


     

กิจการบ้านสมเด็จกิจการบ้านสมเด็จ””  
ผลการดําเนนิงาน ประจาํปี ผลการดําเนนิงาน ประจาํปี ๒๕๒๕๕๖๕๖  

 
 

ปฏิทินกิจกรรม ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ 
๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ (ภาคปกติ) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปฐมนิเทศรวมนิสิตใหม่ (ภาคปกติ) 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประชุมผู้ปกครอง 
๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (แยกตามคณะ) 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประชุมผู้ที่สนใจกู้เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) 
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิธีไหว้ครู 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิธีรับขวัญน้องใหม่ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แห่เทียนจํานําพรรษา (ในกรุงเทพ) 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แห่เทียนจํานําพรรษา (วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุรี ) 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประกวดฑูตกิจกรรม 
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เปิดโลกชมรม 
๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ อบรมผู้นํานิสิต รุ่นที่ ๒๓ 
๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ การแข่งขันกีฬาภายใน 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ประชุมนิสิตนักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจําภาคเรียนที่ ๑ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันแรกของการย่ืนความจํานงขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 
ภาคเรียนที่ ๒ 
๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันสุดท้ายของการย่ืนความจํานงขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เดินเพ่ือสุขภาพ ๑๑๘ ปี บ้านสมเด็จฯ 
๑๔ – ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยคร้ังที่ ๔๑ 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ วันคล้ายวันพิราลัย 
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ อบรมผู้นํานิสิต รุ่นที่ ๒๔ 
๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ อบรมผู้นํานักศึกษา ภาคพิเศษ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิต  ประธานสภานิสิต  และนายกสโมสรนิสิตประจําคณะ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา (กลุ่ม จันทร์ – พุธ) 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เลือกต้ังนายกองค์การบริหารนักศึกษา  ประธานสภานักศึกษา (กลุ่ม วันอาทิตย์) 
๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ประชุมนิสิตนักศึกษา  ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจําภาคเรียนที่ ๒ 
***หมายเหตุ***  กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สารจากอธิการบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา 
 
 

 เ น่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ทําหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพ เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจํานวนหลายหน่วยงาน 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่คอยดูแลทางด้านพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา มี
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ฝ่ายพัฒนานิสิตนักศึกษา ฝ่ายบริการและสวัสดิการ ฝ่ายอนามัย ฝ่ายศูนย์เวชศึกษา
ป้องกัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเกิดความคิดในการดําเนิน
โครงการ รวมถึงให้โอกาสนิสิตนักศึกษาในการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะชีวิตให้
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข รวมถึงการเรียนภาษาเพ่ือนบ้าน และมีโครงการเรียนร่วมในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ เพ่ือนําไปประกอบอาชีพอันจะนํามาซึ่งความสุข ความศรัทธา           และ
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงานกับบุคคลภายนอกในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 ในโอกาสน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอสรุปงานกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ต่อไป 
 

ด้วยความรักและปรารถนาดี 
 

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา ) 
รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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สารจากผู้ช่วยอธิการบด ี

กิจกรรมพัฒนานิสิต  “คนเก่ง” “คนดี” และ “คนมีความสุข” 
 
 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนิสิต นักศึกษา ทุกกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษา    

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศ 

การเสริมสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต       
เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอันดีงาม รู้จักการมีส่วนร่วม การทํางานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ ส่งเสริมจิตสาธารณะ   
จิตอาสา มีความเป็นผู้นํา นํ้าใจนักกีฬา รู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักให้หรือเสียสละโดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน มุ่งผลประโยชน์เพ่ือสันติสุขของสังคมมากกกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง รู้จักควบคุม
ตนเอง รวมทั้งมีความประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม  

การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้รับการสร้างสรรค์งาน โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเป็น
ผู้รับผิดชอบน้ัน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ  จึงให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จเป็น
อย่างดีย่ิง ขอแสดงความช่ืนชม ยินดี มา ณ โอกาสน้ี 

 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดี 
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 สารจากผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 

 

 

 “กิจกรรม”เป็นสื่อนําแห่งความสําเร็จ กิจกรรมให้อะไรมากมายกว่าที่คิดนอกเหนือห้องเรียน 
นอกจากวิชาการ กิจกรรมถือเป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่จะนําพาความสําเร็จให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ี ทําให้เรารู้ชีวิตคนมีหลายรูปแบบ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเป็นกิจกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ สอดแทรกความรู้เชิงวิชาการเข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
ภูมิศาสตร์ สังคมไทย การที่เราจะทํากิจกรรมให้มีความสุขหรือการที่จะทํากิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จน้ัน เรา
จะต้องรู้จักชีวิตคนต้ังแต่การเตรียมงาน การรวบรวมคน การปฏิบัติงาน การเก็บงาน แม้กระทั่งการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาส การที่เราจะทํางานให้มีความสุขเราจะต้องมองข้ามอุปสรรคที่มันจะเกิด แต่เราก็ต้องคิดรอบคอบ
ก่อนที่จะทํา ถามเพ่ือนร่วมงาน ถามผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ คําตอบท่ีได้จากการถาม น่ันคือเส้นทางที่นําไปสู่การ
ทํากิจกรรมให้สําเร็จ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ทุกท่านให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมดีมาก อยู่แบบพ่ีแบบน้อง เหมือนอยู่ในบ้าน จริง ๆ ครับ แม้แต่นิสิตนักศึกษาก็มาหลากหลายภูมิภาค
แต่ทุกคนก็เป็นหนึ่งเดียว คือ “เลือดม่วงขาว เราชาวบ้านสมเด็จฯ” 

 

 

 
     

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา 
                 ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
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 สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
  

            อาจารย์พรรณา  พูนพิน 
   

  การส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา ได้ศึกษาจบตามหลักสูตร และเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาสังคมน้ัน 
นอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว สิ่งสําคัญที่ควรตระหนัก รับรู้และช่วยกันเป็นส่วนหน่ึง คือการ
สร้างโอกาส สถานการณ์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมให้เกิดข้ึนภายในรอบร้ัวมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมศึกษาเรียนรู้ ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยดูแล และให้คําปรึกษา
อย่างใกล้ชิด ทําให้นิสตนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงท่ีสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตและปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองดีของสังคมได้ 

   

 

 

 

 

 

 สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  

           อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ 

 

 ก่อนอ่ืนต้องขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับสําหรับนิสิตใหม่เข้าสู่บ้าน บ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความรัก 
บ้านท่ีมีประวัติอันยาวนาน บ้านที่ทุกคนประสบความสําเร็จ คือบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอนน้ีทุกคนก้าวเข้าสู่
การเป็นผู้ใหญ่ช่วงน้ีเป็นช่วงที่สําคัญของชีวิตจงอย่าประมาทในการดําเนินชีวิต ต้ังใจเรียนเป็นอันดับหน่ึง 
กิจกรรมก็ควรมีแต่เป็นอันดับสองจะทําให้ชีวิตการเป็นนิสิตนั้นสมบูรณ์แบบ 
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 สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
  

           อาจารย์ชัชศรัณย์  จิตคงคา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เสริมสร้างพลังปัญญาของเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ดังนั้นสํานัก  
กิจการนิสิตนักศึกษา คณะ และหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการผลักดันดูแล พัฒนา และ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม  นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนด้วยการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตนักศึกษา นิสิต
นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นคนที่สมบูรณ์จากกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิตและพัฒนา
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และคุณธรรมได้อย่างครบถ้วน 

นิสิตนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดขึ้นใน       
แต่ละปีการศึกษาทําให้เกิดผลงานของนิสิตนักศึกษาที่สร้างสรรค์   ได้แสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและได้
พัฒนาเรียนรู้เพ่ือสร้างรากฐานความสําเร็จของชีวิตในอนาคตต่อไป 
 
 

 

 

 สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนกัศึกษา 
 คณะครุศาสตร ์
  

           อาจารย์รวยทรัพย์  เดชชัยศรี 

 

 “...บ้านสมเด็จ... บ้านแห่งน้ียังเป็นบ้านที่เป่ียมล้นด้วยความดีเพราะเป็นบ้านที่แวดล้อมไปด้วย  
แหล่งศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เป็นบ้านที่มุ่งสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ มีจิตใจที่ดีงามและประพฤติตนอย่างผู้มีจริยธรรม นอกจากน้ันยังเป็นบ้านแห่งความสุข          
สุขที่มีผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมากมาย สุขที่ทุกคนให้ความรัก ความห่วงใย ให้กําลังใจ ดูแลซึ่งกันและกัน      
อย่างเป่ียมสุข  เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีทั้งความเก่ง ดี มีสุข พร้อมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนในบ้านแห่งนี้อย่างเป่ียมล้น....” 
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แนะนําเครือข่ายองค์การบริหารนิสติ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสันติ  ชัยประสิทธ์ิ 
นายกสโมสรนิสติคณะวิทยาการจัดการ 

นายสุวิทย์  ปิดตานัง 
นายกสโมสรนิสติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายนกพร  เพชรวิเศษ 
นายกสโมสรนิสติคณะครุศาสตร์ 

นางสาวกาญจนา  ปรํากระโทก 
ประธานสภานิสิต 

นายณัฐกิตต์ิ  นาคพล 
นายกองค์การบริหารนิสิต 

นายสุรพงษ์  เพชรธีรวงศ์ 
นายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คํานํา 
 
 “กิจการบ้านสมเด็จ” สรุปผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยในรอบ
ปีท่ีผ่านมา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มุ่งม่ันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม เพ่ิมพูน ศักยภาพของนิสิต นักศึกษา ให้เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม  พร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ เพ่ือสะท้อนภารกิจของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัด มุ่งเน้นการสอดแทรกความรู้เชิงวิชาการ
ประกอบกิจกรรม เพ่ือเชื่อมโยงความรู้จากท้องถ่ินสู่สากล สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเองมีบริบทการทํางานด้านพัฒนา
คุณภาพนิสิต นักศึกษา จึงส่งเสริม สนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษา เกิดความคิด มีจิตอาสาในการทํากิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้
นิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะต่างๆ รวมท้ังการแสวงหาเครือข่ายทางด้านกิจกรรม
สําหรับนิสิต นักศึกษา ท้ังในและนอกสถานศึกษาของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดการทํากิจกรรมท้ังในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จนถึงระดับชาติ ต่อไป 
 ผลการดําเนินงานของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงาน  ฝ่ายต่างๆ                  
ท้ังคณะกรรมการสํานักฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง สํานักกิจการ     
นิสิตนักศึกษาเองมีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ควบคู่กับการเรียนการสอน หวังเป็นอย่างย่ิงว่ากิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจัดข้ึนจะส่งผลดีต่อตัวนิสิต นักศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์จากความรู้ในห้องเรียน สู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสืบไป 
 
 
 

     
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ   พุทธลา 

                 ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสตินักศึกษา 
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  - โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ๙ 
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  - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๙๖ 
  - โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๑๐๐ 
  - โครงการ ๑๓๑ ปี เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ๑๐๔ 
  - โครงการร่วมการประกวด TCCTV Talent Show ๑๐๘ 
  - โครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี ๙ ๑๑๑ 
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 งานบริการและสวัสดิการ ๑๑๔ 
  - โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๔ ๑๑๕ 
  - งานบริการด้านแนะแนวอาชีพ ๑๑๗ 
  - งานบริการด้านทุนการศึกษา ๑๑๘ 
  - งานบริการด้านกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ๑๒๐ 
  - งานบริการด้านการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ๑๒๕ 
  - งานบริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร ๑๒๖ 
  - โครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ ๑๒๗ 
  - งานบริการด้านสุขภาพ ๑๓๐ 
  - ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ๑๓๑ 
  - โครงการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๓๒ 
  - โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากร ๑๓๔ 
  - งานบริการด้านประกันอุบัติเหตุนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ๑๓๖ 
 ภาพกิจกรรมท้ายเล่ม ๑๓๗ 
 กองบรรณาธิการ 
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กิจกรรมวิชาการกิจกรรมวิชาการ  
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่ส่งเสริมคุณลักษณะ  
บัณฑิตที่พึงประสงค์บัณฑิตที่พึงประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖

1



     

โครงการเปิดโลกชมรม 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารนิสิต ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการทํากิจกรรมตามธรรมนูญนิสิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้เห็น
ถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมของนิสิต ท่ีมีผลต่อการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างประสบการณ์จริงท่ีได้จาก
การคิด และปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจดัการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีระบบ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการทํางานในอนาคต ซ่ึงองค์การ
บริหารนิสิต อาจทํากิจกรรมเพ่ือบริการแก่นิสิตได้ไม่ท่ัวถึงทุกคน ธรรมนูญนิสิต จึงได้กําหนดให้มีการจัดต้ังชมรมข้ึน เพื่อจัด
กิจกรรม โดยนิสิตให้กับนิสิตเอง โดยมีองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม อาจารย์ท่ีปรึกษาองค์การบริหาร
นิสิต สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษาและบริการการดําเนินกิจกรรมของทุกชมรม 
 ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ องค์การบริหารนิสิต ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเปิดชมรมใหม่ และได้ทํา
การประชมุเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบการจัดตั้งชม และการจัดกิจกรรมชมรม เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงได้กําหนดจัดกิจกรรม เปิดโลก
ชมรมข้ึน ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ชมรมต่าง ๆ ได้มาจัดซุ้มรับสมัครนิสิตท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในชมรม และ
ยังเป็นการแสดงผลงาน หรือวัตถุประสงค์ของชมรมนั้น ๆ ด้วย   
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือกระจายการจัดกิจกรรมให้ท่ัวถึงและพัฒนาทักษะ ความสามารถให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ท้ังตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน     

ท้องถ่ิน ฯลฯ 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษา จากสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๕๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ 
 ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
 ระหว่างวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ผู้เขา้ร่วมโครงการ  

จํานวนท้ังสิ้น ๑๕,๒๕๐  คน ประกอบด้วย 
- อาจารย์     จํานวน ๑๐๐      คน 

  - นิสิต     จํานวน ๑๕,๐๐๐ คน 
  - คณะกรรมการดําเนินงาน   จํานวน ๑๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๙๒,๒๕๐ บาท ( เก้าหม่ืนสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้กระจายการจัดกิจกรรมให้ท่ัวถึงและพัฒนาทักษะ ความสามารถให้กับนิสิต 
๒. นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ท้ังตนเอง มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องถ่ิน ฯลฯ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิตได้มีโอกาสทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด 
๒. นิสิตใช่เวลาว่างให้เกินประโยชน์ 
๓. นิสิตมีเวลาทําทํากิจกรรมร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มนิสิต 
๔. นิสิตได้ทํางาน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : มีชมรมท่ีไม่สามารถแจ้งเปิดได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
     : มีชมรมท่ีจัดกิจกรรมโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตก่อนล่วงหน้า 
 

ข้อเสนอแนะ   : ติดตามประแก้ไขเป็นรายกรณีชมรม 
    : ประชุมและติดตามผลการดําเนินงานชมรมทุก ๑ เดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔ 
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รายชื่อชมรมปี ๒๕๕๖ 
 

ลําดับท่ี รายชื่อชมรม จํานวนสมาชิก (คน) 
ชมรมด้านวิชาการ จํานวน ๙ ชมรม 

๑ ชมรมนิติศาสตร์ลูกสุริยะ ๕๓๑ 
๒ ชมรมศิลป์อาสา ๕๘๗ 
๓ ชมรมอาสาพยาบาล ๑๙๐ 
๔ ชมรมกระดานดํา ๖๗๔ 
๕ ชมรมวิชาการ ๔๔๓ 
๖ ชมรม English Club New Gen ๖๕๓ 
๗ ชมรมส่องกล้องดูดาว ๖๘๘ 
๘ ชมรมก้าวย่างอย่างเข้าใจ ๓๘๓ 
๙ ชมรมสมาธิ BSRU ๑๘๒ 

