ และสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถกู้กลับคืนมาได้ เม่ือวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ จุลศักราช 
๑๑๒๙  ซ่ึงตรงกับวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมากู้ชาติด้วย
ระยะเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านั้น  เม่ือทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควร บรรดาแม่ทัพ นายกอง ขุนนาง 
ข้าราชการ ทั้งฝ่ายทหาร และพลเรือน ตลอดทั้งสมณะ พราหมณาจารย์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึง
พร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรก ๔ คํ่า จุล
ศักราช ๑๑๓๐ ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ 
หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ แต่เรียกขานพระนามของพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงมีพ้ืนที่มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในเขตฝั่งธนบุรี จึงได้เห็น
ความสําคัญของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ มามากมาย และด้วยเน่ืองจากสํานักงานเขตธนบุรี 
ได้กําหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความระลึกถึงบุญญาธิการ ของพระองค์ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วม
จัดกิจกรรมเดินขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายเครื่องราชสักการะ และการรับเสด็จสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จวางพวงมาลาแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นถึงวันสําคญัและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๓. เพ่ือร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

ในการวางพวงมาลา 
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สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช (วงเวียนใหญ่) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๖,๑๓๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๓๐       คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๖,๐๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๔๔,๖๒๐   บาท (สี่หม่ืนสี่พันหกร้อยยี่สิบบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลกึถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ 
๒. นิสิตได้เห็นถึงวันสําคัญและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๓. ได้ร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

ในการวางพวงมาลา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ร่วมแสดงออกถึงการระลึกถงึสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
๒. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบพระราชประวัติและร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติของสมเด็จ

พระเจ้าตาสินมหาราช 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค : กาจราจรเป็นปัญหาหาในการจัดกิจกรรม 
    : ระยะเวลาช่วงการจัดกิจกรรม ตรงกับช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ 
    : นิสิตกองเกียรติยศมีจํานวนมากต่อการควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ  : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการช่วยควบคุมการจราจรตลอด 
     เส้นทาง 
   : ควบคุมจํานวนนิสิตที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๘๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึง วันที่ ๑๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)่ 

 

 จากการดําเนินโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๒๐ ๖๐ 
หญิง ๘๐ ๔๐ 
รวม ๒๐๐ ๔๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ ชาย (ร้อยละ ๖๐ )  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ถึง วันที่ ๑๒ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 

 

 จากการดําเนินโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๒๐ ๖๐ 
หญิง ๘๐ ๔๐ 
รวม ๒๐๐ ๔๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศ ชาย (ร้อยละ ๖๐ )  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๒๐ ๖๐ 
ปีที่ ๒ ๔๐ ๒๐ 
ปีที่ ๓ ๒๐ ๑๐ 
ปีที่ ๔ ๒๐ ๑๐ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๐ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๐ ๑๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๓๐ ๑๕ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๐ ๑๕ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๕) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๘๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๐๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๗) 
 
 

๑๘๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๑๒๐ ๖๐ 
ปีที่ ๒ ๔๐ ๒๐ 
ปีที่ ๓ ๒๐ ๑๐ 
ปีที่ ๔ ๒๐ ๑๐ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๐ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๒๐ ๑๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๒๕ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๓๐ ๑๕ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๓๐ ๑๕ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์ (ร้อยละ ๒๕) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๗ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๘๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๐๗ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๗) 
 
 

๑๘๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ ์

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๐๓ ดี 
๒.นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๐๗ ดี 
๓.นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
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ภาพกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
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โครงการ 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่
ต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียน
ในการให้ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึง ที่ได้ก็ต้ังมายาวนาน โดยได้รับที่ดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะ
วงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ที่ถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึงเป็นวัน
คล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพิราลัย 
ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อมลําลึกถึงบุญคุณของ
สมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ น้ี ได้ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
และครบ ๑๑๗ ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดช่ือกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ นี้ว่า “๑๓๐ ปี 
พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) จัดการแสดงต่าง ๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย และเดินขบวนเชิญพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ นี้ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงประวัติและความสําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศอีกท่านหนึง่ 
๓. เพ่ือร่วมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผู้มีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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โครงการ 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ต้ังขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ที่
ต้องการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียน
ในการให้ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็น
สถาบันการศึกษาแห่งหน่ึง ที่ได้ก่อต้ังมายาวนาน โดยได้รับที่ดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ที่ถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึงเป็น
วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวัน
พิราลัย ที่มหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อมลําลึกถึง
บุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ น้ี ได้ครบรอบ ๑๓๐ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
และครบ ๑๑๗ ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดช่ือกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ นี้ว่า “๑๓๐ ปี 
พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) จัดการแสดงต่างๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย และเดินขบวนเชิญพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ นี้ด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงประวัติและความสําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศอีกท่านหนึง่ 
๓. เพ่ือร่วมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผู้มีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๕,๔๒๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๐๐      คน 
            - นิสิต      จํานวน  ๑๕,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน  ๑๐๐  คน 
  - นักแสดงและวงโยธวาธิต       จํานวน  ๒๒๐   คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๔๓,๔๐๐   บาท (หน่ึงแสนสี่หม่ืนสามพันสี่ร้อยบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นิสิตได้ระลึกถงึสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. นิสิตได้ทราบถึงประวัติและความสําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศอีกท่านหนึ่ง 
๓. ร่วมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผู้มีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเคารพสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรม             

มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมชมการแสดงการแขง่ขันความสามารถประเภท

ต่างๆ 
๓. มีนิทรรศการในหัวข้อ “ปัญญาชนสยาม หัวเก้าหน้า ๕ แผ่นดิน” เพ่ือบอกถึงประวัติการทํางาน

ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

๑๙๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 

ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 จากการดําเนินโครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสรุิยะ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม 
 เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๙๕ 

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 

ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 จากการดําเนินโครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสรุิยะ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม 
 เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๘๖ ๔๖.๑๕ 
หญิง ๒๑๗ ๕๓.๘๕ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๓.๘๕) 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๙๕ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๖ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๓ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๒ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
 
 
 
 

๑๙๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

ปี ๑ ๒๐๙ ๕๑.๘๗ 
ปี ๒ ๘๘ ๒๑.๘๔ 
ปี ๓ ๗๔ ๑๘.๓๗ 
ปี ๔ ๓๒ ๗.๙๔ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๑ (ร้อยละ ๕๑.๘๗)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๕๑ ๑๒.๖๖ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๖๒ ๔๐.๒๐ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔๖ ๑๑.๔๒ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๗ ๑๙.๑๐ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๖๗ ๑๖.๖๒ 
รวม ๔๐๓ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์  (ร้อยละ ๔๐.๒๐) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๑๖ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๓ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๒ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
 
 
 
 

๑๙๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ทําให้ทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔.๒๘ ดี 
๒.ทราบถึงประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ ๓.๙๒ ดี 
๓.ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ ์ ๓.๘๗ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๑๙๗ 



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

130

ภาพกิจกรรม 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
๑๓๐ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ 
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โครงการ 
แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓
 

 

หลักการและเหตุผล 
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคมและพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาชมอาเซียน องค์การบริหาร
นิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง   
ครั้งที่ ๓ เพ่ือสร้างทักษะภาษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย ส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับนิสิตผู้ร่วม
โครงการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกิจกรรมและศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้นิสิต
นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป อันจะนําไปสู่ความเป็นเลิศของ
ประเทศต่อไป และเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพสากลช้ันนํา (World-Class Quality University) 
 ดังน้ัน องค์การบริหารนิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและ
วัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ ขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิตตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง ๗๐ สาขาวิชา ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็น
การตอบรับและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิตนักศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้างทักษะทางภาษาให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะให้กบันิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓. เพ่ือเป็นการและเปลี่ยนองคค์วามรู้ทางด้านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายงานกิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชาต่าง ๆ 
๕. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนิสิตนักศกึษาของทัง้สองมหาวิทยาลัย 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๑ 

โครงการ 
แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓
 

 

หลักการและเหตุผล 
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็น
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         มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๑๐๐   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๑๕       คน 
  - นิสิต ผู้นํานิสิตและนิสิตตัวแทนสาขาวิชา  จํานวน  ๘๕  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน ๔๐๓,๕๐๐   บาท (สี่แสนสามพันห้าร้อยบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สร้างเสริมการทํางานอย่างเป็นระบบให้กับคณะกรรมการนสิิตประจําสาขาวิชา 
๒. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีในหมู่คณะกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชา 
๓. ส่งเสริมการทํากิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชา 
๔. ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๕. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํากิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. สร้างเสริมการทํางานอย่างเป็นระบบให้กับคณะกรรมการนสิิตประจําสาขาวิชา 
๒. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีในหมู่คณะกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชา 
๓. ส่งเสริมการทํากิจกรรมของคณะกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชา 
๔. ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประชาชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
๕. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาํกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งท่ี ๓ 

วันท่ี ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จากการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนงานกจิกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แลกเปลีย่นงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่ง

โขง ครั้งที่ ๓ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งท่ี ๓ 

วันท่ี ๒๑ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

จากการดําเนินโครงการ แลกเปลี่ยนงานกจิกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ แลกเปลีย่นงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่ง

โขง ครั้งที่ ๓ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๗ ๔๑.๔๖ 
หญิง ๒๔ ๕๘.๕๔ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๕๘.๕๔) 
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 

นิสิตปี ๒ ๑๔ ๓๔.๑๕ 
นิสิตปี ๓ ๑๐ ๒๔.๓๙ 
นิสิตปี ๔ ๘ ๑๙.๕๑ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๙ ๒๑.๙๕ 
รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒ (ร้อยละ ๓๔.๑๕)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

นิสิตคณะครุศาสตร์ ๘ ๑๙.๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๑๔.๖๔ 

นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗ ๑๗.๐๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๕ ๑๒.๒๐ 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๘ ๑๙.๕๑ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๗ ๑๗.๐๗ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 
 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะครศุาสตร์และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ (ร้อย
ละ ๑๙.๕๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรม
สัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๖ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔.ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๓ ดี 
๕.สถานที่ท่องเที่ยว ๔.๕๐ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
 

 ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สง่เสริมให้ทาํงานเป็นระบบมากขึ้น ๔.๑๓ ดี 
๒.ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตประจําสาขาดขีึ้น ๔.๐๗ ดี 
๓.ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณใ์นการทํากิจกรรม ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๖) 
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ภาพกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนงานกิจกรรมและวัฒนธรรมสัญจรสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๓ 
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โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์และฝึกทกัษะในการพูด 
๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่จริง 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

โครงการ 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพูดเป็นวิธีการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังน้ันผู้ที่มีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจาก
จะช่วยสร้างในเร่ืองที่พูดให้เกิดแก่ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนํา
ความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิง่ที่ต้องปรับปรุง

ทักษะการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖   

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๐  คน ประกอบด้วย 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท ( สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. มีความม่ันใจในการพูดในทุกโอกาส  
๒. เตรียมตัวในการพูดได้ถูกต้อง ได้ผล 
๓. รู้จักปรับเปลี่ยนมีไหวพริบปฎิพาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๐๙ 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้เรียนรูปประสบการณ์และฝึกทักษะในการพูด 
๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิต ได้เรียกรูปและปฏิบัติจากสถานที่จริง 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
จากการดําเนินโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศลิปะการพูดและการนําเสนอ 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรศิลปะ

การพูดและการนําเสนอ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
จากการดําเนินโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศลิปะการพูดและการนําเสนอ 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลกัสูตรศิลปะ