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

ชมรมด้านบําเพ็ญประโยชน์จํานวน ๑๘ ชมรม 
๑๘ ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน ๒๘๘ 
๑๙ ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ๔๕๘ 
๒๐ ชมรมร่วมคิดสร้างสรรค์สัมพันธ์รักษ์โลก (Eco for life) ๕๖๕ 
๒๑ ชมรมสานสัมพันธ์สู่ชุมชน ๓๔๓ 
๒๒ ชมรมปิดทองหลังพระ ๘๖๗ 
๒๓ ชมรมรู้รักษ์ถิ่น ๒๘๔ 
๒๔ ชมรมเฉพาะกิจ ๒๕๕ 
๒๕ ชมรมวัยรุ่นไทยใจอาสา อพ.สธ. ๖๖๕ 
๒๖ ชมรมห้องสมุดเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ๕๘๐ 
๒๗ ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ๒๗๒ 
๒๘ ชมรมรักษ์เล ๘๙๙ 
๒๙ ชมรมคนแลเงา ๕๒๐ 
๓๐ ชมรม WE ARE HELPERS ๒๗๓ 
๓๑ ชมรมบ้านเดียวกัน ๔๓๗ 
๓๒ ชมรมกบนอกกะลา ๓๕๗ 
๓๓ ชมรมอุตสาหกรรมบําเพ็ญ ๒๑๘ 
๓๔ ชมรมคนมีไฟ ๔๐๐ 
๓๕ ชมรมโรบอท ๓๐๒ 

ชมรมด้านศิลปวัฒนธรรมจํานวน ๔ ชมรม 
๓๖ ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน ๑,๐๓๑ 
๓๗ ชมรมทักษิณสุริยะ ๖๘๒ 
๓๘ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์บ้านสมเด็จ ๒๐๔ 
๓๙ ชมรมกล้าดี ๑,๐๐๖ 

รวม ๑๘,๘๓๖ ๕ 
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การประเมินผลสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดโลกชมรม 
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุิยวงศ์ (ชว่ง บุนนาค) 
 

จากการดําเนินโครงการ เปิดโลกชมรมผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม 
โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการเปิดโลกชมรม 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๘๐  ๗๐ 
หญิง ๑๒๐ ๓๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑  ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
ปีท่ี ๒  ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปีท่ี ๓  ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปีท่ี ๔  ๑๐ ๒.๕๐ 
รวม  ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๐๐ ๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๑๒.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 

 ๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการเปิดโลกชมรม 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมทั่วไป ค่าเฉลี่ย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๒ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๘ ดี 
๔. ขั้นตอนการสมัครสมาชิกชมรม ๓.๙๙ ดี 

รวม ๔.๑๓ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉลี่ย 
(x) ระดับ 

๑. มีโอกาสทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ๓.๕๘ ดี 
๒. นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓.๗๘ ดี 
๓. ทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม ๔.๑๐ ดี 
๔. เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ๓.๙๙ ดี 

รวม ๓.๘๖ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรม 
งานเปิดโลกชมรม เปิดโลกกิจกรรม ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ภาพกิจกรรม

งานเปิดโลกชมรม เปิดโลกกิจกรรม ๕๖

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการปฐมนิเทศนสิติใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
 

 
หลักการและเหตุผล 
          เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  ระเบียบข้อบังคับ  
กฎเกณฑ์ต่างๆ  และระบบสังคม  การปฐมนิเทศจะช่วยให้นิสิตนักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตน
และสร้างทัศนคติทีดีในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย  อีกท้ังทางมหาวิทยาลัย ได้คํานึงถึงความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง
ของบุตรหลานของตนเองที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุม
ผู้ปกครองข้ึนเพื่อเป็นการแนะแนวทางในการศึกษา  การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นิสิตได้รับข้อมูลพื้นฐานสําคัญท่ี
จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆท้ังในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากน้ันยังเป็นการแนะนําผู้บริหารและ
คณาจารย์ให้นิสิตได้รู้จัก และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้กับ
ผู้ปกครองอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือแนะนําและชี้แจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในร้ัว

มหาวิทยาลัย 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้พบกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตใหม่และผู้ปกครอง ทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อนิสิต 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จาํนวน    ๓๐๐      คน 
            - นิสิต    จาํนวน ๓,๕๐๐ คน 
  - ผู้ปกครองนิสิต   จํานวน ๑,๐๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๒๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาท ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้แนะนําและชี้แจงกฎระเบียบ แนะแนวทางการศึกษา และการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้พบกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัย 
๓. นิสิตใหม่และผู้ปกครองทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 

๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิตใหม่ได้รับทราบกฎระเบียน และแนวทางการศึกษาเบ้ืองต้นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
๒. ได้วางรากฐานอันดีแก่การเริ่มต้นท่ีจะศึกษา 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : นิสิตนักศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศได้เพียงพอ 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีการปฐมนิเทศเพิ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๑๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการปฐมนิเทศนสิติใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๖ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 

  
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
หญิง ๒๕๕ ๖๓.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
นิสิต ๑๘๔ ๔๖ 

ผู้ปกครอง ๑๕๖ ๓๙ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๐๐ ๒๕ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๐ ๑๒.๕๐ 
ผู้ปกครอง ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
  
 
 ๑๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง  
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดประชุม ๔.๕๗ ดี 
๒. สื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ๔.๓๖ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดประชุม ๓.๙๘ ดี 

รวม ๔.๓๐ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ทราบถึงกฎระเบียบในมหาวิทยาลัย ๔.๕๓ ดี 
๒. แนะแนวทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย ๔.๖๕ ดี 
๓. การปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ๔.๑๒ ดี 

รวม ๔.๔๓ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง
     

ภาพกิจกรรม 
โครงการปฐมนิเทศนสิติใหม่และประชุมผู้ปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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โครงการพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 
 

 

หลักการและเหตุผล 
          การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถือว่าเป็นหน่ึงในความภาคภูมิใจในด้านการ
เรียนของคนทุกคน ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมต้นสู่วัยทํางาน ท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบมากข้ึนและยังเป็นการสร้างรากฐานของชีวิต
ตนเองได้ตามที่ต้องการ โดยบัณฑิตทุกคนจะนําเอาความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ท่ีตนได้สะสมไว้เป็นเวลา ๔ ปี ใน
รั้วมหาวิทยาลัยนําออกมาใช้อย่างเต็มความสามารถและกําลังของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล อันสูงสุดของชีวิต 
 ดังนั้นองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
๒. เพ่ือเป็นกิจกรรมท่ีให้บัณฑิตใหม่ได้ ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม 
๓. เพ่ือให้บัณฑิตใหม่และผู้ปกครองได้แสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๓๐ มิถุนายน  ถึง วันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖     
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๑๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน   ๕๐       คน 
            - นิสิต   จํานวน ๓๕๐ คน 
  - บัณฑิตจบใหม่  จํานวน ๒.๗๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๐,๐๐๐  บาท ( หนึ่งหม่ืนบาท ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. การแสดงความยินดีกับนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
๒. บัณฑิตใหม่ได้ผ่อนคลายความเหน่ือยล้าจากการฝึกซ้อม 
๓. บัณฑิตและผู้ปกครองได้แสดงความยินดีและบันทึกภาพความทรงจํา 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. ซุ้มขององค์การบริหารนิสิตได้รับความนิยมจากบัณฑิตมาถ่ายรูปเป็นจํานวนมาก 
๒. นิสิตนักศึกษาได้คอยช่วยเหลือและคอยอํานวยความสะดวกแก่บัณฑิตรุ่นพ่ีเป็นอย่างดี 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : จํานวนซุ้มแสดงความยินดีไม่เพียงพอต่อบัณฑิต 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้ซุ้มเพ่ิมมากขึ้น 
 

๑๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

จากการดําเนินโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 

 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๕๕ ๖๓.๗๕ 
หญิง ๑๔๕ ๓๖.๒๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ๑๙๙ ๔๙.๗๕ 
ผู้ปกครอง ๑๗๑ ๔๒.๗๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน  ๓๐ ๗.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๐ ๗.๕๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๕ ๑๓.๗๕ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๑๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๕ ๑๑.๒๕ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๙ ๑๔.๗๕ 
ผู้ปกครอง ๑๗๑ ๔๒.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 ๑๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๓๒ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ๓.๗๗ ดี 
๒. ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม ๔.๑๒ ดี 
๓. บันทึกภาพความทรงจํา ๔.๐๔ ดี 

รวม ๓.๙๘ ดี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

ส่วนที่ ๒ ความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๓๒ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้แสดงความยินดีกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ๓.๗๗ ดี 
๒. ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อม ๔.๑๒ ดี 
๓. บันทึกภาพความทรงจํา ๔.๐๔ ดี 

รวม ๓.๙๘ ดี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการอบรมผู้นํานสิิต รุ่น ๒๓ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถครบถ้วนท้ังด้าน
วิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการพัฒนาของประเทศล้วนให้
ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็นความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นผู้นํา 
จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่
นิสิต ตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน  

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ค่ายศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน     ๕      คน 
            - นิสิต   จํานวน ๑๒๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๒๕ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๓๑๙,๓๒๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ  
 ๑. มหาวิทยาลัยได้สร้างต้นแบบผูน้ํานิสิตท่ีจะสามารถช่วยเหลืองานของสาขาวิชาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               มากย่ิงขึ้น 
 ๒. สามารถเพิ่มเครือข่ายของคณะกรรมการนิสิตให้มากย่ิงข้ึน 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : อากาศหนาวตอนกลางคืน 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีผ้าห่มเพิ่มเติม และทํากิจกรรมออกกําลังกายในช่วงเช้า ๑๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการอบรมผู้นํานสิิต รุ่นท่ี ๒๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ณ ค่ายศรสีวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๓ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัด

กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๓ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

  
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๖๕ ๔๓.๓๓ 
หญิง ๘๕ ๕๖.๖๗ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 

ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๑๒๐ ๘๐ 
นิสิตปี ๒ ๑๕ ๑๐ 
นิสิตปี ๓ ๕ ๓.๓๓ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๖.๖๗ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๙๐ ๖๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๑๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕ ๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ ๖.๖๗ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๖.๖๗ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๓.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 
 

๑๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖

17



     

ส่วนที่ ๒ ความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผูน้ํานสิิต รุ่น ๒๓ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๙ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๓.๗๕ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๔.๓๕ ดี 

รวม ๔.๐๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ส่งเสริมให้ทํางานเป็นระบบมากขึ้น ๓.๗๘ ดี 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตประจําสาขาดีขึ้น ๔.๐๕ ดี 
๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๙๙ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำานิสิต รุ่นที่ ๒๓

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ ค่ายเยาวชนดอนบอสโก ต.เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

     

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นาํนสิิต รุ่นท่ี ๒๓ 
ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๘  สงิหาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  คา่ยเยาวชนดอนบอสโก ต.เขาตะเกยีบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีนัธ ์
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพฒันาศักยภาพอาจารย์ทีป่รึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ ๕”  

 
 

หลักการและเหตุผล 
 คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้นถ้าสถานศึกษามีบุคคลากรท่ีมีคุณภาพมีความรักองค์กร มุ่งม่ันต้ังใจ ปฏิบัติหน้าท่ี
ตามภาระงานท่ีกําหนด  และในปัจจุบันนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพิ่มจํานวนมากข้ึน ซ่ึง
เป็นหน้าท่ีของทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการบริหารกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท่ีจะส่งผลถึงภาพลักษณ์และศักยภาพของมหาวิทยาลัย  
และเพื่อให้การจัดการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา นั้นเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและสร้างสรรค์ 
รวมถึงการพัฒนางานให้เต็มศักยภาพ  
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ี
ปรึกษากับงานสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งท่ี ๕ ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษาและบุคลากร อันนําไปสู่การพัฒนางานและ
ความคิดสร้างสรรค์ในการนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  
 

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาความพร้อมของอาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาในการคิดและ 
     ตัดสินใจในการทํางาน รวมถึงการพัฒนางานกจิการนิสิตนักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
 ๒. เพ่ือปรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานให้พร้อมสําหรับการจัดกิจกรรมสําหรับนิสิตและนักศึกษา 
  ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
  ๔. เพ่ือสร้างความสามัคคีในองค์กร 
 ๕. เพ่ือวางแผนในการบริการด้านกิจกรรมสําหรับนิสิตนักศึกษา 
 ๖. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษาท้ังภายใน และภายนอก 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา ท้ัง ๔ 
คณะ อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุน รวม ๙๕ คน 
 

วัน เวลา สถานท่ี 
 วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 วันท่ี ๒๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
 งบประมาณจาก เงินบํารุงการศึกษา รหัส ๒๑๑๐๑-๕๗-๐๔๐๐๒-๑๒-๐๑ จํานวน ๖๕๘,๕๐๐ (หกแสนห้าหม่ืน 
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษา บุคลากรของสาํนักกิจการนิสิตนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้จะได้รับแนวความคิดใหม่ ๆ ใน
ระบบงานกิจกรรม เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพมากขึ้น 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 สํานักกิจการนิสตินักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

๒๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครั้งที่ ๕

     

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การพฒันาศักยภาพอาจารย์ทีป่รึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต” ครัง้ที่ ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการอบรมผู้นํานสิิต รุ่น ๒๔ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถครบถ้วนท้ังด้าน
วิชาการ นันทนาการ และมีความเป็นผู้นํา ซ่ึงหลากสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการพัฒนาของประเทศล้วนให้
ความสําคัญเป็นอย่างมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็นความสําคัญต่อการผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นผู้นํา 
จึงได้จัดโครงการอบรมผู้นํานิสิต เป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีความเป็นผู้นํา มีทักษะและบุคลิกภาพท่ีดี เพ่ือเป็นผู้นําแก่
นิสิต ตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ คน  

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , คา่ยศรีสวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗   

 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จาํนวน     ๕      คน 
            - นิสิต    จาํนวน ๑๒๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๒๕ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๓๑๘,๙๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความเป็นผู้นํา และมีบุคลิกภาพที่ดี 
๒. เพ่ือสร้างตัวแทนนิสิต และนิสิตแกนนําในการพัฒนาทักษะทางกิจกรรม 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตมีพ้ืนท่ีในการแสดงออกในการทํากิจกรรมของผู้นํานิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้สร้างต้นแบบนิสิตท่ีจะสามารถช่วยเหลืองานของสาวิชาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 
๒. สามารถเพิ่มเครือข่ายของคณะกรรมการนิสิตให้มากยิ่งข้ึน 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ภูมิอากาศตอนกลางคืนหนาว 
 

ข้อเสนอแนะ   : จัดให้มีผ้าห่มเพิ่มเติม และทํากิจกรรมออกกําลังกายในช่วงเช้า ๒๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

22



     

การประเมินผลสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลโครงการอบรมผู้นํานสิิต รุ่น ๒๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 

ณ ค่ายศรสีวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

จากการดําเนินโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๔ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัด
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๔ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 

 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๗๐ ๔๖.๖๗ 
หญิง ๘๐ ๕๓.๓๓ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๑๐๐ ๖๖.๖๗ 
นิสิตปี ๒ ๒๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตปี ๓ ๒๐ ๑๓.๓๓ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๖.๖๗ 
รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๙๐ ๖๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๖.๖๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕ ๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๑๐ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๖.๖๗ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๓.๓๓ 

รวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 

 
 ๒๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ อบรมผู้นํานิสิต รุ่น ๒๔ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๓๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๑ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๕๖ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๓.๗๘ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๔.๑๑ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ส่งเสริมให้ทํางานเป็นระบบมากขึ้น ๔.๐๗ ดี 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตประจําสาขาดีขึ้น ๔.๑๙ ดี 
๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๕๔ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำานิสิต รุ่น ๒๔

ณ ค่ายศรีสวาท อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมผู้นาํนสิิต รุ่น ๒๔ 
ณ ค่ายศรสีวาท อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ๒๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Website Page 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากข้ึน อันเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิด ความรวดเร็ว 
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร และเป็นอีกหนทางหน่ึงของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือเสริมภาพลักษณ์
และศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย  

องค์การบริหารนิสิต ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver และการสร้างเว็บเพจ (Web Page) ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างเว็บเพจได้ด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver ซ่ึงจะทําให้เว็บเพจ (Web Page) ท่ีสร้างมีความทันสมัย น่าสนใจเพิ่มมากข้ึน และทําเป็นเนื้อหา
สําหรับใช้ในระบบ Online และ Digital ได้ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงการสร้างเว็บเพจ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพจด้วยตนเอง 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน ถึง วันท่ี ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕๐ คน ประกอบด้วย 