การพูดและการนําเสนอ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
 

 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                      ๒๑๑ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๑๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศิลปะการพูดและการนําเสนอ 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๑๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูด ๔.๐๗ ดี 
๒.ได้เรียนรู้จากสถานท่ีจรงิ ๔.๑๗ ดี 
๓.ได้ฝึกประสบการณ์ในการแสดงออก ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและ 

การนําเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและ 

การนําเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและ 

การนําเสนอ 
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โครงการ 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕

 
 

หลักการและเหตุผล 
          "ประเพณีรับบัว" เกิดขึ้นเพราะความมีนํ้าใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดง 
ซ่ึงทํานาอยู่ที่ตําบลบางแก้ว ครั้นถึงช่วงเวลาออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทําบุญที่อําเภอพระประแดง จึงได้
ร่วมกันเก็บดอกบัวเพ่ือให้คนมอญ นํากลับไปถวายพระที่วัดนับแต่น้ันเป็นต้นมา ชาวอําเภอพระประแดงและ
อําเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อําเภอบางพลี  
        และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นมัสการหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรําทําเพลงบนเรือเพื่อสร้างความสนุกสนาน 
ซ่ึงชาวบางพลีก็จะจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของประเพณรีับบัว ซ่ึง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ คํ่า  
เดือน ๑๑ ของทุกปี 
        ในปีนี้จะตรงกบัวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน 
จ.สมุทรปราการ  มีการจัดลานวัฒนธรรมจําลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย 
การออกร้านจําหน่ายขนมพ้ืนเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การประกวดร้องเพลง ปิดท้ายด้วยความสวยงาม
ย่ิงใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นทีใ่ห้นสิิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          บริเวณที่ว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน ประกอบด้วย 
 - เจ้าหน้าที่    จํานวน  ๒  คน 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๑๗ 

โครงการ 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕

 
 

หลักการและเหตุผล 
          "ประเพณีรับบัว" เกิดขึ้นเพราะความมีนํ้าใจที่ดีต่อกันของคนไทยในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดง 
ซ่ึงทํานาอยู่ที่ตําบลบางแก้ว ครั้นถึงช่วงเวลาออกพรรษาคนมอญจะกลับไปทําบุญที่อําเภอพระประแดง จึงได้
ร่วมกันเก็บดอกบัวเพ่ือให้คนมอญ นํากลับไปถวายพระที่วัดนับแต่น้ันเป็นต้นมา ชาวอําเภอพระประแดงและ
อําเภอเมืองต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อําเภอบางพลี  
        และถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้นมัสการหลวงพ่อโตต่างพากันร้องรําทําเพลงบนเรือเพื่อสร้างความสนุกสนาน 
ซ่ึงชาวบางพลีก็จะจัดเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดี จึงเป็นที่มาของประเพณรีับบัว ซ่ึง เริ่มตั้งแต่วันขึ้น ๑๔ คํ่า  
เดือน ๑๑ ของทุกปี 
        ในปีนี้จะตรงกบัวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน 
จ.สมุทรปราการ  มีการจัดลานวัฒนธรรมจําลองวิถีชีวิตชาวนา ชาวมอญ และชาวจีน ชมการละเล่นของเด็กไทย 
การออกร้านจําหน่ายขนมพ้ืนเมือง การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การประกวดร้องเพลง ปิดท้ายด้วยความสวยงาม
ย่ิงใหญ่ตระการตาของขบวนแห่หลวงพ่อโต 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นทีใ่ห้นสิิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          บริเวณที่ว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน ประกอบด้วย 
 - เจ้าหน้าที่    จํานวน  ๒  คน 

            - นิสิต     จํานวน  ๒๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหม่ืนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๑๗ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้สนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. ได้ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์และฝึกทกัษะในการพูด 
๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่จริง 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๑๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ บริเวณท่ีว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 

 

จากการดําเนินโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรบับัว ๒๕๕๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงาน

ประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๑๙ 

การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
ณ บริเวณท่ีว่าการอําเภอบางพลี และวัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 

 

จากการดําเนินโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรบับัว ๒๕๕๕ 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงาน

ประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
 
 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๑๙ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมการประกวดร้องเพลง 
ในงานประเพณีรับบัวฯ ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมการประกวดร้องเพลง 
ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูด ๔.๐๗ ดี 
๒.ได้เรียนรู้จากสถานท่ีจรงิ ๔.๑๗ ดี 
๓.ได้ฝึกประสบการณ์ในการแสดงออก ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 
  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๒๑ 

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมการประกวดร้องเพลง 
ในงานประเพณีรับบัวฯ ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมการประกวดร้องเพลง 
ในงานประเพณีรับบัวฯ ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัว ๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัวฯ ๒๕๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมการประกวดร้องเพลง ในงานประเพณีรับบัวฯ ๒๕๕๕ 
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โครงการ 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยช้ันนํา ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างช่ือเสียง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านดนตรีไทย สากล และนักร้องยอดนิยม ด้วยพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย อันเป็นวัฒนธรรมอันมีค่า มหาวิทยาลัยฯได้จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเป็นประจํา เพ่ือหานิสินที่มี
ความสามารถ เพ่ือนําไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาวัฒนธรรมไทย 
    โดยสํานักกิจการนิสิตนักศกึษา ได้คัดเลือกนิสิที่เคยได้รบัรางวัลต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการกิ๊กดู๋  
สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถ 
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นทีใ่ห้นสิิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ผู้ชมทั่วประเทศ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          สตูดิโอ รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕๒  คน ประกอบด้วย 
 - เจ้าหน้าที่    จํานวน  ๒  คน 

            - นิสิต     จํานวน  ๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๕,๕๐๐   บาท ( หนึง่หม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๒๕ 

โครงการ 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยช้ันนํา ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างช่ือเสียง และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านดนตรีไทย สากล และนักร้องยอดนิยม ด้วยพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสามารถที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย อันเป็นวัฒนธรรมอันมีค่า มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเป็นประจํา เพ่ือหานิสิตที่
มีความสามารถ เพ่ือนําไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และรักษาวัฒนธรรมไทย 
    โดยสํานักกิจการนิสิตนักศกึษา ได้คัดเลือกนิสิตที่เคยได้รับรางวัลต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในรายการก๊ิกดู๋  
สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถ 
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหน่ึง  
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นทีใ่ห้นสิิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. เพ่ือเป็นการสร้างช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่ผู้ชมทั่วประเทศ 

 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          สตูดิโอ รายการกิ๊กดู๋ สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๕๒  คน ประกอบด้วย 
 - เจ้าหน้าที่    จํานวน  ๒  คน 

            - นิสิต     จํานวน  ๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
  งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๕,๕๐๐   บาท (หน่ึงหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๒๕ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้สนับสนุนความสามารถของนิสิต และสร้างพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงออกตามความสามารถ 
๒. ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 
๓. ได้ประชาสัมพันธ์ถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไปสู่ผู้ชมทั่วประเทศ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้เรียนรูปประสบการณ์และฝึกทักษะในการพูด 
๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นิสิต ได้เรียนรู้และปฏิบัติจากสถานที่จริง 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค  : ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ   : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

จากการดําเนินโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ 
เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสบิ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดย
จําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ  
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

จากการดําเนินโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ 
เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสบิ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดย
จําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ  
 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ 
สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ นําตัวแทนนสิิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ 
สงครามเพลง รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ ตารางที่ ๑ ความคิดเห็นด้านความ
เหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 

๒๒๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการพูด ๔.๐๗ ดี 
๒.ได้เรียนรู้จากสถานท่ีจรงิ ๔.๑๗ ดี 
๓.ได้ฝึกประสบการณ์ในการแสดงออก ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ นําตัวแทนนิสิต ร่วมอัดเทปรายการ ก๊ิกดู๋ สงครามเพลง  

รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด และรายการตีสิบ 
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งานบริการและสวัสดิการ
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โครงการ 
“บ้านสมเด็จ ฯ Job Fair 2013” 

 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในฐานะสถานศึกษาแห่งหน่ึง  ที่ทําการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน  แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานที่มีลักษณะของการแข่งขันที่สูง  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่เพ่ิงจะสําเร็จการศึกษา  และยังขาด
ประสบการณ์ในการสอบสมัครหรือการสัมภาษณ์งาน  ถึงแม้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คือฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  จะจัดให้มีข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการสมัคร
งานไว้บริการ  แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการที่จะให้บริการ  ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานขึ้น  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยใช้
ช่ืองานว่า “บ้านสมเด็จ ฯ Job Fair 2013” 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นสื่อกลางให้นิสิตนักศกึษาและบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาและประชาชนทั่วไปได้พบปะและ

สมัครงานกับผูป้ระกอบการโดยตรง 
๒. เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีงานทําและมีรายได้ระหว่างที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
๔. เพ่ือช่วยลดปัญหาการว่างงาน 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ 
 

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จและเป้าหมาย 
ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 

จํานวนคนที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ 
ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ 
  
ความเช่ือมโยงตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๓๕ 
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วัน เวลา สถานที ่
 วันที่ ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.   ณ  ลานเอนกประสงค์ อาคาร ๑    
ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรม 
๑. การเตรียมการ 

๑. เสนอโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
๒. ติดต่อประสานงานและขอความอนุเคราะห์เรื่องขอใช้สถานที่จัดงาน 
๓. ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน 

 

๒. การดําเนินการ 
  ๑.  ดําเนินการจัดกิจกรรม “บ้านสมเด็จฯ Job Fair 2013” 
  

 ๓. การสรุปประเมินผลและปรับปรุงงาน 
  ๑.   ประเมินผลจากแบบสอบถามนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๒.   ประเมินผลจากการสังเกตการณ์นิสิตขณะเข้าร่วมโครงการ 
 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช ้
งบประมาณทัง้สิ้น  จํานวน  ๑๕,๒๓๐   บาท  จากงบประมาณ สวัสดิการ (ทุนการศึกษา)                               

รายละเอียด  ดังนี้ 
   เป็นงบประมาณสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) โดยนําไปใช้ในกิจกรรมดังน้ี 

๑. ค่าตอบแทน 
 -   
๒. ค่าใช้สอย 

-  ค่าของที่ระลึก      ๓,๐๐๐  บาท 
 -  ค่าอาหารกลางวัน ๒ วัน ๑๒๐ กล่องๆ ละ ๔๐ บาท ๔,๘๐๐  บาท 
 -   ค่าน้ําดื่ม  ๑๐  โหล        ๔๓๐  บาท 
 -   ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์    ๗,๐๐๐  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น               ๑๕,๒๓๐  บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ 

 
 
 

๒๓๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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สรุปภาพกิจกรรม 
บรรยากาศงานมหกรรมนัดพบแรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน บ้านสมเด็จ JOB FAIRE ๒๐๑๓ โดย รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์ รองอธิการบดี 

การแสดงพิธีเปิดจากนิสิต 

บรรยากาศผุ้สนใจเข้าร่วมเย่ียมชมมหกรรมนัดพบแรงงาน บ้านสมเด็จ JOB FAIRE ๒๐๑๓ 

สรุปภาพกิจกรรม 
บรรยากาศงานมหกรรมนัดพบแรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน บ้านสมเด็จ JOB FAIRE ๒๐๑๓ โดย รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์ รองอธิการบดี 