            - องค์การบริหารนิสิต  จํานวน ๕ คน 
            - สภานิสิต   จํานวน ๕ คน 
  - สโมสรนิสิต ท้ัง ๔ คณะ  จํานวน ๔๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๘๘,๖๐๐   บาท ( แปดหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑.  หน่วยงานท่ีเข้ารับการอบรมได้นําเอาความรู้ไปปฏิบัติใช้จริง  
๒.  ผู้เข้าร่วมอบรมได้เผยแพร่สาระเนื้อหาจากการอบรม  
๓.  ผู้ใช้บริการหลังจากเปิดเว็บไซด์มีปริมาณไม่น้อยกว่า ๘๐ %  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

 

 

 

 ๒๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาและฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ website page 
ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

 จากการดําเนินโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ website page ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเปน็ ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ website page 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ  
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๔๐ ๘๐ 
หญิง ๑๐ ๒๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
องค์การบริหารนิสิต ๕ ๑๐ 
สภานิสิต ๕ ๑๐ 
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร ์ ๑๐ ๒๐ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๒๐ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐ ๒๐ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๐ ๒๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเหน็เก่ียวกับการจัดโครงการ พัฒนาและฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ website page  
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๕๖ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๔ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๓๘ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๐๒ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
 ๒๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงการสร้างเว็บเพจ ๔.๑๘ ดี 
๒. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณคา่และใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต ๓.๕๖ ดี 
๓. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์เพจจริงด้วยตนเอง ๔.๐๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๒๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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โครงการบ้านสมเด็จพาน้องเข้าเรียน 
 

 
หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องด้วยท่ีประชุมองค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษาควบคู่กับการดําเนินกิจกรรม ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ได้ดําเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการท่ีว่า “ บ้านสมเด็จพาน้องเข้าเรียน ”  
โดยทางผู้จัดได้มองเห็นถึงความต้องการของนักเรียนและความขาดแคลนในส่ิงของต่างๆ ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดรับบริจาคสิ่งของพร้อมจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือมอบให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตร่วมกับชุมชนและสังคมภายนอก 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าร่วมและทําความเข้าใจกับสังคมปัจจุบัน 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท้ังตนเอง มหาวิทยาลัย และชุมชน

ท้องถ่ิน 
๔. เพ่ือให้มีตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ณ โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว ตําบลอ่าวใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จํานวน      -      คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๑๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๔๕,๐๕๐   บาท  (สี่หม่ืนห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กับสังคมนอกมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
๓. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 
 ๓๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการบา้นสมเด็จพาน้องเข้าเรียน 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

ณ โรงเรียนบา้นแหลมพร้าว ตําบลอา่วใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
   

 

  จากการดําเนินโครงการบ้านสมเด็จพาน้องเข้าเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการบา้นสมเด็จพาน้องเข้าเรียน 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 
  รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๐ ๔๐ 
หญิง ๓๐ ๖๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๒๒ ๔๔ 
นิสิตปี ๒ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตปี ๓ ๑๑ ๒๒ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒ ๔ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ ๑๔ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ ๒๐ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒ ๔ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๑ ๒ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ 
 
 
 

๓๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการบ้านสมเด็จพาน้องเข้าเรียน 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๙ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๓ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๖๘ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๓.๙๙ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามา  
    ประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๑๕ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๗๘ ดี 
รวม ๓.๙๗ ดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

๓๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศลิปะการพูดและการนาํเสนอ
 

 
หลักการและเหตุผล 

  การพูดเป็นวิธีการสื่อสารท่ีสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ทัศนคติและ   ประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ฟัง ดังนั้นผู้ท่ีมีศิลปะในการพูดจึงได้เปรียบบุคคลอ่ืน เพราะนอกจากจะช่วยสร้างในเรื่องที่พูดให้เกิดแก่
ผู้ฟังแล้ว ยังช่วยสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจและหากนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการดําเนินชีวิตก็จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับงาน สร้างความสง่างาม และนําความสําเร็จมาสู่ผู้พูด 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดจากนักพูดมืออาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูด 
๓. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องและสิ่งท่ีต้องปรับปรุงทักษะการพูด

จากนักพูดมืออาชีพ 
๔. เพ่ือให้มีตัวแทนนิสิตจากหน่วยงานส่วนกลางได้แก่ องค์การบริหารนิสิต,สภานิสิตและสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ เข้า

ร่วมการอบรมในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๐ คน ประกอบด้วย 

  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๑๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน   ๒๐,๔๐๐   บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กับสังคมนอกมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
๓. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศลิปะการพูดและการนาํเสนอ 

วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและ

การนําเสนอ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 8 57.14 
หญิง 6 42.86 
รวม 14 100 

 

ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ 7 50 
นิสิตปี ๒ 3 21.43 
นิสิตปี ๓ 2 14.29 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 2 14.29 
รวม 14 100 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ 3 21.43 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 14.29 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ 4 28.57 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 7.14 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 3 21.43 
คณะกรรมการดําเนินงาน 1 7.14 

รวม 14 100 
 

 
 

๓๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปะการพูดและการ
นําเสนอ 

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.11 ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ 3.97 ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 3.56 ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ 4.13 ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว 3.68 ดี 

รวม 3.91 ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสติได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน 3.47 ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์กับกิจกรรมใน 
    มหาวิทยาลัยได้ 4.12 ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม 3.79 ดี 
รวม 3.79 ดี 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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กิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมกีฬาหรือ  
การส่งเสริมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการแข่งขันกีฬาภายใน “ชงโคเกมส ์๒๐๑๓” 
 

 
หลักการและเหตุผล 
  กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริม และพัฒนามนุษย์ ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในสังคม 
และยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาความคิด สติปัญหา สมาธิ ให้กับมนุษย์ได้อย่างดีย่ิง ซ่ึงทั่วโลก ได้ให้ความสําคัญกับการเล่นกีฬา 
ท้ังสมัครเล่นและอาชีพ ด้วยเหตุผลหลักท่ีว่าเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความแข็งแรงให้ร่างกาย อันจะนําไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี และ 
เพ่ือเพ่ิมความสามัคคีให้เกิดมากขึ้น  
  องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ชงโคเกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น เพ่ือให้นิสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้สร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ของนิสิต 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๒๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน   ๒๐๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๓,๗๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๖๙๙,๘๒๐   บาท (หกแสนเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยย่ีสิบบาท ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. เพ่ือสร้างเสริมและพัฒนาร่างกาย จิตใจให้กับนิสิต 
๒. เพ่ือสร้างความสามัคคี และการทํางานร่วมกันของนิสิต 
๓. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ของนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมกันเพื่อก่อให้เกิดความสามัคค ี
๒. นิสิต นักศึกษาได้ร่วมแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค ์

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : มีนิสิตจํานวนมากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
     : การแข่งขันกีฬาอยู่ในระหว่างการทําการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ   : เพ่ิมการมีส่วนร่วมให้กับนิสิต 
    : จัดแบ่งช่วงเวลาในการจัดการแข่งขัน 

๓๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๒๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
  จากการดําเนินโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๓ ผูร้ับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัด
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ กีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๓ 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๔๕ ๖๑.๒๕ 
หญิง ๑๕๕ ๓๘.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๒๕ 
ปีท่ี ๓ ๘๐ ๒๐ 
ปีท่ี ๔ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๒๐ ๓๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 ๓๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ กีฬาชงโคเกมส์ ๒๐๑๓ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๒๗ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๒ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๑๕ ดี 

รวม ๔.๑๔ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ช่วยสร้างความสามัคคีของนิสิต ๔.๓๔ ดี 
๒. เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนิสิต ๔.๓๐ ดี 
๓. นิสิตได้แสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๒๐ ดี 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรม

กีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ ๒๐๑๓”

     

ภาพกิจกรรม 
กีฬาภายใน “ชงโคเกมส์ ๒๐๑๓” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
๔๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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โครงการเดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลยั ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ท่ีต้องการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียนในการให้ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มี
การปรับเปล่ียนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ท่ีได้ก็ตั้งมายาวนาน 
โดยได้รับท่ีดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ท่ีถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯจึงได้
กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่าง
มาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพิราลัย ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อม
ลําลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๗ นี้ ได้ครบรอบ ๑๓๑ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และครบ ๑๑๘ 
ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดชื่อกิจกรรมในปี ๒๕๕๗ นี้ว่า “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ในกิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ “๑๓๑ ปี 
พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ในวันเสาร์ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือเป็นสัญญาณในการเริ่มต้น การจัดกิจกรรมในสัปดาห์เทิด
เกียรติ และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระบาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓. เพ่ือร่วมส่งเสริมสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)  
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน   ๑๐๐      คน 
            - นิสิต   จํานวน ๑,๘๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๑๖,๕๔๐  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑.  ได้เทิดเกียรติสมเด็จเจ้าพระบาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  
๒.  ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๓.  ได้ร่วมส่งเสริมสุขภาพและการทํากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 ๔๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มีเวลาออกกําลังกายร่วมกัน 
๒. ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับประชาชนได้รับทราบ 
๓. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค : จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจํานวนมาก 
    : การจราจรติดขัด 
 

ข้อเสนอแนะ  : ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ในการช่วยควบคุมการจราจรตลอดเส้นทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๔๒ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เดินเพื่อสขุภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสรุิยะ”  
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
และลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจา้ตากสนิมหาราช (วงเวียนใหญ่) 

 
  จากการดําเนินโครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ” ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
  
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
หญิง ๒๑๐ ๕๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปีท่ี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปีท่ี ๔ ๒๐ ๕ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒๐ ๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒๐ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๐๐ ๒๕ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๐ ๑๗.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 ๔๓ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”  
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๗๘ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๕๖ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๔ ดี 
๔. วิทยากรเต้นแอโรบิค ๔.๑๒ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพิราลัย ๓.๙๑ ดี 
๒. สร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ๔.๓๒ ดี 
๓. ส่งเสริมให้นิสิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๓.๙๙ ดี 

รวม ๔.๐๗ ดี 
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ภาพกิจกรรม

เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสุริยะ”

     

ภาพกิจกรรม  
เดินเพื่อสุขภาพ “๑๓๑ ปี พิราลัย ร้อยดวงใจลูกสรุิยะ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔๕ 
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กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่๔๑  
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงัสิต จ.ปทุมธาน ี
รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
“มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

 
 

  ฝ่ายพัฒนากีฬา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ท้ังสิ้น ๑๔ ชนิดกีฬา นักกีฬาจํานวน ๑๗๙ คน และผู้ควบคุมทีม ๔๙ คน เพ่ือเป็น
การส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการของนิสิต นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ อีกท้ังยังเป็นการสร้างเสริมแนวคิด การกีฬาคือการสร้างความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซ่ึงการแข่งขันแบ่งออกเป็น 

๑. รอบคัดเลือก ๕ ชนิด แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           
ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ได้แก่  
 ๑.๑ ฟุตบอล 
 ๑.๒ ฟุตซอล 
 ๑.๓ เซปักตระกร้อ 
 ๑.๔ วอลเล่ย์บอล 

  ๑.๕ เปตอง 
 ๒.   รอบมหกรรม ๙ ชนิด ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น    
       (มอดินแดงเกมส์) ได้แก่ 
  ๒.๑ กรีฑา 
  ๒.๒ ฮอกกี้ 
  ๒.๓ เทเบิลเทนนิส 
  ๒.๔ เทควันโด 
  ๒.๕ มวยสากลสมัครเล่น 
  ๒.๖ แบดมินตัน 
  ๒.๗ ดาบไทย 
  ๒.๘ หมากกระดาน 
  ๒.๙ ครอสเวิร์ด 
 ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลจากการ
แข่ งขันกีฬา  คือ  นางสาวศิริข วัญ   ปิ่น เพชรสวรรค์  นิสิตชั้นปี ท่ี  ๔          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัล “เหรียญเงิน” กีฬาหมากกระดาน (หมากรุกสากล บุคคลหญิง) และยังได้รับรางวัล
นักกีฬาดเีด่น จากการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๖ 
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โครงการ “ลานบ้าน...ลานกิจกรรม” 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลนิสิตนักศึกษาโดยตรง อีกท้ังเป็นหน่วยงาน         
ท่ีต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนภายนอก และด้วยภารกิจของหน่วยงานในด้านการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้             
เกิดการพัฒนาท้ังด้านร่างกายและจิตใจ การให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนามนุษย์     
เพราะถือว่ามนุษย์ทุกคนจะสมบูรณ์ได้นั้น ต้องมีความแข็งแรงทางร่างกายควบคู่กับจิตใจ 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ “ลานบ้าน...ลานกิจกรรม”  เพ่ือให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรภายในและ
ภายนอก ได้ร่วมทํากิจกรรมเช่น การเต้นแอโรบิค การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น รําไทย กระบี่ กระบอง เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายในและภายนอกให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีด ี
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้นิสิตนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก ให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ 
  ๒.  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องความสามัคคีให้กับบุคลากรภายในและภายนอก  
 

เป้าหมาย 
  ๑.  เชิงปริมาณ นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก จํานวน ๒๐๐ คน   
 ๒.  เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและให้ความสําคัญเร่ืองสุขภาพ 
 

วัน เวลา สถานท่ี 
  ทุกวันพุธตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา   ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.   
 ณ  ลานหน้าอาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
งบประมาณ   
  งบประมาณท้ังสิ้น  จาํนวน   ๓๘,๐๐๐ บาท จาการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นิสิต นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก มีสขุภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 
  ๒. เป็นแบบอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เรื่องความสามัคคีให้กับบุคลากรภายในและภายนอก  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔๗ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการ “ลานบ้าน....ลานกิจกรรม”

     

ภาพกิจกรรม  
โครงการ “ลานบ้าน...ลานกิจกรรม”  
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กิจกรรมกิจกรรม  
บําเพ็ญประโยชน์และบําเพ็ญประโยชน์และ  
รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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โครงการร่วมการปลูกปา่เพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 

 
หลักการและเหตุผล 
 

  เนื่องด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี สมาคมท่องเที่ยวแก่ง
กระจาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ พบปะระหว่างศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย อีกทางหน่ึง โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๖   ณ หมู่บ้านหนองรี อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงองค์การบริหารนิสิต ในฐานะองค์กรตัวแทน
นิสติปัจจุบัน ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้ง หมดจํานวน ๔๐ คน 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
๒. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ พบปะ กับนิสิตเก่า และคณาจารย์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมจิตสํานึกให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 หมู่บ้านหนองรี ตําบลท่าตะกร้อ อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จํานวน   ๑๐ คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๒๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๑๒,๓๐๐  บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้ร่วมกิจกรรมได้สร้างความรู้ใหม่ให้แก่นิสิต 
๒. ได้สร้างความสัมพันธ์ พบปะ กับนิสิตเก่า และคณาจารย์ 
๓. เพ่ือส่งเสริมจิตสํานึกให้นิสิตห่วงใยสิ่งแวดล้อม 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ๑.  องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
  เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 

๕๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ร่วมการปลูกป่าเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  
ณ  หมู่บ้านหนองรี ตําบลทา่ตะกร้อ อําเภอหนองหญา้ปล้อง จังหวัดเพชรบรุ ี  

 
  จากการดําเนินโครงการ ร่วมการปลูกป่าเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า-
พระบรมราชินีนาถ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน 
ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ร่วมการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๔๐ ๔๐ 
หญิง ๖๐ ๖๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๕๐ ๕๐ 
นิสิตปี ๒ ๒๕ ๒๕ 
นิสิตปี ๓ ๑๕ ๑๕ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๑๐ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๕ ๑๕ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๑๕ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๕ ๕ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕ ๕ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการร่วมการปลูกป่าเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๙ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๕๔ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๑ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๕๘ ดี 

รวม ๓.๘๗ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ๓.๘๕ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามา   
    ประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๓๒ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
รวม ๔.๐๑ ดี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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โครงการจิตอาสาพัฒนาบา้นสมเด็จ “Big Cleaning Day”  
 