การแสดงพิธีเปิดจากนิสิต 

บรรยากาศผุ้สนใจเข้าร่วมเย่ียมชมมหกรรมนัดพบแรงงาน บ้านสมเด็จ JOB FAIRE ๒๐๑๓ 
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การดําเนินการก็จะมีการนําหนังสือเข้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ หรือ
เป็นหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์ให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่างไปติดบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตนักศึกษาหาข้อมูลในการสมัครงานและกองพัฒนานิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษา
ไปลงช่ือแจ้งความประสงค์ที่ต้องการทํางานทั้ง Part Time – Full Time ได้ที่กองพัฒนานิสิตฯ เพ่ือที่จะได้เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงานและทางกองพัฒนานิสิตฯ ยังอนุญาตให้บริษัท
ต่างๆเข้ามาต้ังโต๊ะรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่จะเข้ามาแล้วว่าเป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยนิสิตนักศึกษาไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกซึ่งอาจถูกหลอกลวงได้ 

 

 

      

 

 

 

ประกาศรับสมัครงานและประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปทั้ง Part Time & Full Time 

 

    

 

 

 

 

 

งานบริการด้านแนะแนวอาชีพ 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๑ 

 

 

 

 

การดําเนินการก็จะมีการนําหนังสือเข้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ หรือ
เป็นหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์ให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่างไปติดบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตนักศึกษาหาข้อมูลในการสมัครงานและกองพัฒนานิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษา
ไปลงช่ือแจ้งความประสงค์ที่ต้องการทํางานทั้ง Part Time – Full Time ได้ที่กองพัฒนานิสิตฯ เพ่ือที่จะได้เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงานและทางกองพัฒนานิสิตฯ ยังอนุญาตให้บริษัท
ต่างๆ เข้ามาต้ังโต๊ะรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่จะเข้ามาแล้วว่าเป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยนิสิตนักศึกษาไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกซึ่งอาจถูกหลอกลวงได้ 
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งานบริการด้านแนะแนวอาชีพ 
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การดําเนินการก็จะมีการนําหนังสือเข้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ หรือ
เป็นหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์ให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่างไปติดบอร์ดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตนักศึกษาหาข้อมูลในการสมัครงานและกองพัฒนานิสิตนักศึกษาได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษา
ไปลงช่ือแจ้งความประสงค์ที่ต้องการทํางานทั้ง Part Time – Full Time ได้ที่กองพัฒนานิสิตฯ เพ่ือที่จะได้เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานกับบริษัทที่ต้องการรับสมัครพนักงานและทางกองพัฒนานิสิตฯ ยังอนุญาตให้บริษัท
ต่างๆ เข้ามาต้ังโต๊ะรับสมัครงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่จะเข้ามาแล้วว่าเป็น
บริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยนิสิตนักศึกษาไม่ต้องออกไปหางานข้างนอกซึ่งอาจถูกหลอกลวงได้ 

 

 

      

 

 

 

ประกาศรับสมัครงานและประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปทั้ง Part Time & Full Time 
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บริษัทต่างๆที่เข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

บริษัทต่างๆที่เข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

บริษัทต่างๆที่เข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

บริษัทต่างๆที่เข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

บริษัทต่างๆ ทีเ่ข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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บริษัทต่างๆ ทีเ่ข้ามาตั้งโต๊ะรับสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๔๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 

 

 

สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ได้จัดบริการประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตนักศึกษา  โดยเสียค่าเบ้ียประกัน
อุบัติเหตุในภาคเรียนแรก  เม่ือเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยฯ  และจะคุ้มครอบระยะเวลาประกันตลอดตามหลักสูตร
ที่นิสิตนักศึกษาเรียน  และได้บริการทํากันอุบัติเหตุสําหรับ  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ทุกคน  
ฟรี  โดยผู้ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาล  ต้องนําหลักฐานมายื่นที่สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  เพ่ือสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา  จะได้ดําเนินการส่งเอกสารไปยังบริษัทที่ทําประกันต่อไป 

สรุปการเบิกค่าสินไหมทดแทนของนิสิตนกัศึกษา  ในป ี ๒๕๕๕ 

รหัสประจําตัว ๕๑ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน   เป็นเงินทั้งสิ้น            ๖๙๓  .-บาท 

รหัสประจําตัว ๕๒ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น        ๔๑,๙๔๓  .-บาท 

รหัสประจําตัว ๕๓ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น        ๗๙,๑๘๔  .-บาท 

รหัสประจําตัว   ๕๔ 

 ส่งเรื่องขอรบัคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น      ๔๖๓,๐๐๙  .-บาท 

รหัสประจําตัว   ๕๕ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น     ๓๔๔,๖๔๙  .-บาท 

         รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน                                   ๙๒๙,๔๗๘  .- บาท  

 
 

 

งานบริการด้านประกนัอุบัติเหตุ 
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สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ได้จัดบริการประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิตนักศึกษา  โดยเสียค่าเบ้ียประกัน
อุบัติเหตุในภาคเรียนแรก  เม่ือเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยฯ  และจะคุ้มครอบระยะเวลาประกันตลอดตามหลักสูตร
ที่นิสิตนักศึกษาเรียน  และได้บริการทําประกันอุบัติเหตุสําหรับ  อาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ทุกคน  
ฟรี  โดยผู้ที่จะเบิกค่ารักษาพยาบาล  ต้องนําหลักฐานมายื่นที่สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  เพ่ือสํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา  จะได้ดําเนินการส่งเอกสารไปยังบริษัทที่ทําประกันต่อไป 

สรุปการเบิกค่าสินไหมทดแทนของนิสิตนกัศึกษา  ในป ี ๒๕๕๕ 

รหัสประจําตัว ๕๑ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน   เป็นเงินทั้งสิ้น            ๖๙๓  .-บาท 

รหัสประจําตัว ๕๒ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น        ๔๑,๙๔๓  .-บาท 

รหัสประจําตัว ๕๓ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น        ๗๙,๑๘๔  .-บาท 

รหัสประจําตัว   ๕๔ 

 ส่งเรื่องขอรบัคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น      ๔๖๓,๐๐๙  .-บาท 

รหัสประจําตัว   ๕๕ 

 ส่งเรื่องขอรับคา่สินไหมทดแทน  เป็นเงินทั้งสิ้น     ๓๔๔,๖๔๙  .-บาท 

         รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน                                   ๙๒๙,๔๗๘  .- บาท  

 
 

 

งานบริการด้านประกนัอุบัติเหตุ 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๓ 
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ผลการดําเนินงาน กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ดําเนินการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งในส่วนของกองทุน กยศ. และ กองทุนฯ กรอ. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา คือ เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ดําเนินการให้กู้ยืมต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถงึระดับปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
คุณสมบัติผูม้สิีทธิ์กู้ยืมเงิน 

๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 

     ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
       (๑) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้
อํานาจปกครอง 
       (๒) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครอง
มิใช่บิดา มารดา 
       (๓) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ทําการสมรส
แล้ว 

๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 
       ๓.๑ เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศกึษา 
       ๓.๒ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็น
อาจิณ เป็นต้น 

กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

๒๔๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 

 

ผลการดําเนินงาน กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ดําเนินการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทั้งในส่วนของกองทุน กยศ. และ กองทุนฯ กรอ. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา คือ เพ่ือให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ดําเนินการให้กู้ยืมต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้ังแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถงึระดับปริญญาตรี 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอสรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 

การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
คุณสมบัติผูม้สิีทธิ์กู้ยืมเงิน 

๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 

     ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปน้ี 
       (๑) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้
อํานาจปกครอง 
       (๒) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครอง
มิใช่บิดา มารดา 
       (๓) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ทําการสมรส
แล้ว 

๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้ 
       ๓.๑ เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศกึษา 
       ๓.๒ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็น
อาจิณ เป็นต้น 

กองทุนกู้ยมืเพือ่การศึกษา 

๒๔๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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       ๓.๓ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการ   
อื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
       ๓.๔ ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
       ๓.๕ ไม่เป็นผู้ท่ีทํางานประจําในระหว่างการศึกษา 
       ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๓.๗ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๓.๘ ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ป ีและระยะเวลาผ่อนชําระอีก ๑๕ ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี 

กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
คุณสมบัติผูม้สิีทธิ์กู้ยืมเงิน 

๑) ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  อายุไมเ่กิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
  (๓)  มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
 (๔)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ท่ีขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่มิใช่ผู้กู้ยืม

เงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ท่ีเปล่ียนระดับจากช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าท้ังสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษา
ช้ันสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 (๕)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  
            ๒) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีรายช่ือเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูก
กับรายได้ในอนาคตตามประกาศของสํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
            ๓) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

 (๑) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี
หรือ เทียบเท่า 

 (๒) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เร่ือง 
กําหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน สําหรับนิสิตหรือ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๕ 
             ๔)  นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหน่ึงหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนท่ีสถานศึกษา
เรียกเก็บ ตามจํานวนปีท่ีกําหนดไว้แต่ละหลักสูตรกรณีท่ีผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหนว่ยงานของรัฐให้ผู้ขอรับทุนขอรับ
ทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ท้ังนี้ ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนด  
             ๕)  นิสิตหรือนักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้ได้รับ
ค่าครองชีพในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๕ 
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 การพิจารณารายได้ครอบครัว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณากล่ันกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดาและมารดากรณีท่ีบิด มารดาเป็นผู้ใช้
อํานาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 

 (๒)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครองไม่ใช่
บิดา มารดา 

  (๓)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนสมรสแล้ว 
๖)   นิสิตหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ย่ืนคําขอกู้ผ่านระบบที่สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

จัดทําไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๗)   กองทุนเพื่อการศึกษา จะจ่ายทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ค่าเล่าเรียน จ่ายให้สถานศึกษาที่ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดยตรงโดยโอนเข้าบัญชีช่ือ “กรอ. (ระบุช่ือ

สถานศึกษา)” ของกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเร่ือง การกําหนด
หน้าท่ี วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๕ 

(๒)  ค่าครองชีพ จ่ายให้นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดยโอนเข้าบัญชีของ
ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ตามที่ได้แจ้งให้แก่กองทุนเพ่ือการศึกษา 

ปฏิทนิการดําเนินงานกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สําหรับนิสิตนกัศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยฯ 

วัน เดือน ป ี ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม  
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ 

มหาวิทยาลัย 
ผู้ขอกู้ยืม  

พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา  
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยัน

เอกสารการขอกู้ยืม
ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา  

มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา  

 

 

 

 

๒๔๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 การพิจารณารายได้ครอบครัว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณากล่ันกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดาและมารดากรณีท่ีบิด มารดาเป็นผู้ใช้
อํานาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 

 (๒)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครองไม่ใช่
บิดา มารดา 

  (๓)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนสมรสแล้ว 
๖)   นิสิตหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ย่ืนคําขอกู้ผ่านระบบที่สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

จัดทําไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๗)   กองทุนเพื่อการศึกษา จะจ่ายทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ค่าเล่าเรียน จ่ายให้สถานศึกษาที่ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดยตรงโดยโอนเข้าบัญชีช่ือ “กรอ. (ระบุช่ือ

สถานศึกษา)” ของกองทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาเร่ือง การกําหนด
หน้าท่ี วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๕ 

(๒)  ค่าครองชีพ จ่ายให้นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) โดยโอนเข้าบัญชีของ
ผู้รับทุน (ผู้กู้ยืมเงิน) ตามที่ได้แจ้งให้แก่กองทุนเพ่ือการศึกษา 

ปฏิทนิการดําเนินงานกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สําหรับนิสิตนกัศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยฯ 

วัน เดือน ป ี ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม  
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ 

มหาวิทยาลัย 
ผู้ขอกู้ยืม  

พฤษภาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัย ประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา  
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยัน

เอกสารการขอกู้ยืม
ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา  

มิถุนายน ๒๕๕๕ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา  

 

 

 

 

๒๔๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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สําหรับนิสิตนกัศึกษาที่เป็นผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ 

วัน เดือน ป ี ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม  

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ 
มหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์

ผู้ขอกู้ยืม 
 

มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา  
กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยัน

เอกสารการขอกู้ยืมและทําสัญญา 
ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา 

 

สิงหาคม ๒๕๕๕ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 
 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
สําหรับผู้กู้ทุกประเภท  

วัน เดือน ป ี ข้ันตอนการปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม  

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ 
มหาวิทยาลัยและสัมภาษณ์

ผู้ขอกู้ยืม  

พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา  
ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ที่ได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยัน

เอกสารการขอกู้ยืมและทําสัญญา 
ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา  

ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร

สถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๗ 
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รายงานจํานวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับให้กู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประเภท กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

ประเภท 
ผู้กู ้

ภาค
การศกึษา 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ยื่น 
แบบคําขอ 
/แบบยืนยัน 

บันทึก
กรอบ
วงเงิน

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธ์ิ

ทําสัญญา
ตรวจสอบ
สัญญา 

ส่งข้อมูล
สัญญา 

ให้ธนาคาร 
ลงทะเบียน 

ตรวจสอบ 
ใบ

ลงทะเบียน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบียน
ให้ธนาคาร 

ผูกู้ ้
รายใหม่ 

๑/๒๕๕๕ ๔๘๖ ๑,๓๔๖ ๔๘๖ ๔๘๖ ๓๘๙ ๓๘๐ ๓๘๐ ๓๗๙ ๓๗๙ ๓๗๙ 

ผูกู้ ้
รายเก่า 

๑/๒๕๕๕ ๕๐๕๗ ๕๕๕๓ ๕๐๕๗ ๕๐๕๗ ๘๔๕ ๘๓๒ ๘๓๒ ๔๘๑๘ ๔๘๑๘ ๔๘๑๘ 

ผูกู้ ้
รายใหม่ 

๒/๒๕๕๕ ๔๘๖ ๓๖๓ - - - - - ๓๕๓ ๓๕๓ ๓๕๓ 

ผูกู้ ้
รายเก่า 

๒/๒๕๕๕ ๕๐๕๗ ๔๖๑๑ - - - - - ๔๕๒๖ ๔๕๒๔ ๔๕๒๔ 

 

รายงานจํานวนนิสิตนักศึกษาที่ได้รับให้กู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประเภท กองทุนเงินกู้ยมืเพือ่การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

ประเภท 
ผู้กู ้

ภาค
การศกึษา 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ยื่น 
แบบคําขอ 
/แบบยืนยัน 

บันทึก
กรอบ
วงเงิน

ประกาศ
รายชื่อ
ผู้มีสิทธ์ิ

ทําสัญญา
ตรวจสอบ
สัญญา 

ส่งข้อมูล
สัญญา 

ให้ธนาคาร
ลงทะเบียน 

ตรวจสอบ 
ใบ

ลงทะเบียน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบียน
ให้ธนาคาร

ผูกู้ ้
รายใหม่ 

๑/๒๕๕๕ - ๑๖ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ 

ผูกู้ ้
รายใหม่ 

๒/๒๕๕๕ - ๑๓ ๑๓ - - - - ๑๓ ๑๓ ๑๓ 

 

** หากไม่พบรายชื่อคณะที่เปิดสอนในสถานศึกษา กรุณาติดต่อกลุ่มสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
                 โทร ๐๒-๖๑๐๕๒๖๑-๔

๒๔๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

163

 

 

 

 

นิสิตที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่เข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซ่ึงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ มีนิสิตที่ขอเข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์
ทหาร ทั้งสิ้น จํานวน ๘๔๒ ราย ดังนี้ 

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
(ผู้ที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๔) 

 

กรุงเทพมหานคร 

 

ต่างจังหวัด 

 

๒๕๕ ราย 

 

๕๘๗ ราย 

  

 นิสิตนักศึกษาท่ีจะเข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา พร้อมนําเอกสารหลักฐานมาส่ง ณ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามวันและเวลาที่ 
นัดหมาย 

 

 

 

 

 

งานบริการด้าน 
การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๙ 

 

 

 

 

นิสิตที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ที่เข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซ่ึงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ มีนิสิตที่ขอเข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์
ทหาร ทั้งสิ้น จํานวน ๘๔๒ ราย ดังนี้ 

 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
(ผู้ที่เกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๔) 

 

กรุงเทพมหานคร 

 

ต่างจังหวัด 

 

๒๕๕ ราย 

 

๕๘๗ ราย 

  

 นิสิตนักศึกษาท่ีจะเข้ารับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบของสํานัก
กิจการนิสิตนักศึกษา พร้อมนําเอกสารหลักฐานมาส่ง ณ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามวันและเวลาที่ 
นัดหมาย 

 

 

 

 

 

งานบริการด้าน 
การผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๔๙ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
งานวิชาทหารและรักษาดินแดน ประจําปี ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันป ี รับรายงานตัว สอบตก ย้ายสถานศึกษา คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ ชาย - - - -  

๓ ชาย ๒๑ - - ๒๑  

๓ หญิง ๒ ๑ - ๑  

๔ ชาย ๖๔ ๑๖ - ๔๘  

๔  หญิง ๒๕ ๓ - ๒๒  

๕  ชาย ๕๔ ๑ - ๕๓  

๕  หญิง ๙๐ ๕ - ๘๕  

งานบริการด้าน 
นักศึกษาวชิาทหาร 

๒๕๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
งานวิชาทหารและรักษาดินแดน ประจําปี ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันป ี รับรายงานตัว สอบตก ย้ายสถานศึกษา คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ ชาย - - - -  

๓ ชาย ๒๑ - - ๒๑  

๓ หญิง ๒ ๑ - ๑  

๔ ชาย ๖๔ ๑๖ - ๔๘  

๔  หญิง ๒๕ ๓ - ๒๒  

๕  ชาย ๕๔ ๑ - ๕๓  

๕  หญิง ๙๐ ๕ - ๘๕  

งานบริการด้าน 
นักศึกษาวชิาทหาร 

๒๕๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 
งานวิชาทหารและรักษาดินแดน ประจําปี ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันป ี รับรายงานตัว สอบตก ย้ายสถานศึกษา คงเหลือ หมายเหตุ 

๑ ชาย - - - -  

๓ ชาย ๒๑ - - ๒๑  

๓ หญิง ๒ ๑ - ๑  

๔ ชาย ๖๔ ๑๖ - ๔๘  

๔  หญิง ๒๕ ๓ - ๒๒  

๕  ชาย ๕๔ ๑ - ๕๓  

๕  หญิง ๙๐ ๕ - ๘๕  

งานบริการด้าน 
นักศึกษาวชิาทหาร 

๒๕๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๕๑ 

ภาพบรรยากาศการฝึกภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภารกิจสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ 
สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก  

 
 

หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายและแผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่เช้ือ  โรคเอดส์ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้มีการประสานและร่วมมือกันระหว่าง
องค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน แต่สถานการณ์ของโรคกลับแพร่กระจาย มากขึ้นและกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นที่เข้าใจกันว่าโรคนี้เกิดเฉพาะในกลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่ม
ผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นร่วมกัน และกลุ่มที่มีความสําส่อนทางเพศ แต่ในปัจจุบันโรคนี้ได้
แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผู้ที่ได้รับการบริจาคเลือดหรืออวัยวะที่มีเช้ือโรคเอดส์ ทารก ในครรภ์
มารดาที่ติดเชื้อเอดส์ และยังกระจายไปยังกลุ่มเยาวชน และผู้หญิงอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการรายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) ไว้ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั่วโลกมีผู้ เป็นเอดส์ทั้งสิ้น กว่า ๓๘  ล้านคน โดยในจํานวนผู้ติดเช้ือโรคเอดส์น้ี เป็นผู้ใหญ่
ประมาณ ๓๑ ล้านคน เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี อีก ๗ ล้านคน ในปีเดียวกันทั่วโลก มีผู้ป่วยโรคเอดส์ตายไปกว่า 
๓ ล้านคน อีกทั้งข้อมูลขอองยูเอ็นเอดส์ยังระบุอีกว่า ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา มีผู้หญิง เป็นกลุ่มที่ติดเช้ือHIV มาก
ขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะผู้หญิงในเอเชียตะวันออก มีอัตราของการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๕๖ 
รองลงมาคือ ผู้หญิงในยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือ HIV (ยังไม่ป่วยเป็นโรค
เอดส์) สูงถึง ๓๙.๔  ล้านคน เทียบกับเม่ือปี ๒๕๔๕  มีเพียง ๓๖.๖  ล้านคน และปี ๒๕๔๖ มีอยู่แค่ ๓๘ ล้าน
คน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหาดังกล่าว จึง
ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ในฝั่งธนบุรี โดยได้จัดนิทรรศการ จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
และการเดินรณรงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรณรงค์สรา้งความตระหนักแก่นิสิตและประชาชนท่ัวไปในเรื่องโรคเอดส์ 
๒. เพ่ือสร้างกําลังใจแกผู่้ติดเช้ือเอดส์ 
๓. เพ่ือให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่นิสิต 

 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านสารเสพติดและโรคเอดส์ 

๒๕๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

 

 

โครงการ 
สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก  

 
 

หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายและแผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่เช้ือ  โรคเอดส์ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้มีการประสานและร่วมมือกันระหว่าง
องค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน แต่สถานการณ์ของโรคกลับแพร่กระจาย มากขึ้นและกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นที่เข้าใจกันว่าโรคนี้เกิดเฉพาะในกลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่ม
ผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นร่วมกัน และกลุ่มที่มีความสําส่อนทางเพศ แต่ในปัจจุบันโรคนี้ได้
แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผู้ที่ได้รับการบริจาคเลือดหรืออวัยวะที่มีเช้ือโรคเอดส์ ทารก ในครรภ์
มารดาที่ติดเชื้อเอดส์ และยังกระจายไปยังกลุ่มเยาวชน และผู้หญิงอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการรายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) ไว้ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั่วโลกมีผู้ เป็นเอดส์ทั้งสิ้น กว่า ๓๘  ล้านคน โดยในจํานวนผู้ติดเช้ือโรคเอดส์น้ี เป็นผู้ใหญ่
ประมาณ ๓๑ ล้านคน เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี อีก ๗ ล้านคน ในปีเดียวกันทั่วโลก มีผู้ป่วยโรคเอดส์ตายไปกว่า 
๓ ล้านคน อีกทั้งข้อมูลขอองยูเอ็นเอดส์ยังระบุอีกว่า ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา มีผู้หญิง เป็นกลุ่มที่ติดเช้ือHIV มาก
ขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะผู้หญิงในเอเชียตะวันออก มีอัตราของการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๕๖ 
รองลงมาคือ ผู้หญิงในยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือ HIV (ยังไม่ป่วยเป็นโรค
เอดส์) สูงถึง ๓๙.๔  ล้านคน เทียบกับเม่ือปี ๒๕๔๕  มีเพียง ๓๖.๖  ล้านคน และปี ๒๕๔๖ มีอยู่แค่ ๓๘ ล้าน
คน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหาดังกล่าว จึง
ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ในฝั่งธนบุรี โดยได้จัดนิทรรศการ จากสาขาวิชาต่าง ๆ 
และการเดินรณรงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรณรงค์สรา้งความตระหนักแก่นิสิตและประชาชนท่ัวไปในเรื่องโรคเอดส์ 
๒. เพ่ือสร้างกําลังใจแกผู่้ติดเช้ือเอดส์ 
๓. เพ่ือให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่นิสิต 