 
หลักการและเหตุผล 
 จิตอาสาเป็นจิตสํานึกต่อสังคม  เป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษา     
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีสําคัญท่ีควรได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดโครงจิตอาสาพัฒนา     
บ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” ขึ้น มีแนวปฏิบัติคือ “สามัคคี ปฏิบัติ ๕ส อย่าง สร้างสรรค์” โดยให้นักศึกษาร่วมกันพัฒนา
และทําความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม มี
ความเสียสละ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และนักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. เพ่ือเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สะอาด 
๓. เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันท่ี ๓๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน   ๙๐    คน 
            - นิสิต   จํานวน ๙๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๒,๒๐๐ บาท ( เจ็ดหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ส่งเสริมการมีจิตอาสาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. พัฒนามหาวิทยาลัยให้สะอาด 
๓. สร้างความสามัคคีของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษาร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือมหาวิทยาลัย  
๒. ได้ปลูกฝังให้นิสิตมีความรักและความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
ปัญหาและอุปสรรค  : นิสิตมีจํานวนมากต่อการควบคุม  
ข้อเสนอแนะ   : มีการลงทะเบียนนิสิตล่วงหน้า 
 

๕๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จิตอาสาพัฒนาบา้นสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ จติอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ  
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๗๐ ๕๘.๓๓ 
หญิง ๕๐ ๔๑.๖๗ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

  
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๕๐ ๔๑.๖๗ 
ปี ๒ ๑๐ ๘.๓๓ 
ปี ๓ ๒๐ ๑๖.๖๗ 
ปี ๔ ๓๐ ๒๕.๐๐ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๘.๓๓ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๑๐ ๘.๓๓ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๔๐ ๓๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๘.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๓๓.๓๓ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๐ ๑๖.๖๗ 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 ๕๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ จิตอาสาพัฒนาบ้านสมเด็จ “Big Cleaning Day” 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๓๗ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๒๑ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๔๑ ดี 
๔. ความปลอดภัย ๓.๙๗ ดี 

รวม ๔.๑๙ ดี 
 

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 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๕ 
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กิจกรรมกิจกรรม  
เสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม  

และจริยธรรมและจริยธรรม  
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โครงการรับขวัญน้องใหม่  ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมประชุมเชียร์และรับขวัญน้องใหม่เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ให้เข้ามาเป็น
ลูกสุริยะท่ีมีเลือดเป็นสีม่วงขาวอย่างเต็มตัว  โดยกระบวนการท่ีช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และเพิ่มความสามัคคีระหว่างนิสิตรุ่น
น้องและนิสิตรุ่นพ่ีในระดับสาขาวิชา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางาน  อีกท้ังยังมีส่วนในการผลักดันการ
ทํางานร่วมกันของกรรมการนิสิตประจําสาขาวิชากับอาจารย์ประจําสาขาวิชาอีกทางหนึ่งด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๒. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตรุ่นพ่ีและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๑๓ กรกฏกาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕,๐๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน  ๑๐๐      คน 
            - นิสิตชั้นปีท่ี ๑  จํานวน ๔,๐๐๐ คน 
  - นิสิตชั้นปีท่ี ๒ – ๔ จํานวน ๘๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๙๖,๘๖๐ บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาท) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑.   ต้อนรับนิสิตใหม่ประจําปี ๒๕๕๖ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับมหาวิทยาลัย 
๒.   นิสิตใหม่ได้ทํากิจกรรมร่วมกับนิสิตรุ่นพ่ีและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
๓.   นิสิตใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
๔.   พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาของนิสิต 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้องได้เรียนรู้ และรู้จักซ่ึงกันและกัน 
๒. นิสิตรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และคณาจารย์ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 
๓. ทําให้นิสิตเกิดความศรัทธารุ่นพ่ี, คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : การประสานงานระหว่างสาขาวิชา 
     : กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย 

ข้อเสนอแนะ   : ประชุมติดตามงานสาขาวิชา ทุกๆ ๓ วัน 
    : ตั้งคณะกรรมการการอิสระตรวจสอบการจัดกิจกรรม ๕๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการรบัขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๓ กรกฏกาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
จากการดําเนินโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ รับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๒๕๐ ๖๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๓๑๕ ๗๘.๗๕ 
ปี ๒ ๔๐ ๑๐ 
ปี ๓ ๒๕ ๖.๒๕ 
ปี ๔ ๒๐ ๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๐ ๑๒.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๖๙ ๑๗.๒๕ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๑ ๑๗.๗๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
   
 
 ๕๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ รับขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๐๕ ดี 
๔. ความปลอดภัย ๓.๕๖ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. พิธีบายศรีสู่ขวัญ ๔.๒๐ ดี 
๒. นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพ่ีได้ทํากิจกรรมร่วมกัน ๓.๙๙ ดี 
๓. เรียนรู้การใช้ชีวิตในร้ัวมหาลัยอย่างสงบสุข ๔.๑๓ ดี 

รวม ๔.๑๑ ดี 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๙ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการรับขวัญน้องใหม่ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖

     

ภาพกิจกรรม 
โครงการรับขวัญน้องใหม่ ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๖ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๖๐ 
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โครงการถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นปีมหามงคลของประชาชนชาวไทย มีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันเสาร์ท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๖  พระองค์ผู้ทรงมุ่งม่ันในการดูแลทุกข์และสุข จัดทําโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือพสกนิกรในยามเดือดร้อน    
และเป็นท่ีพ่ึงพิงของประชาชน ฯลฯ ซ่ึงประชาชนชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ได้ถวายพระพรต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท่ัวท้ังประเทศ 
 องค์การบิหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงจัดกิจกรรมถวายพระพร                       
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖   
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมถวายพระพร ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมฯ 
๒. เพ่ือสร้างกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
   

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๙๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๔,๔๐๐ บาท ( หน่ึงหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ร่วมถวายพระพร ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมฯ 
๒. สร้างกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. นิสิตได้เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 

๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิงฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ในระหว่างท่ีดําเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัดกิจกรรม 
     : การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ท่ัวถึงต่อจํานวนนิสิต   

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกบัสํานักงานอธิการบดีเร่ืองการจราจรภายใน 
: การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ท่ัวถึงต่อจํานวนนิสิต 

 ๖๑ 
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การประเมินผลสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
โครงการถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
จากการดําเนินโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้รับผิดชอบโครงการได้

จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๓๐ ๔๓.๓๓ 
หญิง ๑๗๐ ๕๖.๖๗ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๑๕๐ ๕๐ 
ปี ๒ ๗๐ ๒๓.๓๓ 
ปี ๓  ๕๐ ๑๖.๖๗ 
ปี ๔ ๓๐ ๑๐ 
รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๒๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๒๐ ๔๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๐ ๑๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๕๐ ๑๖.๖๗ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๐ ๑๐ 

รวม ๓๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 ๖๒ 
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 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๘๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๔๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๐๑ ดี 

รวม ๓.๙๙ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๑๙ ดี 
๒. นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๓.๘๕ ดี 
๓. นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๐๑ ดี 

รวม ๔.๐๒ ดี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖๓ 
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โครงการราชภัฏสดุดี  
 

 
หลักการและเหตุผล 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพัฒนามาจาก "โรงเรียนฝึกหัดครู" โดยโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกเปิดสอนเมื่อวันท่ี           
๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ซ่ึงต้ังขึ้นบริเวณโรงเล้ียงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร (ปัจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) หลังจากนั้น จึงได้ขยายไปต้ังอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โรงเรียนฝึกหัดครูได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
"วิทยาลัยครู" ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏ" และเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มี
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ยกฐานะวิทยาลัยครู ให้เป็น "สถาบันราชภัฏ" อย่างเป็นทางการ โดยให้สถาบันราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ท้องถ่ิน มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู จากนั้น
ได้มีการพระราชทานชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏ ได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" อย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังเช่นปัจจุบัน ในการจัดกิจกรรม    
วันราชภัฏในคร้ังนี้ เพื่อท่ีจะแสดงถึงความจงรักภักดีและพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ี                
ได้พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ขึ้น และเพ่ือส่งเสริมนิสิตให้มีความรักและความผูกพันในสถาบันท่ีตนเองศึกษา      

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอบน้อมระลึกถึง ผู้พระราชทานนามราชภัฏ  
๒. เพ่ือส่งเสริมนิสิตให้มีความรักและความผูกพันแก่สถาบันท่ีตนเองศึกษา  
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ภูมิใจในการเป็นสถาบัน “ราชภัฏ” 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, สนามกีฬากลาง, สํานักศิลปวัฒนธรรม 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๙๐     คน 
            - นิสิต   จํานวน ๙๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๙๑,๖๕๐ บาท (เก้าหมื่นหน่ึงพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและนอบน้อมระลึกถึง ผู้พระราชทานนามราชภัฏ  
๒. นิสิตมีความรักและความผูกพันแก่สถาบันท่ีตนเองศึกษา  
๓. นิสิตได้ภูมิใจในการเป็นสถาบัน “ราชภัฏ” 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค : นิสิตไม่สามารถเข้าร่วมได้ท้ังหมด เพราะนิสิตติดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะ  : จัดกิจกรรในช่วงเวลาท่ีนิสิตไม่มีการเรียนการสอน 

๖๔ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวันราชภัฏสดดีุ 
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  จากการดําเนินโครงการวันราชภฏัสดุดี ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม 
โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการวันราชภัฏสดุดี 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
หญิง ๒๑๐ ๕๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

  
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๑๐๐ ๒๕ 
ปีท่ี ๓ ๘๐ ๒๐ 
ปีท่ี ๔ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
องค์การบริหารนิสิต ๑๒ ๑๙.๓๕ 
สภานิสิต ๘ ๑๒.๙๐ 
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร ์ ๑๐ ๑๖.๑๓ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๑๖.๑๓ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐ ๑๖.๑๓ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๐ ๑๖.๑๓ 

รวม ๖๒ ๑๐๐ 
 
 
 ๖๕ 
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 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการวันราชภัฏสดุดี 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๙๙ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๗๘ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๙๔ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. รับฟังผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๔.๐๕ ดี 
๒. ทราบแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ๓.๕๙ ดี 
๓. ชี้แจงทัศน์วิสยัที่มีต่อมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๘๑ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖๖ 
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โครงการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนสิิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
หลักการและเหตุผล 
  ตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กําหนดให้องค์การนิสิต เป็น
หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการบริหารงานกิจกรรมนิสิตหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์การบริหารนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตท้ัง 
๔ คณะ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการงานกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปแบบมาเป็นเวลานาน และในธรรมนูญดังกล่าว
ยังกําหนดถึงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ เพ่ือให้การดําเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ โดยสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ ขึ้น โดยให้มีคุณสมบัติและการปฏิบัติตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดขึ้น 
  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ีจะมาถึงนี้ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้ออกประกาศรับสมัคร และดําเนินการรับสมัคร
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดวันเลือกตั้งในวันศุกร์ท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพ่ือให้เป็นไปตาม
ธรรมนูญนิสิตนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. เพ่ือสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ 
๓. เพ่ือส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี   ๒๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน   ๑๐๐      คน 
            - นิสิต   จํานวน ๓,๘๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๐๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๗,๔๒๐ บาท (เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ปฏิบัติตามธรรมนูญนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๔๘ 
๒. ได้ผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต ประธานสภานิสิต และนายกสโมสรนิสิตท้ัง ๔ คณะ 
๓. ได้ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 

๖๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. ได้ตัวแทนนิสิตผู้ดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารนิสิต นายกสโมสรนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : อุปกรณ์เลือกตั้งไม่แข็งแรง 
 

ข้อเสนอแนะ : ทําเอกสารขอยืมอุปกณ์เลือกตั้ง จาก สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖๘ 
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การประเมินผลสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนสิิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
จากการดําเนินโครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๗   
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๒๕๐ ๖๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๑๘๐ ๔๕ 
ปี ๒ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปี ๔ ๖๐ ๑๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕๐ ๑๒.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๐ ๑๗.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๖๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๗ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๗๕ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ได้นายกองค์การบริหารนิสิตแลนายกสโมสรนิสิตท่ีดี ๔.๐๘ ดี 
๒. ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน ๓.๗๕ ดี 
๓. ส่งเสริมการแสดงออกด้านการแสดงออกความเป็นประชาธิปไตย ๓.๙๙ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
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ภาพกิจกรรม

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนิสิต ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗

     

ภาพกิจกรรม 
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารนิสิตและนายกสโมสรนสิิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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โครงการร่วมงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL)  

ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง ทางด้านกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงไว้อย่าง
มากมายและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมเป็นจํานวนมาก ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยนั้นท่ีให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนสังคมมาโดยตลอดในการนี้นั้นทางสํานักงานโครงการ To Be Number One กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข
ได้เล็งเห็นถึงความสามารถและความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้คัดเลือกตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเฝ้า รับเสด็จ – 
ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และร่วมคอมเสิร์ต ในการนี้นั้นตัวแทนนิสิตได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ต่างๆ ในด้านกิจกรรมและสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เข้าร่วมและทําความเข้าใจกับสังคมปัจจุบัน 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ มีโอกาสเข้าร่วมเฝ้า รับเสด็จ – ส่งเสด็จ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ (JJ Mall) 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จํานวน ๒   คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๔๘ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๖,๘๐๐  บาท (หกพันแปดร้อยแปดบาท) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กับสังคมนอกมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
๓. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 

๑. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
       นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ ต่างก็เป็นเด็กท่ีพักหอบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย   
        ทําให้ยากต่อการเดินทางไปและกลับ 

ข้อเสนอแนะ   : จัดรถ รับ – ส่ง นิสิตเพ่ิม ๗๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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การประเมินผลสรปุผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ร่วมงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL )  

ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖   
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การคา้ เจ.เจ. มอลล ์(JJ Mall) 

   

  จากการดําเนินโครงการ ร่วมงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER 
ONE IDOL ) ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัด
กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ร่วมงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 

ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๒๐ ๔๐ 
หญิง ๓๐ ๖๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๒๒ ๔๔ 
นิสิตปี ๒ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตปี ๓ ๑๑ ๒๒ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒ ๔ 
รวม ๕๐ ๑๐๐ 

  
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗ ๑๔ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๕ ๓๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ ๒๐ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒ ๔ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๑ ๒ 

รวม ๕๐ ๑๐๐ ๗๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการร่วมงานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER 
ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) ระดับประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๙ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๓ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๖๘ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน ๓.๙๙ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามาประยุกต์  
    กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๑๕ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๗๘ ดี 
รวม ๓.๙๗ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 ๗๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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โครงการสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่ี ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดํารง
ตําแหน่งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ีมีพระชันษา
มากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยท่ีมีพระชันษา ๑๐๐ ปี 
สิ้นพระชนม์เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จากการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชน้ันได้
ปฏิบัติกิจต่างๆเพ่ือพุทธศาสนาพุทศาสนิกชนและประชนคนต่างๆ นั้นได้ก็ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา
อย่างมากมายและเราในฐานะพุทธศาสนิกชนน้ันได้น้อมสักการะและร่วมกันแสดงความอาลัยพร้อมกันและส่งเสด็จพระองค์
ท่านสู่ดินแดนนิพพานอย่างถาวร 
  องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดทําโครงการเพ่ือส่งตัวแทนนิสิต และจัดขบวนพิธีการต่างๆดังกล่าว เพ่ือร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ด้วย  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมกิจถวายความอาลัย ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. เพ่ือร่วมจัดกิจกรรม และสนับสนุนการทําบุญสบสบทุนกองทุนสมเด็จเด็จพระสังฆราชเจ้า 
๓. ให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ทํากิจกรรมร่วมกับสังคมภายนอก 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๕๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จํานวน    ๒  คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๔๘ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๒,๑๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
๓. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
  
 

 
๗๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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การประเมินผลสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
 
จากการดําเนินโครงการ สักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดโครงการ สักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช-       

สกลมหาสังฆปริณายก 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๔๐ ๖๖.๖๗ 
หญิง ๒๐ ๓๓.๓๓ 
รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๓๐ ๕๐ 
นิสิตปี ๒ ๑๐ ๑๖.๖๗ 
นิสิตปี ๓ ๑๕ ๒๕ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๕ ๘.๓๓ 
รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๐ ๓๓.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕ ๒๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐ ๑๖.๖๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ๘.๓๓ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๕ ๘.๓๓ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๕ ๘.๓๓ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 

๗๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม โครงการสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช-           
สกลมหาสังฆปริณายก 

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๔ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๕๘ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๑๙ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๖๐ ดี 

รวม ๓.๘๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ๓.๕๘ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถนํามา 
    ประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๑๘ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๖๙ ดี 
รวม ๓.๘๒ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรม

สักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     

ภาพกิจกรรม  
สักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๗๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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กิจกรรมกิจกรรม  
ส่งเสริมศิลปส่งเสริมศิลปะะ  
และวัฒนธรรมและวัฒนธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการแหเ่ทยีนจํานําพรรษา 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  พิธีแห่เทียนจํานําพรรษา เป็นประเพณีทางศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยนับถือเป็นส่วนใหญ่สืบ
ทอดมา ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามดังกล่าว องค์การบริหารนิสิต จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจํานําพรรษาและ
แห่เทียนจํานําพรรษา ไปถวายยังวัดต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีสโมสรนิสิตทั้ง ๔ คณะ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต เป็นผู้นําต้นเทียนไปถวาย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสืบสานพระเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. เพ่ือทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา 
๔. เพ่ือให้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , วัดประดิษฐาราม ,วัดบางใส้ไก่ ,วัดบุบผารามฯ ,วัดประยูรวงศาวาสฯ ,       
วัดพิชัยญาติการาม ,วัดราชสิทธาราม 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๑๕๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๓,๘๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๗๔,๑๐๐ บาท ( เจ็ดหม่ืนสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน ) 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้สืบสานพระเพณีและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สําคัญ 
๒. นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๓. ได้ร่วมทําบุญบํารุงรักษาวัตถุทางศาสนา  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาให้กับนิสิต 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมด้านศาสนาร่วมกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ๘๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา 
ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , วัดประดิษฐาราม ,วัดบางใส้ไก่ ,วัดบุบผารามฯ ,            
วัดประยูรวงศาวาสฯ ,วัดพชิัยญาติการาม ,วัดราชสิทธาราม 

 
จากการดําเนินโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา ผู้รบัผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผลการจัด

กิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการแห่เทียนจํานําพรรษา 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๔๑ ๓๕.๒๕ 
หญิง ๒๕๙ ๖๔.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๒๓๕ ๕๘.๗๕ 
ปีท่ี ๒ ๗๕ ๑๘.๗๕ 
ปีท่ี ๓ ๕๕ ๑๓.๗๕ 
ปีท่ี ๔ ๓๕ ๘.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๒๕ ๕๖.๒๕ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๕ ๑๑.๒๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 ๘๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ แห่เทียนจํานําพรรษา 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๒๓ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๖๕ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๒๔ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๑๐ ดี 

รวม ๓.๘ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. มีโอกาสทํากิจกรรมที่ตนเองถนัด ๔.๐๒ ดี 
๒. นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔.๐๗ ดี 
๓. ทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสังคม ๔.๓๒ ดี 
๔. เป็นการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ๔.๕๑ ดี 

รวม ๔.๒ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๘๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรม

แห่เทียนจำานำาพรรษา ประจำาปี ๒๕๕๖

     

ภาพกิจกรรม 
แห่เทียนจํานาํพรรษา ประจําปี ๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุ่งพัฒนามนุษย์ ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตในวัยท่ีกําลังจะออกสู่สังคมแห่งการแข่งขัน การทํางาน ทําให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆเพ่ือบริการ
ให้แก่ผู้ท่ีสนใจในการศึกษา ซ่ึงกิจกรรม เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคัญอย่างมาก ท่ีจะเป็นการพัฒนาให้นิสิต เป็นบัณฑิตท่ี
สมบูรณ์แบบได้ องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพ โดยการสร้างนิสิตต้นแบบในการทํากิจกรรม ค้นหานิสิตท่ีมีความกล้าแสดงออก มีความสารถ มีความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนนิสิตในการทํากิจกรรมต่อไป  
  จึงได้จัดทําโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ขึ้น เพ่ือค้นหานิสิตท่ีมีความสามารถในการทํา
กิจกรรม เป็นผู้นํานิสิต มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น เพ่ือให้เป็นต้นแบบท่ีดี ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒. เพ่ือสร้างนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันที่ ๗ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๘๐  คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๑๐ คน 
            - นิสิตผู้เข้าร่วมประกวด จํานวน ๗๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๒๐๒,๓๕๐ บาท ( สองแสนสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. มีตัวแทนนิสิตท่ีมีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒. มีนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓. นิสิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิตได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์
๒. ส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์
๓. มหาวิทยาลัยส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของนิสิต 
๔. มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีความสามารถเพ่ือสร้างผลงานและเกียรติยศให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ความสกปรกท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ   : เพ่ิมการดูแลรักษาความสะอาดให้ดีขึ้น ๘๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ห้องประชุมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

จากการดําเนินโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๒ ๒๖.๖๗ 
หญิง ๘๘ ๗๓.๓๓ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๗๘ ๖๕.๐๐ 
ปี ๒ ๒๕ ๒๐.๘๓ 
ปี ๓ ๑๑ ๙.๑๗ 
ปี ๔ ๖ ๕.๐๐ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๕๐ ๔๑.๖๗ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๓ ๑๙.๑๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๒๓ ๑๙.๑๗ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๔ ๒๐.๐๐ 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 ๘๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ ประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๗ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๓๙ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๑๒ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๕๖ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๓.๙๙ ดี 
๒. ส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๓๔ ดี 
๓. แสดงความคดิเห็น กล้าคิด กล้าทํา ๔.๒๕ ดี 
๔. ฑูตกิจกรรมมีบุคลิกที่เหมาะสม ๓.๕๙ ดี 

รวม ๔.๐๔ ดี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๘๖ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการประกวดฑูตกิจกรรม ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

     

ภาพกิจกรรม 
โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
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โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ
 

 

หลักการและเหตุผล 
 วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติของพระเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจด้วยการตามเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทุกหนทุกแห่งทรงรับทราบทุกข์สุขของราษฎร ได้ทรงหาทางแก้ไข เพื่อให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี
ด้วยการพระราชทานพระราชดําริเป็นโครงการอาชีพเสริม โดยต้ังเป็นครั้งแรกท่ีกลุ่มแม่บ้านหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี โครงการอาชีพเสริมได้แพร่หลายไปในภาคต่างๆทั่วประเทศจึงเป็นท่ีรับทราบกันอย่างกว้างขวาง จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธา
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพ่ือใช้ในกิจการเหล่านี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อต้ังมูลนิธิขึ้นใน พ.ศ. 
๒๕๑๙ พระราชทานช่ือว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เพ่ือสนับสนุนการประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้าน
ให้เป็นอาชีพเสริมแก่ชาวไร่ชาวนาในยามว่างจากฤดูทําไร่ทํานา 
 ดังนั้นองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถข้ึน
เพ่ือเทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติของประชาชนชาวไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่องค์พระราชินี 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๕. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๙  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒,๕๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๒,๔๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๕๔,๓๐๐ บาท ( ห้าหม่ืนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๓. นิสิตได้ร่วมถวายพระพรแด่องค์ราชินี 
๔. นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 ๘๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิงฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ในระหว่างท่ีดําเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัดกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกบัสํานักงานอธิการบดีเร่ืองการจราจรภายใน 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๘๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖

91



     

การประเมินผลสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่ ๙  สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้รับผิดชอบโครงการได้

จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๓๕๐ ๘๗.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
ปี ๒ ๑๒๐ ๓๐ 
ปี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปี ๔ ๒๐ ๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๒๐ ๓๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๐๐ ๒๕ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕๐ ๑๒.๕๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

 
๙๐ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ 

 
ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 

 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๕๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๙ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๑๒ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค ์ ๔.๒๕ ดี 
๒. ส่งเสริมให้นิสิตทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ ๓.๙๘ ดี 
๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓.๕๖ ดี 
๔. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรม ๓.๕๑ ดี 

รวม ๓.๘๓ ดี 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
๙๑ 
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ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

     

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙๒ 
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โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  
 

 

หลักการและเหตุผล 
  ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ท้ังราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมท้ังประชาชน    
จะร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม ณ พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณแก่ประเทศไทย 
  ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ก่อกําเนิดจากช่วงรัชกาลท่ี ๕ และเพ่ือเป็นการ
สนองพระกรุณาธิคุณ ท่ีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างสูงสุด จึงได้จัดขบวนพวงมาลา และนิสิตร่วมถวายบังคม ในวันรําลึก
วันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลท่ี ๕ 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒๕๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๑๕๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๑๕,๕๒๐   บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. เพ่ือสดุดีพระเกียรติฯ แด่องค์ “พระปิยมหาราช” ผู้ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย 
๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓. เพ่ือน้อมรําลึกถึงการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย ในยุครัชกาลท่ี ๕ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

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

 

 

๙๓ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช  
วันที่ ๒๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
  จากการดําเนินโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือประเมินผล
การจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ สดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๘๐ ๔๐ 
หญิง ๑๒๐ ๖๐ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๑๐๐ ๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๖๐ ๓๐ 
ปีท่ี ๓ ๒๕ ๑๒.๕๐ 
ปีท่ี ๔ ๑๕ ๗.๕๐ 
รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๐๒ ๕๑ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๒๓ ๑๑.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๕ ๑๒.๕๐ 

รวม ๒๐๐ ๑๐๐ 
 
   
 
 ๙๔ 
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 ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการสดุดีพระเกียรติฯ วันปิยมหาราช 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๘๗ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๘๙ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๒๕ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๗๔ ดี 

รวม ๓.๙๔ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๐๙ ดี 
๒. นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๐๕ ดี 
๓. นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๕๘ ดี 

รวม ๓.๙๑ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
๙๕ 
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โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
วันท่ี ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติของประเทศไทย ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณีย์กิจด้วย ทรงรับทราบทุกข์ของราษฎร ได้ทรง
หาทางแก้ไข เพ่ือให้ราษฎรได้กินดีอยู่ดี และในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นปีอันมหามงคลยิ่งเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๕ พรรษามหามงคล ซ่ึงหน่วยงานราชการต่างได้จัดพิธีเฉลิมฉลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พ่อหลวง
ของปวงชนชาวไทยโดยพร้อมเพียง 
 ดังนั้นองค์การบริหารนิสิตจึงได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติและยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติของประชาชนชาวไทยอีกประการหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
๓. เพ่ือให้นิสิตได้ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๔. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๒,๕๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐  คน 
            - นิสิต   จํานวน ๒,๔๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต  จํานวน ๔๓,๙๕๐ บาท (สี่หม่ืนสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
๒. นิสิตได้ร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
๓. นิสิตได้แสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 

๑. มหาวิทยาลัยได้ร่วมเฉลิงฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษของประชาชนชาวไทย 
๒. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ในระหว่างท่ีดําเนินโครงการมีการจาราจรกีดขวางการจัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ   : ประสานงานกบัสํานักงานอธิการบดีเร่ืองการจราจรภายใน 
 ๙๖ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ระหว่างวันที่ ๔  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ลานอนสุาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุรยิะวง (ช่วง บุนนาค) 
 

 จากการดําเนินโครงการ วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๒๕๐ ๖๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปีท่ี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปีท่ี ๔ ๕๐ ๑๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๓๐ ๗.๕๐ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๓๐ ๓๒.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘๐ ๒๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 

 ๙๗ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๙๙ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๑๒ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๘๙ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ ๓.๗๕ ดี 
๒. นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๔.๒๕ ดี 
๓. นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๔.๐๑ ดี 

รวม ๔ ดี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๙๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

100



ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

     

ภาพกิจกรรม 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
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โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
 

 
หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีความสําคัญท่ีชาวไทย ไม่สามารถจะลืมในพระคุณงามความดีท่ีทรงกอบกู้
เอกราชเร่ิมแต่ในวันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ.๒๓๐๙ เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่า จึงตัดสินใจรวบรวมทหารราว      
๕๐๐ คน ตีฝ่าวงล้อมทหารพม่า โดยตั้งใจว่าจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนให้ได้โดยเร็ว ทรงเข้ายึดเมืองจันทบุรี เริ่มสะสม
เสบียงอาหาร อาวุธ กําลังทหาร เพ่ือเข้าทําการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ํา เดือน ๘       
ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับ พ.ศ.๒๓๑๐ และสมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถกู้กลับคืนมาได้ เม่ือวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ 
ค่ํา เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๑๒๙  ซ่ึงตรงกับวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ รวมใช้เวลารวบรวมผู้คนจนเป็นทัพใหญ่กลับมา  
กู้ชาติด้วยระยะเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านั้น  เม่ือทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควร บรรดาแม่ทัพ นายกอง ขุนนาง 
ข้าราชการ ท้ังฝ่ายทหาร และพลเรือน ตลอดท้ังสมณะ พราหมณาจารย์และอาณาประชาราษฎร์ท้ังหลาย จึงพร้อมกัน     
กราบบังคมทูลอัญเชิญข้ึนทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรก ๔ ค่ํา จุลศักราช ๑๑๓๐           
ปีชวด สัมฤทธิศก ตรงกับวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาท่ี ๔            
แต่เรียกขานพระนามของพระองค์ ติดปากว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงมีพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯอยู่ในเขตฝ่ังธนบุรี จึงได้เห็นความสําคัญของ
พระองค์ท่ีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมามากมาย และด้วยเนื่องจากสํานักงานเขตธนบุรี ได้กําหนดจัดงาน
เทิดพระเกียรติ เพ่ือแสดงถึงความระลึกถึงบุญญาธิการ ของพระองค์ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินขบวนอัญเชิญ
เครื่องราชสักการะ ถวายเคร่ืองราชสักการะ และการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จ  
วางพวงมาลาแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นถึงวันสําคัญและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๓. เพ่ือร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชน รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการราชพิธ ี
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)  
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๓,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐    คน 
            - นิสิต   จํานวน ๒,๘๐๐  คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๑๕๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน ๔๙,๙๒๐ บาท ( สี่หม่ืนเก้าพันเก้าร้อยย่ีสิบบาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐๐ 
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ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. ได้ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ 
๒. นิสิตได้เห็นถึงวันสําคัญและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
๓. ได้ร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯและประชาชน รับ-ส่งเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในการราชพิธ ี

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่ร่วมแสดงออกถึงการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตาสิน มหาราช 
๒. คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบประราชวัติและร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตาสิน 

มหาราช 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
 ปัญหาและอุปสรรค : กาจราจรเป็นปญัหาหาในการจัดกิจกรรม 
    : ระยะเวลาช่วงการจัดกิจกรรม ตรงกับช่วงหยุดเทศการปีใหม่ 
    : นิสิตกองเกียรติยศมีจํานวนมากต่อการควบคุม 
 

ข้อเสนอแนะ  : ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ในการช่วยควบคุมการจราจรตลอดเส้นทาง 
   : ควบคุมจํานวนนิสิตท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๐๑ 
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
วันที่ ๒๘ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ พระบรมราชาอนุสาวรยี์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) 
 

  จากการดําเนินโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๓๕๐ ๘๗.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
ปีท่ี ๒ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปีท่ี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปีท่ี ๔ ๕๐ ๑๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 หน่วยงาน  จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๕ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๒๐ ๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘๐ ๒๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 ๑๐๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๑๒ ดี 

รวม ๓.๙๕ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๑๒ ดี 
๒. นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๓.๙๘ ดี 
๓. นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๐๕ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๖๕ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๑๒ ดี 

รวม ๓.๙๕ ดี 
 

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. การแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อพระมหากษัตริย์ ๔.๑๒ ดี 
๒. นิสิตได้ทราบถึงพระราชประวัติ ๓.๙๘ ดี 
๓. นิสิตได้ทราบถึงพระราชกรณีกิจ ๓.๗๘ ดี 

รวม ๓.๙๖ ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๐๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการ ๑๓๑ ปี เชิดชเูกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสรุยิะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม 
 

 

หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็ตั้งขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ ท่ีต้องการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี ๕ ท่ีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการก่อต้ังโรงเรียนในการให้ความรู้ ซ่ึงต่อมาก็ได้มี
การปรับเปล่ียนอีกมากมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ท่ีได้ก็ตั้งมายาวนาน 
โดยได้รับท่ีดินจากจวนของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ท่ีถึงแก่พิราลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้
กําหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยอย่าง
มาก ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพิราลัย ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าทุกคน ต้องน้อม
ลําลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าพระยาฯ และถือเป็นวันครบรอบก่อต้ังมหาวิทยาลัยอีกด้วย  
  ซ่ึงในปี ๒๕๕๖ นี้ ได้ครบรอบ ๑๓๑ ปี วันคล้ายวันพิราลัยของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และครบ    
๑๑๘ ปี การก่อต้ังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กําหนดชื่อกิจกรรมในปี ๒๕๕๖ นี้ว่า “๑๓๑ ปีเชิดชูเกียติ สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรษุรัตโนดม”  
 องค์การบริหารนิสิต จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดเกียรติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
จัดการแสดงต่าง ๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย และเดินขบวนเชิญพวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๘ –       
๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้นิสิตได้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงประวัติและความสําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศอีกท่านหนึ่ง 
๓. เพ่ือร่วมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผู้มีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๔. เพ่ือให้มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน  

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
ระหว่างวันท่ี ๒ มกราคม ถึง วันท่ี ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗   
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๔,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์   จํานวน    ๕๐ คน 
            - นิสิต   จํานวน ๓,๘๐๐ คน 
            - คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน ๕๐ คน 
  - นักแสดงและวงโยธวาทิต จํานวน ๑๐๐  คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๒๓๖,๔๐๐ บาท ( สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้ระลึกถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
๒. นิสิตได้ทราบถึงประวัติและความสําคัญของบุคคลสําคัญของประเทศอีกท่านหนึ่ง 
๓. ร่วมเทิดเกียรติ ถวายสักการบูชา ผู้มีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
 
 
 
 
 ๑๐๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

โครงการ ๑๓๑ ปี เชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมเคารพสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์           

(ช่วง บุนนาค) 
๒. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมชมการแสดงการแข่งขันความสามารถประเภทต่างๆ 
๓. มีนิทรรศการในหัวข้อ “ปัญญาชนสยาม หัวเก้าหน้า ๕ แผ่นดิน” เพ่ือบอกถึงประวัติการทํางานของสมเด็จ

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑๓๑ ปเีชิดชูเกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุรยิะวงศ ์(ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรตัโนดม 

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 
 จากการดําเนินโครงการ ๑๓๑ ปีเชิดชูเกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ  ๑๓๑ ปีเชิดชูเกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ ์          

(ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๑๕๐ ๓๗.๕๐ 
หญิง ๒๕๐ ๖๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
ปี ๑ ๑๙๐ ๔๗.๕๐ 
ปี ๒ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
ปี ๓ ๗๐ ๑๗.๕๐ 
ปี ๔ ๕๐ ๑๒.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๖๐ ๑๕ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๑๒๐ ๓๐ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๐ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๙๐ ๒๒.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖๐ ๑๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐ 
 

๑๐๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ  ๑๓๑ ปีเชิดชูเกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์       
(ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๕๖ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๔ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๓๘ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๐๒ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ทําให้ทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔.๑๘ ดี 
๒. ทราบถึงประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ ๓.๕๖ ดี 
๓. ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ ๔.๐๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๐๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการ  ๑๓๑ ปีเชิดชูเกียติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์       
(ช่วง บุนนาค) มหาบุรุษรัตโนดม 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๕๖ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๙๔ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๔.๓๘ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๔.๐๒ ดี 

รวม ๓.๙๗ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. ทําให้ทราบถึงประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๔.๑๘ ดี 
๒. ทราบถึงประวัติของสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ ๓.๕๖ ดี 
๓. ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยะวงศ์ ๔.๐๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๐๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการเขา้รว่มการประกวด TCCTV Talent Show   
 

 
หลักการและเหตุผล         
  มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุ่งพัฒนามนุษย์ ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ ความสามารถ
ด้านวิชาชีพ และการใช้ชีวิตในวัยที่กําลังจะออกสู่สังคมแห่งการแข่งขัน การทํางาน ทําให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ กิจกรรม 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญอย่างมาก ท่ีจะเป็นการพัฒนาให้นิสิต เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบได้   
  ทางองค์การบริหารนิสิตได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทย – จีน TCCTV  จัดการประกวดความสามารถพิเศษของนิสิต 
เพ่ือค้นหานิสิตที่มีความสามารถในการทํากิจกรรม เป็นผู้นํานิสิต มีบุคลิกภาพท่ีโดดเด่น เพ่ือให้เป็นต้นแบบท่ีดี ให้กับนิสิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกท้ังนิสิตท่ีผ่านการคัดเลือกจากการการประกวดในคร้ังนี้นั้นจะเดินทางไปแสดง
ความสามารถของตนเอง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือค้นหานิสิตท่ีมีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒.  เพ่ือสร้างนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและร่วมกับสังคมภายนอก 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา , สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทย – จีน TCCTV ประเทศไทย 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
วันท่ี  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๘๐   คน ประกอบด้วย 

- อาจารย์    จาํนวน ๑ คน 
  - นิสิตผู้เข้าร่วมการประกวด  จํานวน ๗๔  คน 
  - คณะกรรมการดําเนินงาน  จํานวน ๕    คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๙๖,๐๐๐  บาท ( เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑.  มีตัวแทนนิสิตท่ีมีความสามารถ มีความเป็นผู้นํา ความกล้าแสดงออก 
๒.  มีนิสิตตัวอย่าง ในการทํากิจกรรม และบุคลิกภาพ 
๓.  นิสติเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
ภาพรวมผลการดําเนินโครงการ 

นิสติมีการนิสิตมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองที่ดีขึ้น 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค : ระยะเวลาในการเตรียมการแสดงของนิสิตน้อย และการแสดงเป็นการ  
      แสดงระดับประเทศจึงทําให้นิสิตแสดงออกมาได้มาเต็มท่ี 
 ข้อเสนอแนะ  : เพ่ิมเวลาในการฝึกซ้อมให้มากขึ้นและ จัดหาสถานท่ีในการซ้อมให้นิสิต 

 
 ๑๐๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผลสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการเข้าร่วมการประกวด TCCTV   Talent  Show   
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สตูดิโอสถานีโทรทศัน์ไทย – จีน TCCTV ประเทศไทย 
 

จากการดําเนิน โครงการเข้าร่วมการประกวด TCCTV Talent Show ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการเข้าร่วมการประกวด TCCTV Talent Show 

ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๗ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 
  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  น้อยท่ีสุด 

 
 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๕๐ ๖๒.๕๐ 
หญิง ๓๐ ๓๗.๕๐ 
รวม ๘๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ชั้นปี จํานวน ร้อยละ 
ปีท่ี ๑ ๓๐ ๔๒.๘๖ 
ปีท่ี ๒ ๒๐ ๒๘.๕๗ 
ปีท่ี ๓ ๑๕ ๒๑.๔๓ 
ปีท่ี ๔ ๕ ๗.๑๔ 
รวม ๗๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
องค์การบริหารนิสิต ๑๒ ๒๐ 
สภานิสิต ๗ ๑๑.๖๖ 
สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร ์ ๑๑ ๑๘.๓๓ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐ ๑๖.๖๖ 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๑๑ ๑๘.๓๓ 
สโมสรนิสิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๙ ๑๕ 

รวม ๖๐ ๑๐๐ 
 
 
 ๑๐๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการเข้าร่วมการประกวด TCCTV Talent Show 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๔.๐๒ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๕๔ ดี 
๔. สื่อประชาสัมพันธ์ ๓.๖๒ ดี 

รวม ๓.๗๙ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้แสดงความสามารถในการแสดง ๔.๑๒ ดี 
๒. นิสิตได้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่นนอกมหาวิทยาลัย ๓.๙๗ ดี 
๓. นิสิตได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีม ๔.๑๕ ดี 

รวม ๔.๐๘ ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๑๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

112



     

โครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๙ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุ่งพัฒนามนุษย์ให้มี
ความรู้ทางด้านวิทยาการความสามารถด้านวิชาชีพ และพร้อมพัฒนานิสิตให้มีความรู้ก้าวไกลเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดระบบการเรียนให้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในกลุ่มนิสิต ท่ีมีความ
สนใจในกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาให้นิสิต เป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบต่างๆ ให้มีคุณภาพ โดยการสร้างกลุ่มเยาวชนท่ีมี
ความสามารถ มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้เพ่ือนนิสิตในการทํากิจกรรมต่อไป 
 จึงจัดทําประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี ๙ ขึ้น ตามที่กลุ่มนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตกได้ให้ความ
สนใจและเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นนิสิตท่ีสามารถเป็นต้นแบบในการทํากิจกรรม 
ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้  
 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือแสดงความสามารถของนิสิตและเผยแพร่กิจกรรมดนตรีของบ้านสมเด็จ 
๒. เพ่ือสร้างเครือขายระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมและส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๔. เพ่ือให้มีตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการ  
           ณ อาคารกีฬานมิิบตุร สนามกีฬาแห่งชาติ 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
 ระหว่างวันท่ี ๒๓ – ๒๕  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖    
 

ผู้เขา้ร่วมโครงการ  
จํานวนท้ังสิ้น  ๑๒๐ คน ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จํานวน    ๑๐      คน 
  - นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน ๑๑๐ คน 
 

งบประมาณดําเนนิการ 
  งบประมาณจาก เงินค่ากิจกรรมนิสิต จํานวน  ๕๗,๗๕๐ บาท (ห้าหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม กับสังคมนอกมหาวิทยาลัย 
๒. นิสิตได้แสดงออกถึงความคิดและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
๓. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพรวมผลการดําเนนิโครงการ 
๑. เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 ๑๑๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖

113



     

การประเมินผลสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๙ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 

 
  จากการดําเนินโครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี ๙  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทําแบบสอบถาม
เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยจําแนกคําถามเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี ๙ 
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๘ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า โดยมีการตีระดับคะแนนดังนี้ 

  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  น้อยท่ีสุด 

 

 รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางตามลําดับ 
 
ส่วนที่  ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางท่ี  ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๕๐ ๔๑.๖๗ 
หญิง ๗๐ ๕๘.๓๓ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๒ ชั้นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
นิสิตปี ๑ ๕๐ ๔๑.๖๗ 
นิสิตปี ๒ ๔๐ ๓๓.๓๓ 
นิสิตปี ๓ ๒๖ ๒๑.๖๗ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๔ ๓.๓๓ 
รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 

 
ตารางท่ี ๓ หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 
นิสิตคณะครุศาสตร์ ๓๔ ๒๘.๓๓ 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๖ ๒๑.๖๗ 
นิสิตคณะวิทยาการจัดการ ๒๑ ๑๗.๕๐ 
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๕ ๑๒.๕๐ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ๔ ๓.๓๓ 
คณะกรรมการดําเนินงาน ๒๐ ๑๖.๖๗ 

รวม ๑๒๐ ๑๐๐ 
 
   
 ๑๑๒ 
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ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๙ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๐๒ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๗๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ๓.๙๗ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถ 
    นํามาประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๑๑ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๕๔ ดี 
รวม ๓.๙๑ ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรม โครงการประกวดวงดรัมไลน์ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๙ 
 

ตารางท่ี ๑ ความคิดเห็นด้านความเหมาะสมทั่วไป 
 

ความเหมาะสมท่ัวไป ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. สถานท่ีในการจัดกิจกรรม ๔.๑๑ ดี 
๒. สวัสดิการ อาหารต่างๆ ๓.๗๘ ดี 
๓. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ๓.๙๘ ดี 
๔. ระยะเวลาการเดินทาง/ยานพาหนะ ๔.๐๒ ดี 
๕. สถานท่ีท่องเท่ียว ๓.๗๕ ดี 

รวม ๓.๙๓ ดี 
  

ตารางท่ี ๒ ความคิดเห็นด้านความรู้และประสบการณ์ 
 

ด้านความรู้และประสบการณ์ ค่าเฉล่ีย 
(x) ระดับ 

๑. นิสิตได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับบุคคลอื่น ๓.๙๗ ดี 
๒. เพ่ือให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ในการจัดกิจกรรมที่สามารถ 
    นํามาประยุกต์กับกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้ ๔.๑๑ ดี 

๓. ได้แลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณในการทํากิจกรรม ๓.๕๔ ดี 
รวม ๓.๙๑ ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๑๓ 
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งานบริการงานบริการ  
และสวัสดิการและสวัสดิการ  
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โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๔ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  ท่ีทําการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับตลาดแรงงานที่มีลักษณะของ
การแข่งขันท่ีสูง  โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา และยังขาดประสบการณ์ในการสมัครหรือการสัมภาษณ์
งาน  ถึงแม้ว่าในส่วนของสถานศึกษาจะมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํานักกิจการนิสิต
นักศึกษา จะจัดให้มีข้อมูลเพ่ือการศึกษาและการสมัครงานไว้บริการ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อการที่จะให้บริการ  
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงานข้ึนซ่ึงจัดร่วมกับ             
บริษัท จ๊อบ บี เค เค ดอทคอม จํากัด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้ชื่องานว่า “BSRU & JOBBKK 
Job Fair ๒๐๑๔”   
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นสื่อกลางให้นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้พบปะและสมัครงานกับ

ผู้ประกอบการโดยตรง 
๒. เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีงานทําและมีรายได้ระหว่างท่ีกําลังศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
๓. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 
๔. เพ่ือช่วยลดปัญหาการว่างงาน 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 นิสิต  นกัศึกษา  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ จํานวน ๓๐๐ คน 
 

วัน เวลา สถานท่ี  
 วันท่ี ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ  ลานกิจกรรม อาคาร ๑ ชั้น ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

งบประมาณ 
งบประมาณท้ังสิน้  จํานวน  ๖,๔๓๐  บาท 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้พบกับผู้ประกอบการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  สาํนักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑๕ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการ “BSRU & JOBBKK Job Fair 2014”

     

ภาพกิจกรรม 
โครงการ “BSRU & JOBBKK Job Fair ๒๐๑๔” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑๖ 
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งานบริการดา้นแนะแนวอาชีพ 
 

 

ป้ายประกาศรบัสมัครงาน 
  มีการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่างของท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยนิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับตําแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายแนะแนว สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดรับสมัครงาน 
  ประสานงานกับบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ สามารถต้ังจุดรับสมัครหรือสัมภาษณ์ตําแหน่งงาน คัดเลือกผู้สนใจ
สมัครงานทั้งในรูปแบบ Part Time และ Full Time ในพ้ืนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๗ 
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งานบริการดา้นทุนการศึกษา 
 

 
  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษาโดยฝ่ายแนะแนว ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ จัดสรรทุนการศึกษาแบบให้
เปล่า เพ่ือสนับสนุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังน้ี  
 
- ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ทุนมูลนิธิเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี ๗/๕๓ 

- ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ - ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
   สยามมกุฎราชกุมาร 

- ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ทุนการศึกษาของบริษัท สินไทย สเปเชียล สตีล จํากัด 

- ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช - ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

- มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง - ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในไทย 

- ทุนมูลนิธิทิสโก้เพ่ือการกุศล - ทุนมูลนิธิ เอส ซี จี 

- ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ - ทุนมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา 

- ทุนวัดอมรินทราราม วรวิหาร - ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- ทุนมูลนิธิพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ - ทุนการศึกษา โครงการ ๗ สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา   
  “ระดับอุดมศึกษา” 

- ทุนรองศาสตราจารย์มุกดา  พิภพลาภอนันต์ - ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และวัดดอยธรรมเจดีย์ 

- ทุนการศึกษาสํานักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาล เพ่ือสร้างบัณฑิต   
  ประจําปี ๒๕๕๖ - ทุนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร   แก้วดวงดี 

- ทุนคุณเปรมอนงค์   รัตนะสาขา - ทุนการศึกษาวันอมรินทราราม วรวิหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๑๘ 
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งานบริการด้านทุนการศึกษา
     

งานบริการดา้นทุนการศึกษา 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๙ 
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งานบริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 
   งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ดําเนินการให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖    
ท้ังในส่วนของกองทุน กยศ. และ กองทุนฯ กรอ. ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพ่ือให้เงินกู้ยืม          แก่
นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น     ใน
การครองชีพระหว่างศึกษา 
 