 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านสารเสพติดและโรคเอดส์ 
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โครงการ 
สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก  

 
 

หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดนโยบายและแผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ระดับชาติ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่เช้ือ  โรคเอดส์ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้มีการประสานและร่วมมือกันระหว่าง
องค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน แต่สถานการณ์ของโรคกลับแพร่กระจาย มากขึ้นและกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นที่เข้าใจกันว่าโรคนี้เกิดเฉพาะในกลุ่มชายรักร่วมเพศ กลุ่ม
ผู้ใช้ยาเสพติดที่ใช้เข็มฉีดยาเข้าเส้นร่วมกัน และกลุ่มที่มีความสําส่อนทางเพศ แต่ในปัจจุบันโรคนี้ได้
แพร่กระจายเข้าไปในกลุ่มอ่ืนๆ ด้วย เช่น ผู้ที่ได้รับการบริจาคเลือดหรืออวัยวะที่มีเช้ือโรคเอดส์ ทารก ในครรภ์
มารดาที่ติดเชื้อเอดส์ และยังกระจายไปยังกลุ่มเยาวชน และผู้หญิงอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการรายงาน
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) ไว้ว่าในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั่วโลกมีผู้เป็นเอดส์ทั้งสิ้น กว่า ๓๘  ล้านคน โดยในจํานวนผู้ติดเช้ือโรคเอดส์น้ี เป็นผู้ใหญ่
ประมาณ ๓๑ ล้านคน เด็กอายุตํ่ากว่า ๑๕ ปี อีก ๗ ล้านคน ในปีเดียวกันทั่วโลก มีผู้ป่วยโรคเอดส์ตายไปกว่า 
๓ ล้านคน อีกทั้งข้อมูลขอองยูเอ็นเอดส์ยังระบุอีกว่า ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา มีผู้หญิง เป็นกลุ่มที่ติดเช้ือ HIV มาก
ขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะผู้หญิงในเอเชียตะวันออก มีอัตราของการติดเช้ือเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๕๖ 
รองลงมาคือ ผู้หญิงในยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเช้ือ HIV (ยังไม่ป่วยเป็นโรเอดส์) 
สูงถึง ๓๙.๔  ล้านคน เทียบกับเม่ือปี ๒๕๔๕  มีเพียง ๓๖.๖  ล้านคน และปี ๒๕๔๖ มีอยู่แค่ ๓๘ ล้านคน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหาดังกล่าว  
จึงได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ ในฝั่งธนบุรี โดยได้จัดนิทรรศการ จากสาขาวิชาต่างๆ 
และการเดินรณรงค์ 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือรณรงค์สรา้งความตระหนักแก่นิสิตและประชาชนท่ัวไปในเรื่องโรคเอดส์ 
๒. เพ่ือสร้างกําลังใจแกผู่้ติดเช้ือเอดส์ 
๓. เพ่ือให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่นิสิต 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านสารเสพติดและโรคเอดส์ 
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รูปแบบกิจกรรม 
          จัดนิทรรศการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานองค์การนิสิต ศูนย์ศึกษาป้องกัน และสาขาวิชา
สาธารณสุข และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จากมหาวิทยาลัยไปยังวงเวียนใหญ่ 
 

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วงเวียนใหญ่, เดอะมอล์ งามวงศ์วาน  
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕   
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
จํานวนทั้งสิ้น  ๓,๑๗๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์     จํานวน      ๒๐       คน 
- นิสิต      จํานวน  ๓,๐๐๐  คน 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย    จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 

 - คณะกรรมการดําเนินงาน      จํานวน  ๑๕๐  คน 
 

งบประมาณดาํเนินการ 
 งบประมาณจาก เงินกิจกรรมนิสิต จํานวน  ๖๕,๔๐๐   บาท (หกหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาท) 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ได้รณรงค์สร้างความตระหนักแก่นิสิตและประชาชนท่ัวไปในเร่ืองโรคเอดส์ 
๒. ได้สร้างกําลังใจแก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
๓. ได้ให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแกนิ่สิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 
๑. นิสิตได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันโรค 
๒. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภัยอันตรายร่วมกับชุมชน 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบมีความลําบาก 
       ด้านเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีผู้ดูแลระบบมากขึ้น 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)่ 

 

 จากการดําเนินโครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดสโ์ลก 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
พระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ)่ 

 

 จากการดําเนินโครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดสโ์ลก 

 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตี
ระดับคะแนนดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 

รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรปูแบบของตารางตามลําดับ 
 ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๐ ๔๐ 
หญิง ๑๕ ๖๐ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (ร้อยละ ๖๐)  
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ตารางท่ี ๒ ช้ันปีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ช้ันป ี จํานวน ร้อยละ 
ปีที่ ๑ ๗ ๒๘ 
ปีที่ ๒ ๑๓ ๕๒ 
ปีที่ ๓ ๕ ๒๐ 
ปีที่ ๔ - - 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิตช้ันปีที่ ๒  (ร้อยละ ๕๒)  
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๕๕ 
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ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ๓ ๑๒ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ๓ ๑๒ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔ ๑๖ 

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๒๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๔ 

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ๔ ๑๖ 
รวม ๒๕ ๑๐๐ 

 

  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากหน่วยงาน นิสิตคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ ๒๔) 
 

   ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ สัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

ความเหมาะสมทั่วไป 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๒.สวสัดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๐ ดี 
๓.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๖ ดี 
๔.สื่อประชาสมัพันธ์ ๓.๘๖ ดี 

รวม ๔.๐๓ ดี 
  

ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๓) 
 
ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 

ด้านความรู้และประสบการณ์ 
ค่าเฉล่ีย 

(x) 
ระดับ 

๑.ได้รณรงค์สรา้งความตระหนักแก่นิสิตและประชาชนท่ัวไปในเรื่องโรคเอดส์ ๔.๐๗ ดี 
๒.ได้สร้างกําลงัใจแก่ผู้ติดเช้ือเอดส์ ๔.๑๗ ดี 
๓.ได้ใหค้วามรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่นิสิต ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 

  ส่วนใหญ่แล้วผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดี (๔.๐๘) 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการสัปดาห์รณรงค์วันเอดส์โลก 
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***  มุ่งพัฒนางาน   บริการประทับใจ   ห่วงใยสุขภาพ *** 
  

ระเบียบการรับบริการสุขภาพ 
 ๑.  กรุณาแสดงบัตรนักศึกษาก่อนรับบริการ 
 ๒.  บอกอาการและรับยาจากเจ้าหน้าที่  หรือพยาบาลเท่านั้น   * ห้ามหยิบยาเอง * 
 ๓.  เขียนช่ือ-นามสกุล  และกรอกข้อมูลให้ครบ ลงในสมุดบันทึกการใช้ยาทุกครั้งหลังรบับริการ 
  

 ระเบียบการขอกระเป๋ายาออกนอกสถานที่ 
 ๑.  รับบันทึกเพ่ือขออนุญาตใช้กระเป๋ายา 
 ๒.  ส่งบันทึกกอ่นล่วงหน้า  ๓  วัน 
 ๓.  มารับกระเป๋ายาตามกําหนดเวลาที่นัด  เฉพาะในเวลาทําการเท่าน้ัน       
  

 ระเบียบการนอนพักที่ห้องพยาบาล 
 ๑.  แจ้งช่ือ-นามสกุล  และแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ 
 ๒.  ลงทะเบียนในสมุดนอนพักห้องพยาบาล 
 ๓.  อนุญาตให้นอนพักได้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น 
 ๔.  ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า  ถ้าประสงค์สิง่ใดให้ขออนุญาตจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก่อน 
 ๕.  ไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้ามารับประทาน 
 ๖.  ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย 
 ๗.  เม่ืออาการป่วยดีขึ้นแล้ว  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนไป 
 ๘.  จัดเตียงใหเ้รียบร้อย  ถ้าทําผ้าปูเตียงเป้ือน  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบด้วย 
  

ระเบียบการรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย ์
 ๑.  ให้บริการเฉพาะนักศึกษา  คณาจารย์  และเจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัย  
 ๒.  แจ้งช่ือ-นามสกุล  แสดงบัตรนักศึกษาเพ่ือทําประวัติ 
 ๓.  น่ังรอเรียกช่ือตามคิว 
 ๔.  เม่ือพบแพทย์แล้ว  กรุณานั่งรอรับยาสักครู่  พร้อมรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัว 
 ๕.  หมายเหตุ ###ยาบางตัวที่แพทย์สัง่  ถ้าไม่มีในห้องพยาบาล  ผู้ป่วยโปรดนําใบสั่งยาไปซ้ือยา
ตามที่แพทย์สั่งเอง 
 ๖.  ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  โปรดรอด้านนอกห้องพยาบาล 
 

งานบริการด้านสุขภาพ 
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***  มุ่งพัฒนางาน   บริการประทับใจ   ห่วงใยสุขภาพ *** 
  

ระเบียบการรับบริการสุขภาพ 
 ๑.  กรุณาแสดงบัตรนักศึกษาก่อนรับบริการ 
 ๒.  บอกอาการและรับยาจากเจ้าหน้าที่  หรือพยาบาลเท่านั้น   * ห้ามหยิบยาเอง * 
 ๓.  เขียนช่ือ-นามสกุล  และกรอกข้อมูลให้ครบ ลงในสมุดบันทึกการใช้ยาทุกครั้งหลังรบับริการ 
  

 ระเบียบการขอกระเป๋ายาออกนอกสถานที่ 
 ๑.  รับบันทึกเพ่ือขออนุญาตใช้กระเป๋ายา 
 ๒.  ส่งบันทึกกอ่นล่วงหน้า  ๓  วัน 
 ๓.  มารับกระเป๋ายาตามกําหนดเวลาที่นัด  เฉพาะในเวลาทําการเท่าน้ัน       
  

 ระเบียบการนอนพักที่ห้องพยาบาล 
 ๑.  แจ้งช่ือ-นามสกุล  และแสดงบัตรนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ 
 ๒.  ลงทะเบียนในสมุดนอนพักห้องพยาบาล 
 ๓.  อนุญาตให้นอนพักได้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น 
 ๔.  ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า  ถ้าประสงค์สิง่ใดให้ขออนุญาตจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ก่อน 
 ๕.  ไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้ามารับประทาน 
 ๖.  ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย 
 ๗.  เม่ืออาการป่วยดีขึ้นแล้ว  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนไป 
 ๘.  จัดเตียงใหเ้รียบร้อย  ถ้าทําผ้าปูเตียงเป้ือน  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบด้วย 
  

ระเบียบการรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย ์
 ๑.  ให้บริการเฉพาะนักศึกษา  คณาจารย์  และเจ้าหน้าทีข่องมหาวิทยาลัย  
 ๒.  แจ้งช่ือ-นามสกุล  แสดงบัตรนักศึกษาเพ่ือทําประวัติ 
 ๓.  น่ังรอเรียกช่ือตามคิว 
 ๔.  เม่ือพบแพทย์แล้ว  กรุณานั่งรอรับยาสักครู่  พร้อมรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัว 
 ๕.  หมายเหตุ ยาบางตัวที่แพทย์สั่ง  ถ้าไม่มีในห้องพยาบาล  ผู้ป่วยโปรดนาํใบสั่งยาไปซื้อยาตามที่
แพทย์สัง่เอง 
 ๖.  ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง  โปรดรอด้านนอกห้องพยาบาล 
 

งานบริการด้านสุขภาพ 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๕๙ 
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โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆ โรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัย 
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
. 
 

๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
. 
 

๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ฝ่ายอนามัยทราบภาวะสขุภาพเบ้ืองต้นของนิสิตรับใหม่ 
 ๒. ฝ่ายอนามัยสามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือในกรณทีี่นิสิตมีปัญหาสุขภาพ 

๓.  ฝ่ายอนามัยสามารถให้การป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๖๑ 

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
. 
 

๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
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๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
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๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
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๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆ โรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัย 
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
. 
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โครงการ 
ตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของ
คณะต่างๆ นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคท่ีสําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับ
อักเสบชนิด บี  ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเช้ือ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรค
วัณโรคที่พบว่ามีการระบาดมากขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรค
หลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้บุคคลที่เป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย 
สํานักกิจการนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของนิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดย
จัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเม่ือพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําในการรักษาตัวต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือทราบภาวะสขุภาพเบื้องต้นของนิสติรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 
เป้าหมาย 
 นิสิตรับใหม่ช้ันปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

สถานที่ 
 ณ ลานกิจกรรม และช้ัน ๔  อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันเสาร์ที่ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา  ๒ วัน 
 

วิธีดําเนินงาน 
 ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพ่ือวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
                ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 
. 
 

๒๖๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพกิจกรรม 
งานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
งานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
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โครงการ 
ตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจําปีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพ ซ่ึงทุกคนควรใส่ใจเพ่ือให้

ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองในแต่ละปี และตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้อยู่ในภาวะปราศจากโรค 
หรือเม่ือทราบว่ามีแนวโน้มหรือพบปัญหา บุคคลสามารถจัดการหรือปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพ่ือลดปัญหา
สุขภาพเหล่านั้นลงได้ การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี และยัง
เป็นการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคไร้เช้ือที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 

ฝ่ายอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึงจัดการการตรวจสุขภาพ
ประจําปีให้กับคณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลท่ัวไปเป็นประจําทุกปี 

 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลท่ัวไป 
  ๒.  เพ่ือส่งเสรมิให้คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี 
 

เป้าหมาย 
  คณาจารย์ บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  และบุคคลทั่วไป 
 

สถานที่ 
  ณ ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน ๓   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว         
(สาขาพร้อมมิตร) 

 
วิธีดําเนินงาน 
  ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัย 
  ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  ๓.  ประชุมกรรมการเพ่ือวางแผนงานและประชาสัมพันธ์ 
  ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
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โครงการ 
ตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

หลักการและเหตุผล 
การตรวจสุขภาพประจําปีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลสุขภาพ ซ่ึงทุกคนควรใส่ใจเพ่ือให้

ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองในแต่ละปี และตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้อยู่ในภาวะปราศจากโรค 
หรือเม่ือทราบว่ามีแนวโน้มหรือพบปัญหา บุคคลสามารถจัดการหรือปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพ่ือลดปัญหา
สุขภาพเหล่านั้นลงได้ การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี และยัง
เป็นการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคไร้เช้ือที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความตระหนัก
และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 

ฝ่ายอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึงจัดการการตรวจสุขภาพ
ประจําปีให้กับคณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลท่ัวไปเป็นประจําทุกปี 

 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลท่ัวไป 
  ๒.  เพ่ือส่งเสรมิให้คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี 
 

เป้าหมาย 
  คณาจารย์ บุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา  และบุคคลทั่วไป 
 

สถานที่ 
  ณ ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน๓   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  เวลา ๗.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว         
( สาขาพร้อมมิตร ) 

 
วิธีดําเนินงาน 
  ๑. จัดทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
  ๒.  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  ๓.  ประชุมกรรมการเพ่ือวางแผนงานและประชาสัมพันธ์ 
  ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๖๕ 
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งบประมาณ     
คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคคลท่ัวไป สามารถเบิก

ค่าตรวจได้จากส่วนราชการที่สังกัดตามสิทธิ หรือจากงบประมาณส่วนตัว 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑.  คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี 
  ๒.  คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปทราบภาวะสุขภาพของตนเอง 

๓.  คณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไปเกิดความตระหนัก และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
เพ่ือให้มีสุขภาพดี 

๔. ฝ่ายอนามัยสามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาสุขภาพ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ประมวลภาพตรวจสุขภาพของคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจําปี ๒๕๕๕ 
โดยศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพตรวจสุขภาพของคณาจารย์และบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจําปี ๒๕๕๕ 
โดยศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
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ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามยั   
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 ๑.  จัดตรวจสุขภาพนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๕๕  ภาคปกติ วันเสาร์ที่ ๑๖,วันอาทิตย์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา ๒ วัน  จํานวน ๕๙๔๓คน  โดยศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ 
 ๒.  จัดตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  ประจําปี  ๒๕๕๕  ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม๒๕๕๕    จํานวน ๑๒๓  คน  โดยศูนย์ตรวจ
สุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 ๓.  ให้บริการการรักษาเบ้ืองต้น ณ ห้องพยาบาล ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด  
๓๕๓๕ คน โดยแยกเป็น  
  -นิสิตภาคปกติ  ๒๘๕๙ คน 
  -นักศึกษาภาคพิเศษ ๖๑ คน 
  -อาจารย์  ๒๘๒ คน 
  -เจ้าหน้าที่  ๒๓๓ คน 
  -อ่ืนๆ   ๑๐๐ คน 
 ๔.  นอนพัก  ๘๒  คน และส่งต่อไปรับการรักษาจากโรงพยาบาล 
ในกรณีฉุกเฉิน  จํานวน  ๒๕  ครั้ง 
 ๕.  ให้บริการตรวจรักษาจากแพทย์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ 
น. มีจํานวนผู้รับบริการ จํานวน  ๑๒๔ คน  
 ๖.  ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ในเวลาราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. และนอกเวลาราชการ เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 
 ๗.  ให้บริการยืมกระเป๋าและเวชภัณฑ์ยาออกนอกสถานที่ จํานวน ๑๕๒ ครั้ง 
 ๘.  การบริการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการข่าวสุขภาพ 
 ๙.  ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ งานกีฬา งานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภารกิจอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามยั   
สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
 ๑.  จัดตรวจสุขภาพนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๕๕  ภาคปกติ วันเสาร์ที่ ๑๖,วันอาทิตย์ที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  รวมเวลา ๒ วัน  จํานวน ๕๙๔๓คน  โดยศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ 
 ๒.  จัดตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ประจําปี  ๒๕๕๕  ในวันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม๒๕๕๕จํานวน ๑๒๓  คน  โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 ๓.  ให้บริการการรักษาเบ้ืองต้น ณ ห้องพยาบาล ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ มีจํานวนผู้รับบริการทั้งหมด  
๓๕๓๕ คน โดยแยกเป็น  
  - นิสิตภาคปกติ  ๒๘๕๙ คน 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ๖๑ คน 
  - อาจารย์  ๒๘๒ คน 
  - เจ้าหน้าที่  ๒๓๓ คน 
  - อ่ืนๆ   ๑๐๐ คน 
 ๔.  นอนพัก  ๘๒  คน และส่งต่อไปรับการรักษาจากโรงพยาบาล 
ในกรณีฉุกเฉิน  จํานวน  ๒๕  ครั้ง 
 ๕.  ให้บริการตรวจรักษาจากแพทย์  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ 
น. มีจํานวนผู้รับบริการ จํานวน  ๑๒๔ คน  
 ๖.  ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ในเวลาราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. และนอกเวลาราชการ เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 
 ๗.  ให้บริการยืมกระเป๋าและเวชภัณฑ์ยาออกนอกสถานที่ จํานวน ๑๕๒ ครั้ง 
 ๘.  การบริการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการข่าวสุขภาพ 
 ๙.  ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ งานกีฬา งานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
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ห้องพยาบาล 
เวลาเปิดทําการ 

ภาคปกติ :  วันจันทร ์- วันศุกร์  เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 
ภาคกศ.พ. :  วันจันทร์ - วันศุกร์  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐  น. , วันอาทิตย์  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 

เวลาพบแพทย์ 
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐  น. 

 

*ไม่พักเที่ยง* 
 

ผศ.ศศิธร  สกุลกิม       หัวหน้าฝ่ายอนามัย 
นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ฝ่ายอนามัย   สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ห้องพยาบาล   อาคาร  ๑๒  ช้ัน  ๑  โทร. ๐๒-๔๗๓๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๖,๑๓๐๗ 

 

 

 

 

๒๗๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ผลการดำาเนินงานประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๕

กิจการบ้านสมเด็จ

สรุปภาพกิจกรรมท้ายเล่ม
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ภาพบรรยากาศการทําบุญสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันจันทรท์ี่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๓  

 

ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจุดธูป
เทียนบูชาพระ 

ท่านรองกิจการนิสิตนักศึกษาเขา้ร่วมงานทําบุญ
เล้ียงพระ 

ตัวแทนองค์การนิสิต สภานิสิต ตัวแทนสโมสรนิสิต 4 คณะ 

บรรยากาศงานทําบุญสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ปี2555 

คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตประเคนสําลับ
อาหารแด่พระสงฆ์ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รับพรจากพระสงฆ์ พร้อมทั้งกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล
แก่เจ้ากรรมนายเวร

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๓ 

ภาพบรรยากาศการทําบุญสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันจันทรท์ี่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๓  

 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๓ 

ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาจุดธูป
เทียนบูชาพระ 

ท่านรองกิจการนิสิตนักศึกษาเขา้ร่วมงานทําบุญ
เล้ียงพระ 

ตัวแทนองค์การนิสิต สภานิสิต ตัวแทนสโมสรนิสิต ๔ คณะ 

บรรยากาศงานทําบุญสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
ปี ๒๕๕๕ 

คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตประเคนสําลับ
อาหารแด่พระสงฆ์ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รับพรจากพระสงฆ์ พร้อมทั้งกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล
แก่เจ้ากรรมนายเวร
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ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯสาํนักกิจการนิสิตนักศึกษา ปี ๒๕๕๔ 
วันศุกร์ที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองกิจการนิสิตนักศึกษา กล่าวเปิดการตรวจ
ประกันคุณภาพฯ  

บุคลากร/เจ้าหน้าที่สํานักกิจฯนําโดยผู้อํานวยการ
พร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพฯ  

ผู้อํานวยการแนะนําสํานักฯพร้อมรับชมวีดีทัศน์ 

คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพฯ ประธานคณะกรรมการฯนําทีมชมผลงาน

ผู้อํานวยการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯถ่ายภาพร่วมกบับุคลากร/เจ้าหน้าที่
สํานักกจิการฯ 

บุคลากร/เจ้าหน้าทีสํ่านักกจิการฯถ่ายภาพร่วมกนั
หลงัเสร็จส้ินการตรวจประกนัคุณภาพฯ 

๒๗๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพฯสาํนักกิจการนิสิตนักศึกษา ปี ๒๕๕๔ 
วันศุกร์ที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองกิจการนิสิตนักศึกษา กล่าวเปิดการตรวจ
ประกันคุณภาพฯ  

บุคลากร/เจ้าหน้าที่สํานักกิจฯ นําโดยผู้อํานวยการ
พร้อมรับการตรวจประกันคุณภาพฯ  

ผู้อํานวยการแนะนําสํานักฯ พร้อมรับชมวีดีทัศน์ 

คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพฯ ประธานคณะกรรมการฯ นําทีมชมผลงาน

ผู้อํานวยการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ถ่ายภาพร่วมกบับุคลากร/เจ้าหน้าที่
สํานักกจิการฯ 

บุคลากร/เจ้าหน้าทีสํ่านักกจิการฯ ถ่ายภาพร่วมกนั
หลงัเสร็จส้ินการตรวจประกนัคุณภาพฯ 