วิสัยทัศน์ 
  "เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ย่ังยืน" 
 
พันธกิจ 
 ๑. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความจําเป็น  
                  ต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการท่ีดี 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงินการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
 ๒) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
         ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
       (๑) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีท่ีบิดามารดาเป็น
ผู้ใช้อํานาจปกครอง 
       (๒) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครอง
มิใช่บิดา มารดา 
       (๓) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ทําการ
สมรสแล้ว 
  ๓) มีคณุสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี 
       ๓.๑ เป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
       ๓.๒ เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์
เป็นอาจิณ เป็นต้น 
       ๓.๓ เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการ   
อ่ืน ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
       ๓.๔ ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 
       ๓.๕ ไม่เป็นผู้ท่ีทํางานประจําในระหว่างการศึกษา 
       ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๓.๗ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๓.๘ ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก ๑๕ ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี 
 
 
 
 
 

๑๒๐ 
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คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
 ๑) ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  มีสญัชาติไทย 
  (๒)  อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 
  (๓)  มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) 
  (๔)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ท่ีขอรับทุนเพ่ือเข้าศึกษาในช้ันปีท่ี ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีมิใช่ผู้กู้ยืม
เงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ีเปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ หรือเทียบเท่าท้ังสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษา
ชั้นสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  (๕)  เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากําหนด  
            ๒) นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาท่ี
ผูกกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของสํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
            ๓) นิสติหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
  (๑)  ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับ  
ปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า 
  (๒)  หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา เร่ือง 
กําหนดหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคน สําหรับนิสิตหรือ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
             ๔)  นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนท่ี
สถานศึกษาเรียกเก็บ ตามจํานวนปีท่ีกําหนดไว้แต่ละหลักสูตรกรณีท่ีผู้ขอรับทุนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐให้ผู้
ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะคา่เล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น ท้ังนี้ ต้องไม่เกินอัตราท่ีกําหนด  
             ๕)  นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับค่าครองชีพ ต้องเป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี และให้
ได้รับค่าครองชีพในอัตราเดือนละ ๒,๒๐๐ บาท 
 การพิจารณารายได้ครอบครัว ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณากลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดาและมารดากรณีท่ีบิด มารดาเป็นผู้ใช้
อํานาจปกครองไม่ใช่บิดา มารดา 
  (๒)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีท่ีผู้ใช้อํานาจปกครอง
ไม่ใช่บิดา มารดา 
  (๓)  รายได้รวมของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีท่ีผู้ขอรับทุนสมรสแล้ว 
 ๖)   นิสิตหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอรับทุนให้ย่ืนคําขอกู้ผ่านระบบท่ีสํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จัดทําไว้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ๗)   กองทุนเพื่อการศึกษา จะจ่ายทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
  (๑)  ค่าเล่าเรียน จ่ายให้สถานศึกษาท่ีผู้รับทุน(ผู้กู้ยืมเงิน)โดยตรงโดยโอนเข้าบัญชีชื่อ “กรอ.(ระบุชื่อ
สถานศึกษา)” ของกองทุนเพ่ือการศึกษา กระทรวงการคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาเร่ือง การกําหนด
หน้าท่ี วิธีปฏิบัติ และความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)      
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  (๒)  ค่าครองชีพ จ่ายให้นิสิตหรือนักศึกษาท่ีมีสิทธิได้รับค่าครองชีพผู้รับทุน(ผู้กู้ยืมเงิน) โดยโอนเข้าบัญชีของ
ผู้รับทุน(ผู้กู้ยืมเงิน) ตามที่ได้แจ้งให้แก่กองทุนเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 ๑๒๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  สําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัยฯ 

 

 
สําหรับนิสิตนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ 

 
วัน เดือน ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม 

พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ มหาวิทยาลัยฯ
และสัมภาษณ์ 

ผู้ขอกู้ยืม 

มิถุนายน ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา 

กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกู้ยืมและทําสัญญา 

ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๕๖ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

 
ปฏิทินการดําเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖  สําหรับผู้กู้ทุกประเภท 
 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ 
มหาวิทยาลัยฯ และสัมภาษณ์ 

ผู้ขอกู้ยืม 

พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกู้ยืมและทําสัญญา 

ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา 

ธันวาคม ๒๕๕๕ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ 
กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๖ ผู้กู้ย่ืนแบบคําขอกู้ท่ี www.studentloan.or.th ผู้ขอกู้ยืม 
เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้กู้ ย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับ มหาวิทยาลัยฯ ผู้ขอกู้ยืม 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ท่ีได้รับการอนุมัติ สถานศึกษา 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้กู้ท่ีได้รับการอนุมัติ ติดต่อ มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือยืนยัน
เอกสารการขอกู้ยืม 

ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๕๖ สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและส่งเอกสารให้กับ
ทางธนาคาร 

สถานศึกษา 

๑๒๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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รายงานจํานวนนสิิตนักศึกษาท่ีได้รับให้กู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประเภท กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
 

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผู้กู้ 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ย่ืนแบบ
คําขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงนิ 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ ์

ทํา
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

ส่ง
ข้อมูล 
สัญญา 

ให้
ธนาคาร 

ลงทะเบียน 
ตรวจสอบ 

ใบ
ลงทะเบียน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบียน 
ให้ธนาคาร 

๑ / ๒๕๕๖ 
ผู้กู้ 

รายใหม่ ๒๙๘ ๗๖๐ ๒๙๘ ๒๙๘ ๒๖๑ ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐ 

ผู้กู้ 
รายเก่า ๔,๘๑๙ ๕,๓๒๐ ๔,๘๑๙ ๔,๘๑๙ ๗๒๒ ๗๑๓ ๗๑๓ ๔,๗๗๓ ๔,๗๗๓ ๔,๗๗๓ 

๒ / ๒๕๕๖ 
ผู้กู้ 

รายใหม่ ๒๙๘ ๒๕๓ - - - - - ๒๔๙ ๒๔๙ ๒๔๙ 

ผู้กู้ 
รายเก่า ๔,๘๑๙ ๔,๖๔๑ - - - - - ๔,๕๘๑ ๔,๕๘๑ ๔,๕๘๑ 

 
 

รายงานจํานวนนสิิตนักศึกษาท่ีได้รับให้กู้ยืมเงินกองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ประเภท กองทุนเงินกู้ยืมเพือ่การศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

ภาค
การศึกษา 

ประเภท 
ผู้กู้ 

จํานวน 
คน

จัดสรร 

ย่ืน
แบบคํา

ขอ 
/แบบ
ยืนยัน 

บันทึก 
กรอบ
วงเงนิ 

ประกาศ 
รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ ์

ทํา
สัญญา 

ตรวจสอบ 
สัญญา 

ส่งข้อมูล 
สัญญา 

ให้
ธนาคาร 

ลงทะเบียน 
ตรวจสอบ

ใบ
ลงทะเบียน 

ส่งข้อมูล 
ลงทะเบียน 
ให้ธนาคาร 

๑ / ๒๕๕๖ 
ผู้กู้ 

รายใหม่ - ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ ๑๗๗ 

ผู้กู้ 
รายเก่า - ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

๒ / ๒๕๕๖ 
ผู้กู้ 

รายใหม่ - ๑๗๓ ๑๗๓ ๑๗๓ - - - ๑๗๓ ๑๗๓ ๑๗๓ 

ผู้กู้ 
รายเก่า - ๑๑ ๑๑ ๑๑ - - - ๑๑ ๑๑ ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๒๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

126



งานบริการด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     

งานบริการดา้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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งานบริการด้านการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
 

 

 นิสติท่ีเกิดปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ท่ีเข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจําการ ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ .ศ .  ๒๔๙๗  มาตรา ๒๙ (๓ ) แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  
กรุงเทพมหานคร และ ส่วนภูมิภาค ซ่ึงในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ นี้ มีนิสิตที่ขอเข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกฯ 
จํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๑๙ ราย ดังนี้ 
 

  

ผู้ยื่นขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร ปีพทุธศกัราช ๒๕๕๖  
( ผู้ที่เกิดปพีุทธศักราช ๒๕๓๖ ) 

 

กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค 

๒๗๗  ราย ๗๔๒  ราย 

รวมทั้งสิน้  ๑,๐๑๙  ราย 
 

  นิสตินักศึกษาท่ีจะเข้ารับการผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของ
สํานักกิจการนิสตินักศึกษา พร้อมนําเอกสารหลักฐานมาส่ง ณ สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ตามวันและเวลาท่ีกําหนดไว ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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งานบริการดา้นนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปยอดจาํนวนนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชั้นป ี รับรายงานตัว สอบตกซ้ําชัน้ คงเหลือ 
ปี ๓ ชาย ๑๒ - ๑๒ 
ปี ๓ หญิง ๓ ๑ ๒ 
ปี ๔ ชาย ๕๒ ๕ ๔๗ 
ปี ๔ หญิง ๓๕ ๔ ๓๑ 
ปี ๕ ชาย ๕๐ - ๕๐ 
ปี ๕ หญิง ๔๑ ๒ ๓๙ 

๑๒๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

งานบริการดา้นนักศึกษาวิชาทหาร 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปยอดจาํนวนนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชั้นป ี รับรายงานตัว สอบตกซ้ําชัน้ คงเหลือ 
ปี ๓ ชาย ๑๒ - ๑๒ 
ปี ๓ หญิง ๓ ๑ ๒ 
ปี ๔ ชาย ๕๒ ๕ ๔๗ 
ปี ๔ หญิง ๓๕ ๔ ๓๑ 
ปี ๕ ชาย ๕๐ - ๕๐ 
ปี ๕ หญิง ๔๑ ๒ ๓๙ 

๑๒๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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โครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ 
 

 

วัตถุประสงค์การดําเนนิโครงการ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติดและเอดส์มากขึ้น 
๒. เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดและเอดส์ท้ังต่อตนเองและสังคม 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อสังคม 
๔. เพ่ือให้เยาวชนท่ีได้รับการอบรม นําความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอื่นในชุมชน  ต่อไป 
๕. เพ่ือให้เยาวชนท่ีได้รับการอบรม สามารถเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและ 
    เอดส์ในมหาวิทยาลัยและชุมชน 

 

สถานท่ีจัดกิจกรรม 
 กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ ๒ กองพลทหารราบท่ี ๒ รักษาพระองค ์
 

ระยะเวลาการดําเนนิโครงการฯ 
 ระหว่างวันท่ี ๕ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๗ 
 

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

งบประมาณในการดําเนนิโครงการฯ 
 งบประมาณจํานวน  ๑๒๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากเงินรายได้ บ.กศ.              
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน  รหัส ๒๑๑๐๑-๕๗-๐๔๐๐๒-๑๒-๐๑   
 

ผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการฯ 
๑. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติดมากขึ้น 
๒. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อปัญหายาเสพติดท้ังต่อตนเองและสังคม 
๓. เยาวชนมีจิตอาสาในการทํางานเพื่อสังคมและเป็นกําลังสําคัญในการรวมพลังสร้างกระแสสังคม 
    ต่อต้านยาเสพติด 
๔. เยาวชนที่ได้รับการอบรม มีการนําความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อยังบุคคลอ่ืนในชุมชน 
๕. เยาวชนที่ได้รับการอบรม เป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
๑. ฝ่ายศูนย์เวชศึกษาป้องกัน  สาํนักกิจการนิสิตนักศึกษา 
๒. ชุมชนวัดประดิษฐาราม  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค  : ระยะเวลาในการให้ผู้เข้าอบรมพักผ่อนน้อยเกินไป 

     ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการท่ีดี 
     สภาพร่างกายของผู้เข้าอบรมไม่พร้อม  
     ระยะเวลาในการทํากิจวัตรประจําวันน้อยเกินไป 

 ข้อเสนอแนะ  : ควรจัดเวลาให้เหมาะสมและอยู่ในระยะเวลาที่พอเหมาะ 
     ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
     ควรมีเนื้อหาอบรมเชิงวิชาการมากกว่าน้ี 

 
 ๑๒๗ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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การประเมินผล โครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๗ 

ณ  กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลท่ี ๒ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ 
 

จากการดําเนินโครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทํา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม  โดยจําแนกคําถามเป็น  ๒  สว่น  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒  
ประกอบด้วยคําถามจํานวน ๔ ด้าน ใชใ้นการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า ๕ ค่า  โดยมีการตีระดับคะแนน

ดังนี้ 
 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  น้อยท่ีสุด 

  
  รายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลจะนําเสนอในรูปแบบของตารางลําดับ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ตารางท่ี ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย ๓๔ ๕๖.๖๗ 
หญิง ๒๖ ๔๓.๓๓ 
รวม ๖๐ ๑๐๐ 

 

ส่วนที่ ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกันยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒  
 

หัวข้อ ค่าเฉล่ีย(X) ระดับ 
ด้านองค์ประกอบของโครงการ ๔.๖๓ ดีมาก 

๑. การประชาสมัพันธ์โครงการ ๔.๓๙ ดี 
๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๔.๖๓ ดีมาก 
๓. สภาพแวดล้อม และสถานท่ีในการฝึก ๔.๖๑ ดีมาก 
๔. ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง ๔.๖๖ ดีมาก 
๕. การรับประทานอาหารในแต่ละวัน ๔.๔๒ ดี 
๖. สถานท่ีในการทํากิจวัตรประจําวัน ๔.๗๓ ดีมาก 
๗. ความเหมาะสมของกิจกรรม ๔.๖๘ ดีมาก 
๘. ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการ ๔.๗๗ ดีมาก 

ด้านวิทยากร ๔.๘๒ ดีมาก 
๑. ความรู้ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร ๔.๔๕ ดี 
๒. ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม ๔.๔๘ ดี 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรม ๔.๗๘ ดีมาก 
๔. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๕๖ ดีมาก 
๕. เทคนิควิธีในการนําเสนอกิจกรรม / การฝึก ๔.๔๐ ดี 

๑๒๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม  มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกัน
ยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ อยู่ในระดับ ๔.๖๐ หมายถึง ดีมาก  
 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๑. ควรจัดเวลาให้เหมาะสมและอยู่ในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ 
๒. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรมีเนื้อหาอบรมเชิงวิชาการมากกว่าน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ค่าเฉล่ีย(X) ระดับ 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ ๔.๓๗ ดี 

๑. ผู้เข้าอบรมเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔.๕๘ ดีมาก 
๒. สามารถนําความรู้ไปใช้ในการป้องกันยาเสพติดและเอดส์ ๔.๗๓ ดีมาก 
๓. นําไปปรับปรงุและส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเอง ๓.๘๒ ดี 
๔. นําเอาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน ๔.๖๑ ดีมาก 
๕. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๑๕ ดี 

ด้านการทํางานเป็นทีม / การวางแผน ๔.๕๗ ดีมาก 
๑. สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๔.๖๔ ดีมาก 
๒. รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละ ๔.๘๓ ดีมาก 
๓. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๕๘ ดีมาก 
๔. ฝึกการวางแผนในการทํางาน ๔.๓๖ ดี 
๕. ฝึกความอดทนอดกลั้น ๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๖๐ ดีมาก 

๑๒๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

     

 
 จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม  มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมแกนนําเยาวชนป้องกัน
ยาเสพติดและเอดส์ รุ่นท่ี ๒ อยู่ในระดับ ๔.๖๐ หมายถึง ดีมาก  
 
ส่วนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๑. ควรจัดเวลาให้เหมาะสมและอยู่ในระยะเวลาท่ีพอเหมาะ 
๒. ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๓. ควรมีเนื้อหาอบรมเชิงวิชาการมากกว่าน้ี 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อ ค่าเฉล่ีย(X) ระดับ 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้ ๔.๓๗ ดี 

๑. ผู้เข้าอบรมเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๔.๕๘ ดีมาก 
๒. สามารถนําความรู้ไปใช้ในการป้องกันยาเสพติดและเอดส์ ๔.๗๓ ดีมาก 
๓. นําไปปรับปรงุและส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเอง ๓.๘๒ ดี 
๔. นําเอาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวัน ๔.๖๑ ดีมาก 
๕. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ๔.๑๕ ดี 