๒๗๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ๑๑๖ ปี 
วันอาทิตย์ที ่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ช้ัน ๔ MCC HALL THE MALL บางแค 

องคมนตรีชาญชัย  ลขิิตจิตถะ ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันโบว์ลิง่การกุศลฯ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ภาพบรรยากาศของการแข่งขันฯ รางวลัชนะเลศิ ทมีศิษย์เก่าบางปะกอกวิทยาคม 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ2 ทีม สนก.2 รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ1 ทีมอ.สุชาครีย์ 

รางวลัทมีบู้บี ้ทีม กยศ.มบส. บรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกนั 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๕ 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล บ้านสมเด็จฯ ๑๑๖ ปี 
วันอาทิตย์ที ่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ช้ัน ๔ MCC HALL THE MALL บางแค 

องคมนตรีชาญชัย  ลขิิตจิตถะ ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันโบว์ลิง่การกุศลฯ ประจําปี ๒๕๕๖ 

ภาพบรรยากาศของการแข่งขันฯ รางวลัชนะเลศิ ทมีศิษย์เก่าบางปะกอกวิทยาคม 

รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๒ ทีม สนก.๒ รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ ๑ ทีมอ.สุชาครีย์ 

รางวลัทมีบู้บี ้ทีม กยศ.มบส. บรรยากาศการถ่ายภาพร่วมกนั 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๕ 
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ภาพบรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามคืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระบรมโอรธิราชฯ 

วันเสาร์ที ่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ลานคนเมือง ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

พระภิกษุสงฆ์เร่ิมพธีิสวดมนต์ข้ามคนื รับฟังธรรมเทศนาจากพระภกิษุสงฆ์ 

บรรยากาศประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมพธีิสวดมนต์ข้ามคนืเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลฯ 

ผู้บริหารสํานักกจิการนิสิตนักศึกษานํานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพธีิสวดมนต์ข้ามคนืเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

บรรยากาศยามคํ่าคนืบริเวณลานคนเมอืง  
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ตัวแทนนิสิตให้สัมภาษณ์รายการทวี ี

๒๗๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ภาพบรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามคืนถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระบรมโอรธิราชฯ 

วันเสาร์ที ่ ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ลานคนเมือง ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

พระภิกษุสงฆ์เร่ิมพธีิสวดมนต์ข้ามคนื รับฟังธรรมเทศนาจากพระภกิษุสงฆ์ 

บรรยากาศประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมพธีิสวดมนต์ข้ามคนืเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลฯ 

ผู้บริหารสํานักกจิการนิสิตนักศึกษานํานิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพธีิสวดมนต์ข้ามคนืเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

บรรยากาศยามคํ่าคนืบริเวณลานคนเมอืง  
ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ตัวแทนนิสิตให้สัมภาษณ์รายการทวี ี

๒๗๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม “แห่เทยีนจาํนําพรรษา” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  วัดศรีสุริยวงศาราม  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 

ขบวนแห่เทยีนพรรษาจากโรงยมิเนียเซ่ียมราชบุรีมุ่งหน้าสู่วดัศรีสุริยวงศาราม  

บรรยากาศจากมุมสูงของขบวนแห่เทยีนพรรษาประจาํปี 2555  

บรรยากาศพธีิถวายต้นเทียนพรรษาซ่ึงนําโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิตนักศึกษา 

บรรยากาศนิสิตนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกจิกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา ปี 2555 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๗ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “แห่เทยีนจาํนําพรรษา” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันอาทิตย์ที ่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  วัดศรีสุริยวงศาราม  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 

ขบวนแห่เทยีนพรรษาจากโรงยมิเนียเซ่ียมราชบุรีมุ่งหน้าสู่วดัศรีสุริยวงศาราม  

บรรยากาศจากมุมสูงของขบวนแห่เทยีนพรรษาประจาํปี ๒๕๕๕ 

บรรยากาศพธีิถวายต้นเทียนพรรษาซ่ึงนําโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิตนักศึกษา 

บรรยากาศนิสิตนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกจิกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา ปี ๒๕๕๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๗ 
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ภาพบรรยากาศลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันจันทรท์ี่  ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  อาคาร ๑๐๐ ปี เฉลมิพระเกียรต ิโรงพยาบาลศิริราช 

 

พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิตนักศึกษานําบุคลากรและเจ้าหน้าทีถ่วายพระพรด้วยพานพุ่มดอกไม้ 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนิสิตนักศึกษานําบุคลากรและเจ้าหน้าทีถ่่ายภาพร่วมกนั 

บุคลากรและเจ้าหน้าทีถ่่ายภาพร่วมกนั ณ ลานพระราชานุสาวรีย์เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

๒๗๘                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศโครงการรณรงค์ 
งดจําหน่ายสุราบริเวณรอบมหาวิทยาลัยร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดโครงการ พิธีมอบป้ายรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า

พิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ และเสวนาปัญหาที่เกิดจากร้านจําหน่ายสุรารอบๆ สถานศึกษา

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้แทนสถานศึกษาในเขตธนบุรี เดินรณรงค์กฏหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายสุรา

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๙ 

ภาพบรรยากาศโครงการรณรงค์ 
งดจําหน่ายสุราบริเวณรอบมหาวิทยาลัยร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครกล่าวเปิดโครงการ พิธีมอบป้ายรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า

พิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ และเสวนาปัญหาที่เกิดจากร้านจําหน่ายสุรารอบๆ สถานศึกษา

ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ผู้แทนสถานศึกษาในเขตธนบุรี เดินรณรงค์กฏหมายเกี่ยวกับการจําหน่ายสุรา

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๗๙ 
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บรรยากาศสภาพแวดล้อมของสนามที่เร่ิมมีการปรับแต่งพื้นสนาม นิสิตจิตอาสากําลังประชุมวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ

บรรยากาศการพัฒนาสนามฟุตบอลของนิสิต บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีจิตอาสาช่วยกันทําความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้  
เศษเหล็ก เศษแก้ว เศษกระเบื้องท่ีจะเป็นอันตรายต่อคนท่ีมาใช้บริการสนามฟุตบอลแห่งนี้ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามฟุตบอลบ้านสมเด็จฯ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ  สนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๘๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

บรรยากาศสภาพแวดล้อมของสนามที่เร่ิมมีการปรับแต่งพื้นสนาม นิสิตจิตอาสากําลังประชุมวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ

บรรยากาศการพัฒนาสนามฟุตบอลของนิสิต บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีท่ีมีจิตอาสาช่วยกันทําความสะอาด เก็บขยะ เศษไม้  
เศษเหล็ก เศษแก้ว เศษกระเบื้องท่ีจะเป็นอันตรายต่อคนท่ีมาใช้บริการสนามฟุตบอลแห่งนี้ 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามฟุตบอลบ้านสมเด็จฯ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ  สนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๘๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๔๐ “พลบดีเกมส์” 

ระหว่างวันที ่10-19 มกราคม 2556 
ณ  สถาบันการพลศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา และถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ขบวนทัพนักกีฬา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี จาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินลงสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี ๔๐ ของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรยากาศการรับเหรียญรางวัลแห่งความสําเร็จของนักกีฬาชนิดกีฬาหมากกระดาน และมวยไทยสมัครเล่น

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๑ 

สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ ๔๐ “พลบดีเกมส์” 

ระหว่างวันที ่10-19 มกราคม 2556 
ณ  สถาบันการพลศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา และถ่ายรูปร่วมกันก่อนเดินทางสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

ขบวนทัพนักกีฬา ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี จาก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินลงสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขัน

บรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี ๔๐ ของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บรรยากาศการรับเหรียญรางวัลแห่งความสําเร็จของนักกีฬาชนิดกีฬาหมากกระดาน และมวยไทยสมัครเล่น

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๑ 
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สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิงห-์ราชภัฏ 
เขตกรุงเทพมหานคร คพั ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

สักการะขอพรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ก่อนเดินทางสู่การแข่งขัน 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏคัพ เขตกรุงเทพมหานคร “จันทรเกษมเกมส์” 

ผู้แทนจาก บริษัท สิงห์ คอเปอร์เรช่ัน จํากัด กล่าวรายงาน ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รับมอบของที่ระลึก

๒๘๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

สรุปภาพบรรยากาศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสิงห-์ราชภัฏ 
เขตกรุงเทพมหานคร คพั ๒๕๕๖ 

ระหว่างวันที ่๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

สักการะขอพรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ก่อนเดินทางสู่การแข่งขัน 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสิงห์ – ราชภัฏคัพ เขตกรุงเทพมหานคร “จันทรเกษมเกมส์” 

ผู้แทนจาก บริษัท สิงห์ คอเปอร์เรช่ัน จํากัด กล่าวรายงาน ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รับมอบของที่ระลึก

๒๘๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๕ - ๒๖ สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองและนิสิตทีไ่ด้รับการอนุมตัิกู้เงนิเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าทีง่านกองทุนเพือ่เป็นพยานในการทาํสัญญา 

บรรยากาศผู้ปกครองและนิสิตระหว่างรอการเซ็นสัญญากู้ยมืเงนิเพือ่การศึกษา 

จุดตรวจสอบเอกสารประกอบการทําสัญญา และยนืยนัรายช่ือในการเซ็นสัญญา 

วางระบบเพือ่รองรับนิสิตที่ยงัไม่ได้ปร้ินเอกสารใบเซ็นสัญญากู้ยมื 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๓ 

ภาพบรรยากาศการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันที่  ๒๕ - ๒๖ สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองและนิสิตทีไ่ด้รับการอนุมตัิกู้เงนิเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าทีง่านกองทุนเพือ่เป็นพยานในการทาํสัญญา 

บรรยากาศผู้ปกครองและนิสิตระหว่างรอการเซ็นสัญญากู้ยมืเงนิเพือ่การศึกษา 

จุดตรวจสอบเอกสารประกอบการทําสัญญา และยนืยนัรายช่ือในการเซ็นสัญญา 

วางระบบเพือ่รองรับนิสิตที่ยงัไม่ได้ปร้ินเอกสารใบเซ็นสัญญากู้ยมื 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๓ 
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ภาพบรรยากาศการเปิดบัญชีใหม่นิสิตที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วันจันทรท์ี่  ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2 M 

 

นิสิตรับเอกสารกบัเจ้าหน้าทีธ่นาคารเพือ่กรอกคําร้องขอเปิดบัญชี 

เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยให้คาํแนะนําและอธิบายรายละเอยีดในการกรอกใบคาํร้องขอเปิดบัญชี 

ภาพบรรยากาศนิสิตผู้กู้ยมืขอเปิดบญัชีใหม่โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารกรุงไทยมาให้บริการ 

๒๘๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
ภาพบรรยากาศการเปิดบัญชีใหม่นิสิตที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันจันทรท์ี่  ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน ๒M 
 

นิสิตรับเอกสารกบัเจ้าหน้าทีธ่นาคารเพือ่กรอกคําร้องขอเปิดบัญชี 

เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยให้คาํแนะนําและอธิบายรายละเอยีดในการกรอกใบคาํร้องขอเปิดบัญชี 

ภาพบรรยากาศนิสิตผู้กู้ยมืขอเปิดบญัชีใหม่โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารกรุงไทยมาให้บริการ 

๒๘๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   



กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี ๒๕๕๕

192

ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษา “อรุณสุจิตรา  สันธนาภรณ์ และคณะชมรมกองทุน
พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั และคณะสมาคมใฝ่ทําดี”  

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2M  

*************************************

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

เจ้าของทุนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ 
การเรียน 

มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท เจ้าของทุนสนทนากบัผู้อาํนวยการฯ และนิสิตที่
ได้รับทุน 