ด้านการทํางานเป็นทีม / การวางแผน ๔.๕๗ ดีมาก 
๑. สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ๔.๖๔ ดีมาก 
๒. รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละ ๔.๘๓ ดีมาก 
๓. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๕๘ ดีมาก 
๔. ฝึกการวางแผนในการทํางาน ๔.๓๖ ดี 
๕. ฝึกความอดทนอดกลั้น ๔.๔๒ ดี 

รวม ๔.๖๐ ดีมาก 

๑๒๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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งานบริการดา้นสุขภาพ 
 

มุ่งพัฒนางาน บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพ 
 
 ฝ่ายอนามัย เป็นหน่วยงาน ท่ีให้ความสําคัญ ในด้านการบริการสุขภาพ สําหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบการรับบริการสุขภาพ 
 ๑.  กรุณาแสดงบัตรนิสิต นักศึกษาก่อนรับบริการ 
 ๒.  บอกอาการและรับยาจากเจ้าหน้าท่ี หรือพยาบาลเท่านั้น   * ห้ามหยิบยาเอง * 
 ๓.  เขียนชื่อ - นามสกุล และกรอกข้อมูลให้ครบ ลงในสมุดบันทึกการใช้ยาทุกครั้งหลังรับบริการ 
 
ระเบียบการขอกระเป๋ายาออกนอกสถานที่ 
 ๑.  รับบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตใช้กระเป๋ายา 
 ๒.  สง่บันทึกข้อความก่อนล่วงหน้า ๓ วัน 
 ๓.  มารับกระเป๋ายาตามกําหนดเวลาท่ีนัด เฉพาะในเวลาทําการเท่าน้ัน   
 
ระเบียบการนอนพักที่ห้องพยาบาล 
 ๑.  แจ้งชื่อ-นามสกุล และแสดงบัตรนิสิต นักศึกษาต่อเจ้าหน้าท่ี 
 ๒.  ลงทะเบียนในสมุดนอนพักห้องพยาบาล 
 ๓.  อนุญาตให้นอนพักได้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น 
 ๔.  ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้า ถ้าประสงค์สิ่งใด ให้ขออนุญาตจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีก่อน 
 ๕.  ไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้ามารับประทาน 
 ๖.  ไม่ควรส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย 
 ๗.  เม่ืออาการป่วยดีขึ้นแล้ว กรุณาแจ้งเจา้หน้าท่ีหรือพยาบาลก่อนไป 
 ๘.  จดัเตียงให้เรียบร้อย ถ้าทําผ้าปูเตียงเปื้อน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีหรือพยาบาลทราบด้วย 
 
ระเบียบการรับบริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
 ๑.  ให้บริการเฉพาะนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ๒.  แจ้งชื่อ - นามสกุล แสดงบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษาเพื่อทําประวัติ 
 ๓.  นั่งรอเรียกชื่อตามคิว 
 ๔.  เม่ือพบแพทย์แล้ว กรุณานั่งรอรับยาสักครู่ พร้อมรับคําแนะนําในการปฏิบัติตัว 
 ๕.  ยาบางตัวท่ีแพทย์สั่ง ถ้าไม่มีในห้องพยาบาล ผู้ป่วยโปรดนําใบส่ังยาไปซ้ือยาตามท่ี แพทย์สั่งเอง 
 ๖.  ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง โปรดรอด้านนอกห้องพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ผลการปฏิบัติงานของฝา่ยอนามัย สาํนักกิจการนสิิตนักศึกษา ปีการศกึษา  ๒๕๕๖ 

 ๑ .  จัดตรวจสุขภาพนิสิตใหม่  ปีการศึกษา  ๑ / ๒๕๕๖  ภาคปกติ วันท่ี ๑๕  - ๑๖ มิ ถุนายน ๒๕๕๖             
จํานวน  ๕,๔๕๑  คน  ดําเนินการโดยศูนย์สุขภาพนักศึกษานานาชาติ 
 ๒. จัดตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๖  ในวันอังคารท่ี ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๖  จํานวน  ๑๓๙  คน  ดําเนินการโดยศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล      
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
 ๓. ให้บริการการรักษาเบ้ืองต้น ณ ห้องพยาบาล ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ มีจํานวนผู้รับบริการท้ังหมด ๖,๐๔๗ คน     
โดยแยกเป็น  
  - นิสิตภาคปกติ  ๔,๖๕๒ คน 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ๙๖ คน 
  - อาจารย์   ๔๙๑ คน 
  - เจ้าหน้าท่ี  ๔๐๔ คน 
  - อ่ืนๆ   ๔๐๔ คน 
 ๔. นอนพัก ๑๕๗  คน และส่งต่อไปรับการรักษาจาก 
โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  จาํนวน  ๒๗  คร้ัง 
 ๕. ให้บริการตรวจรักษาจากแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. มีจาํนวนผู้รับบริการ  
จํานวน  ๒๐๔ คน  
 ๖. ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ  การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ในเวลาราชการ  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
นอกเวลาราชการ เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.  
 ๗. ให้บริการยืมกระเป๋าและเวชภัณฑ์ยาออกนอกสถานที่ จํานวน ๑๒๗ ครั้ง 
 ๘. การบริการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ จัดบอร์ดนิทรรศการข่าวสุขภาพ 
 ๙. ปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานกีฬา งานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานกิจกรรม
นิสตินักศึกษา ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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โครงการตรวจสุขภาพนสิิตรับใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินการรับนิสิตใหม่เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะต่างๆ 
นิสิตใหม่จึงต้องรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือคัดกรองภาวะโรคที่สําคัญ ได้แก่ โรควัณโรค  ตับอักเสบชนิด บ ี           
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การติดเชื้อ การคัดกรองสารแอมเฟตามีน เป็นต้น  โดยเฉพาะโรควัณโรคท่ีพบว่ามีการระบาดมาก
ขึ้นโดยประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี ๑๘ ของโลกที่มีผู้ป่วยวัณโรค ภาวะโรคหลายๆโรคอาจเป็นปัญหาต่อส่วนรวมถ้าปล่อยให้
บุคคลท่ีเป็นโรคแพร่กระจายโรคต่อไป ทําให้ฝ่ายอนามัย สํานักกิจการนิสิตนักศึกษามีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของ
นิสิต จึงมีมาตรการคัดกรองโรคที่สําคัญๆ โดยจัดการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ทุกคน และเมื่อพบความผิดปกติจะให้คําแนะนําใน
การรักษาตัวต่อไป 
  

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือทราบภาวะสุขภาพเบื้องต้นของนิสิตรับใหม่ 
 ๒. เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อส่วนรวม 
 ๓. เพ่ือคัดกรองสารแอมเฟตามีน 
 ๔. เพ่ือประเมินความผิดปกติของสายตา 
  

เป้าหมาย  
นิสติรับใหม่ชั้นปีท่ี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

สถานท่ี 
 อาคาร ๑ ชั้น ๑ และ ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
วันท่ี  ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖   

 

วิธีดําเนนิงาน 
 ๑.  จดัทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมสํานักกิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อวางแผนงาน 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ  
 

งบประมาณ     
ใช้งบประมาณจากค่าตรวจสุขภาพ ๑๕๐ บาทต่อคน 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ๑. นิสิตรับใหม่ได้ทราบภาวะสุขภาพเบื้องต้นของตนเอง เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพดูแลตนเองท่ีดี 
 ๒. หน่วยงานสามารถคัดกรองสารแอมเฟตามีน และให้คําปรึกษา ตลอดจนแนะนําด้านการรักษาเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของสารแอมเฟตามีน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอนามัย  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 ๑๓๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพนิสิตรับใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

     

ภาพกิจกรรม 
โครงการตรวจสุขภาพนสิิตรับใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากร
 

 

หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสุขภาพประจําปีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดูแลสุขภาพ ซ่ึงทุกคนควรใส่ใจ เพื่อให้ทราบสภาวะสุขภาพ
ของตนเองในแต่ละปี และตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้อยู่ในภาวะปราศจากโรค  หรือเม่ือทราบว่ามีแนวโน้มหรือพบ
ปัญหา บุคคลสามารถจัดการหรือปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาสุขภาพเหล่านั้นลงได้ การตรวจสุขภาพประจําปีจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี และยังเป็นการเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะโรคไร้เชื้อท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
 ฝ่ายอนามัยตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ จึงจัดการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับคณาจารย์ 
บุคลากร และบุคคลทั่วไป เป็นประจําทุกปี 
   

วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไป  
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี 
  
เป้าหมาย  

คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคคลทั่วไป 
 
สถานท่ี 
 ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑  ชั้น ๓  อาคาร ๑ 
 

ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
 วันพุธท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

วิธีดําเนนิงาน 
 ๑.  จดัทําโครงการนําเสนอมหาวิทยาลัยฯ   
 ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๓.  ประชุมกรรมการเพื่อวางแผนงานและประชาสมัพันธ์ 
 ๔.  ดําเนินการตรวจสุขภาพ 
 

งบประมาณ     
 คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบุคคลทั่วไป สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล     
จากส่วนราชการที่สังกัดได้ตามสิทธ์ิ หรือจากงบประมาณส่วนตัว ส่วนเกินต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
๑. คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไปได้ตรวจสุขภาพประจําปี 
๒. คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไปทราบภาวะสุขภาพของตนเอง 
๓. คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลท่ัวไปเกิดความตระหนัก และมีการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เพ่ือให้มีสุขภาพดี 
๔. ฝ่ายอนามัยสามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาสุขภาพ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายอนามัย  สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓๔ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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ภาพกิจกรรม

โครงการตรวจสุขภาพประจำาปีของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๖

     

ภาพกิจกรรม 
โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของคณาจารย์และบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓๕ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 
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138



     

งานบริการด้านประกันอุบัติเหตุนิสิต นักศกึษา 
 

 
 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยฝ่ายสวัสดิการและบริการ ได้จัดให้มีสวัสดิการด้านการประกันอุบัติเหตุให้กับนิสิต 
นักศึกษา โดยชําระเบ้ียประกันอุบัติเหตุในภาคเรียนแรกเม่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจะ
คุ้มครองตลอดหลักสูตรการศึกษาท่ีนิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู่ และยังจัดให้มีสวัสดิการด้านการประกินอุบัติเหตุสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย โดยผู้ท่ีจะเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ ต้องนําหลักฐานประกอบด้วย 
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ และบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษา ย่ืนท่ีสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพ่ือจะได้ดําเนินการส่งต่อ
บริษัทประกันภัยต่อไป 
 

ตารางแสดงสรุปการเบิกค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ ของปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ประเภทผู้ยืน่เบิก จํานวน รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัสนิสิต ๕๖) ๔๗ ราย ๒๙๘,๕๙๓ บาท 
นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัสนิสิต ๕๕) ๒๒ ราย ๑๘๗,๕๐๔ บาท 
นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัสนิสิต ๕๔) ๒๗ ราย ๖๕,๖๘๙ บาท 
นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัสนิสิต ๕๓) ๑๗ ราย ๕๒,๘๘๕ บาท 
นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัสนิสิต ๕๒) ๓ ราย ๒๐,๐๙๘ บาท 

อาจารย์ / บุคลากร ๒ ราย ๑๑,๕๑๖ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๘ ราย ๖๓๖,๒๘๕ บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๓๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖

139



กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  
ท้ายเล่มท้ายเล่ม  
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สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

และบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

     

สํานักกิจการนสิิตนักศึกษา องค์การบริหารนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ร่วมรับเสด็จทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวัิฒนาพรรณวดี 

และบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety 
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑๓๘ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

142



สรุปภาพบรรยากาศถวายเทียนจำานำาพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

     

สรุปภาพบรรยากาศถวายเทียนจํานําพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  วัดศรีสรุิยวงศารามวรวหิาร อ.เมือง จ.ราชบรุ ี
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ถวายเทียนจํานําพรรษาและปัจจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย อธิการบดี นําคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษา 

ผู้บริหารนําโดยอธิการบดี คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ร่วมขบวนแห่เทียนจํานําพรรษาเพ่ือทอดถวาย ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร 

ประชาชนชาวจงัหวัดราชบุรีมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญ 

๑๓๙ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     

ภาพบรรยากาศพธิไีหว้ครู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชมุชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธ์ิ  หนูชูชัย อธิการบดี และคณาจารย์ร่วมพิธีไหว้ครู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖  

ผู้แทนนิสิต นักศึกษา ทําพิธีไหว้ครู 

มอบโล่ห์รางวัลเรียนดี ความประพฤติดีแก่นิสิต และการแสดงของนิสิต  

นิสิต นักศึกษา กล่าวบทไหว้ครู 

๑๔๐ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖

144



ภาพบรรยากาศกิจกรรมทำาบุญองค์การนิสิต

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ อาคาร ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทําบุญองค์การนสิิต 
วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  อาคาร ๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศกึษา ร่วมทําบุญองค์การนิสิต 

นิสิตตัวแทนองค์การบริหารนิสิต องค์การบริหารนักศึกษา สภานิสิต สภานักศึกษา สโมสรนิสิต ๔ คณะ ถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสงฆ์ 

ผู้บริหารกรวดน้ํารับพร และรับน้ํามนต์จากพระคุณเจ้าจากวัดศรีสุรยิวงศารามวรวิหาร จ.ราชบุร ี

๑๔๑ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพภายในสำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     

ภาพบรรยากาศตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
วันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องประชมุสุริยะ ๑ สํานักกิจการนสิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๔๒ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน

ประจำาสำานักกิจการนิสิตนักศึกษา

ณ สำานักกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการดําเนนิงาน 
ประจําสํานักกิจการนสิิตนักศึกษา 

ณ  สาํนักกิจการนสิิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 สํานักกิจการนิสิตนักศึกษา โดยผู้บริหารสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ได้มีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประจําสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา ทุกสัปดาห์ ตลอดท้ังปีการศึกษา เพ่ือพูดคุยถึงการดําเนินงานทุกรอบสัปดาห์    
ในแต่ละฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ  อีก ท้ัง ยัง เป็นการพูดคุยถึ งนโยบาย            
ของมหาวิทยาลัยโดยผู้ อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา          
ได้นําประเด็นท่ีเป็นนโยบายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอด       
สู่บุคลากรของสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสํานัก-    
กิจการนิสิตนักศึกษา ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๔๓ 

กิจการบ้านสมเด็จ ๒๕๕๖ ผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖ 

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๖
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 กองบรรณาธกิาร 
 
 

ที่ปรึกษา   :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา  รักษาราชการแทนอธิการบดี 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
 

บรรณาธิการอํานวยการ :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา  ผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บวัทอง  รองผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารย์พรธิภา  ไกรเทพ  รองผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา   
  อาจารย์ธีรถวัลย์  ปานกลาง  รองผู้อํานวยการสํานักกิจการนิสิตนักศึกษา 
  อาจารย์พรรณา  พูนพิน  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
  อาจารย์ ดร.คณกร  สว่างเจริญ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
  อาจารย์ชัชศรัณย์  จติคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
  อาจารย์รวยทรัพย์  เดชชัยศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา คณะครุศาสตร ์
 

บรรณาธิการ : นางสาวนัทธี  เฟ่ืองฟู 
  นายฐิติวัจน์  กิ่งแก้วเจริญรัตน์ 
 

กองบรรณาธิการ : นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว 
   นายอดิศร  เนียมแก้ว 
   นายสุนทร  ปาละพันธ์ 
   นางสาวอัญชลี  โพธยารมย์ 
   นางพิมพ์วดี  โรจน์เรืองนนท์ 
   นายวิเชียร  ทุวิลา 
   ว่าท่ี ร.อ.บัญญัติ  เสกนําโชค 
   นายกรภัทร์  งอกจันทึก 
   นายขวัญชัย  ช้างเกิด 
   องค์การบริหารนิสิต 
   องค์การบริหารนักศึกษา 
   สภานิสิต 
   สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
   สโมสรนิสิตคณะวิทยาการจัดการ 
   สโมสรนิสิตคณะครุศาสตร์ 
 

ออกแบบปก :   นายฐิติวัจน์  กิ่งแก้วเจริญรัตน์ 
 

กิจการบ้านสมเด็จ  ๒๕๕๖
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