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๕ ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษา “อรุณสุจิตรา  สันธนาภรณ์ และคณะชมรมกองทุน
พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั และคณะสมาคมใฝ่ทําดี”  

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2M  

*************************************

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

เจ้าของทุนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ 
การเรียน 

มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท เจ้าของทุนสนทนากบัผู้อาํนวยการฯ และนิสิตที่
ได้รับทุน 

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๕ 

ภาพบรรยากาศการเปิดบัญชีใหม่นิสิตที่กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วันจันทรท์ี่  ๖  สงิหาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2 M 

 

นิสิตรับเอกสารกบัเจ้าหน้าทีธ่นาคารเพือ่กรอกคําร้องขอเปิดบัญชี 

เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยให้คาํแนะนําและอธิบายรายละเอยีดในการกรอกใบคาํร้องขอเปิดบัญชี 

ภาพบรรยากาศนิสิตผู้กู้ยมืขอเปิดบญัชีใหม่โดยมเีจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารกรุงไทยมาให้บริการ 

๒๘๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   ภาพบรรยากาศการมอบทุนการศึกษา “อรุณสุจิตรา  สันธนาภรณ์ และคณะชมรมกองทุน
พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั และคณะสมาคมใฝ่ทําดี”  

วันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2M  

*************************************

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

เจ้าของทุนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ 
การเรียน 

มอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท เจ้าของทุนสนทนากบัผู้อาํนวยการฯ และนิสิตที่
ได้รับทุน 

เจ้าของทุนถ่ายรูปร่วมกบัผู้อาํนวยการสํานัก
กจิการนิสิตนักศึกษา และนิสิตทีรั่บทุน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๕ 
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คุณหญงิชดช้อย  โสภณพนิช เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

ภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วนัที่  ๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องโกมุท ช้ัน ๑๙ ธนาคารกรุงเทพ (สํานักงานใหญ่)  
 

นักเรียน นิสิตนักศึกษารับฟังโอวาทจากประธานมูลนิธิฯ นิสิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับทุนการศึกษา 

ตัวแทนนิสิตมอบของที่ระลกึให้กบัประธานมูลนิธิฯ นิสิตนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนถ่ายรูปร่วมกบัประธานมูลนิธิฯ

๒๘๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

คุณหญงิชดช้อย  โสภณพนิช เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

ภาพบรรยากาศการรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วนัที่  ๑๗  กนัยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องโกมุท ช้ัน ๑๙ ธนาคารกรุงเทพ (สํานักงานใหญ่)  
 

นักเรียน นิสิตนักศึกษารับฟังโอวาทจากประธานมูลนิธิฯ นิสิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับทุนการศึกษา 

ตัวแทนนิสิตมอบของที่ระลกึให้กบัประธานมูลนิธิฯ นิสิตนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนถ่ายรูปร่วมกบัประธานมูลนิธิฯ

๒๘๖                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณทุนการศึกษา(ทุนใหเปลา) ป ๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  หองประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน ๒M 
 

กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๗ 
 

ผู้อาํนวยการสํานักกจิการนิสิตนกัศึกษา อาจารย์สายณั  พุทธลา ประธานในการสัมภาษณ์ และได้รับเกยีรตจิากอาจารย์ที
ปรึกษางานทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ท่าน ผศ.อรียา  แพ่งสภา รศ.มุกดา  ภิภพลาภอนันต์

และรองคณบดฝ่ีายกจิการฯคณะวทิยาการจดัการ ท่านอาจารย์พรรณนา  พูนพนิ เป็นกรรมการในการสัมภาษณ์ 
 

นิสิตลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ บรรยากาศบริเวณหน้าห้องสัมภาษณ์ 

บรรยากาศบริเวณหน้าห้องสัมภาษณ์ ผู้อาํนวยการฯมอบของทีระลกึให้คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนใหเ้ปล่า) ปี ๒๕๕๕ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร ๑ ช้ัน 2M 
 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๗ 

ผู้อาํนวยการสํานักกจิการนิสิตนักศึกษา อาจารย์สายณั  พุทธลา ประธานในการสัมภาษณ์ และได้รับเกยีรติจากอาจารย์ที่
ปรึกษางานทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ท่าน ผศ.อรียา  แพ่งสภา รศ.มุกดา  ภภิพลาภอนันต์

และรองคณบดีฝ่ายกจิการฯ คณะวทิยาการจดัการ ท่านอาจารย์พรรณนา  พูนพนิ เป็นกรรมการในการสัมภาษณ์ 

นิสิตลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ บรรยากาศบริเวณหน้าห้องสัมภาษณ์ 

บรรยากาศบริเวณหน้าห้องสัมภาษณ์ ผู้อาํนวยการฯ มอบของทีร่ะลกึให้คณะกรรมการ
สัมภาษณ์ 
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ภาพบรรยากาศการประชุมนิสิตที่จะกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันศุกรที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๔  

๒๘๘                                                                       กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          
 

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม กยศ. วทิยากรจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือการศึกษา 

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม  อาจารย์และเจ้าหน้าทีร่วมฟังการบรรยายจากวทิยากรของ
กองทุน กยศ.  

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม กยศ. เจ้าหน้าทีผู้ดูแลกองทุน กยศ.จากสํานักกจิการนิสิต
นักศึกษาทาํความเข้าใจกบันิสิต 

ภาพบรรยากาศการประชุมนิสิตที่จะกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันศุกรที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

ณ  บริเวณ อาคาร ๑ ช้ัน ๔  

๒๘๘                                                                       กิจการบานสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําป ๒๕๕๕                                                                          
 

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม กยศ. วทิยากรจากกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือการศึกษา 

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม  อาจารย์และเจ้าหน้าทีร่วมฟังการบรรยายจากวทิยากรของ
กองทุน กยศ.  

บรรยากาศนิสิตเข้าร่วมการประชุม กยศ. เจ้าหน้าทีผู้ดูแลกองทุน กยศ.จากสํานักกจิการนิสิต
นักศึกษาทาํความเข้าใจกบันิสิต 
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ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วันอังคาร  ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 

ผู้อํานวยการสํานักกิจฯกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซ่ึงได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธาน และได้มอบทุนการศึกษา

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตท่ีได้รับทุนการศึกษา 

ท่านอธิการบดีได้ปรึกษาและขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษา และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์และนิสิตท่ีได้รับทุนการศึกษา

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๙ 
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วันอังคาร  ที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ อาคาร ๑ ช้ัน ๓ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

ผู้อํานวยการสํานักกิจฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีซ่ึงได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีเป็นประธาน และได้มอบทุนการศึกษา

ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตท่ีได้รับทุนการศึกษา 

ท่านอธิการบดีได้ปรึกษาและขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษา และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับคณาจารย์และนิสิตท่ีได้รับทุนการศึกษา

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๘๙ 
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ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา 
วันเสาร์ที ่ ๒๕ สงิหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  ห้องจริยธรรม ช้ัน ๔ อาคาร ๑๙ (สุริยาคาร)  
 
 

 

ประธานมูลนิธิฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานมูลนิธิฯมอบทุนการศึกษาให้กบันิสิต 

ประธาน และ คณะกรรมการ มูลนิธิสามสมเดจ็เจ้าพระยา ถ่ายภาพร่วมกบัคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

ประธานมูลนิธิฯกล่าวให้โอวาทกบันักเรียน นิสิต ที่รับทุน ประธานมูลนิธิฯมอบทุนการศึกษาให้กบันิสิต 

๒๙๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
ภาพบรรยากาศพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา 

วันเสาร์ที ่ ๒๕ สงิหาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  ห้องจริยธรรม ช้ัน ๔ อาคาร ๑๙ (สุริยาคาร)  

 
 

 

ประธานมูลนิธิฯ จุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย ประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กบันิสิต 

ประธาน และ คณะกรรมการ มูลนิธิสามสมเดจ็เจ้าพระยา ถ่ายภาพร่วมกบัคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทีไ่ด้รับทุนการศึกษา 

ประธานมูลนิธิฯ กล่าวให้โอวาทกบันักเรียน นิสิต ทีรั่บทุน ประธานมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กบันิสิต 

๒๙๐                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศพธีิมอบทุนการศึกษาวดัอมรินทรทรารามวรวหิาร ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

ณ  วดัอมรินทรารามวรวิหาร  กรงุเทพมหานคร  
 

 
 
 

 

เจ้าอาวาสแสดงธรรมเทศนา และให้โอวาทกบัเยาวชนที่เข้ารับทุนการศึกษา 

ภาพบรรยากาศเยาวชน นิสิตนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา 

นิสิตของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเข้ารับทุนกบัเจ้าอาวาสวดัอมรินทรารามวรวหิาร 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๙๑ 
ภาพบรรยากาศพธีิมอบทุนการศึกษาวดัอมรินทรทรารามวรวหิาร ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
ณ  วดัอมรินทรารามวรวิหาร  กรงุเทพมหานคร  

 
 
 
 

 

เจ้าอาวาสแสดงธรรมเทศนา และให้โอวาทกบัเยาวชนที่เข้ารับทุนการศึกษา 

ภาพบรรยากาศเยาวชน นิสิตนักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา 

นิสิตของมหาวทิยาลยัราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาเข้ารับทุนกบัเจ้าอาวาสวดัอมรินทรารามวรวหิาร 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๙๑ 
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม ๑ ตํารวจ ๔ อาสา 
จุดตรวจร่วม สถานีตํารวจนครบาลบางย่ีเรือ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

๒๙๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ๑ ตํารวจ ๔ อาสา 
จุดตรวจร่วม สถานีตํารวจนครบาลบางย่ีเรือ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 

๒๙๒                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส ์
ในวันที ่๒๘ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๙๓ 

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ 
ในวันที ่๒๘ - ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 

ณ MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน 

กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕                                                                       ๒๙๓ 
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ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส ์
ในวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ 

๒๙๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ 
ในวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ณ MCC HALL THE MALL บางกะปิ 

๒๙๔                                                                       กิจการบ้านสมเด็จ : ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๕   
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คณะกรรมการที่ปรึกษา 
     

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์  หนูชูชัย 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว 
๓. นายสายัณ  พุทธลา 
๔. นายสุรศักด์ิ  เครือหงษ ์
๕. นายธีรถวัลย์  ปานกลาง 
๖. นางสาวชัชศรัณย์  จิตคงคา 
๗. นายคณกร  สว่างเจริญ 
๘. นางพรรณา  พูนพิน 
๙. นางสาวรวยทรัพย์  เดชชัยศรี 
๑๐.นางสาวพรธิภา ไกรเทพ 

 

คณะกรรมการรวบรวมและจัดทํารูปเล่ม 
 

๑. นายสายัณ  พุทธลา   ๒.  นายสุรศักด์ิ  เครือหงษ ์
๓. นายธีรถวัลย์  ปานกลาง   ๔.  นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
๕. นางสาวช่ืนชีวิน  พลายบัว   ๖.  นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์ 
๗. นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู   ๘.  นายสุนทร  ปาละพันธ์ 
๙. นายอดิศร  เนียมแก้ว   ๑๐.นายวิเชียร  ทุวิลา 
๑๑.นายขวัญชัย  ช้างเกิด   ๑๒.นายบัญญัติ  เสกนําโชค 
๑๓.นายฐิติวัจน์  กิจกแก้วเจริญรัตน์ 

 

บรรณาธิการ 
 

นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู  นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว  นางสาวพรธิภา  ไกรเทพ 
 

ออกแบบปก 
 

นายขวัญชัย  ช้างเกิด 
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