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รายงานการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ และการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (การวัดจิตสาธารณะส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1) 

 

ชื่อโครงการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (การวัดจิตสาธารณะส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
 
 

หน่วยงาน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่ ๑ สิงหาคม 256๓ และวันที่ ๘ สิงหาคม 256๓ 

สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
 
 
 
 
 
  

 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ จัดกิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม่(ภำคพิเศษ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ผ่ำนระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Microsoft Teams และ
ออกอำกำศในช่องส ำรองผ่ำน Facebook Fan page ของส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ              
บ้ำนสมเด็เจ้ำพระยำ โดยได้รับควำมสนใจจำกนักศึกษำใหม่เข้ำร่วมกิจกรรม รับชมเป็นจ ำนวนมำก 

 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ลินดำ เกณฑ์มำ อธิกำรบดี และคณะผู้บริ หำรที่ให้เกียรติ
บันทึกเทปกล่ำวต้อนรับนักศึกษำใหม่ และหน่วยงำนต่ำงๆประกอบไปด้วย ส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน ส ำนักคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรแลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
และส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ร่วมสร้ำงสรรค์เติมเต็มควำมรู้ให้กับนักศึกษำใหม่ สู่รั้ว "บ้ำนแห่งควำมส ำเร็จ 
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bsrunews/photos/pcb.3258684044211862/3258683407545259/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByDDCu6zaOSh5ikPrDdd0-Sy-Xw_UjGPcB7Z2yqNUgvAFKOoyyuqbHOhws9cwzMok2yZ2DWPIigZYP&__xts__%5B0%5D=68.ARBoap_LLcGUTC61wjdxTqGluyFmgf0jIEjfeH-qbGBIIf4aBtusHdJds5noT_mZw8tOP_ObiaDSQkFQGnSqQpZ5NeGzyzjS-8VNvwsJvI-susykQHg4xghQwwJ88VpziD-qJuh_9yIjVCloZ7i3Yl8acPIYxVX4grixxeKx6pTL8nOy2zQOfOUK4C0GABedP7P2ELyFMDnGTA29oJgSedw_lmoqooiXn9vtEWAwvsEpkIAUOU-Evp1h3Oc6-E22zK76xeHfi_JQ12R2CNK2EiuvMRXV68k2a5i3K_4uCSwr6raxjZ50eBhn1kfC3x8aAYC4Yuym3SH07BJyBnkr7fjuAg
https://www.facebook.com/bsrunews/photos/pcb.3258684044211862/3258683407545259/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByDDCu6zaOSh5ikPrDdd0-Sy-Xw_UjGPcB7Z2yqNUgvAFKOoyyuqbHOhws9cwzMok2yZ2DWPIigZYP&__xts__%5B0%5D=68.ARBoap_LLcGUTC61wjdxTqGluyFmgf0jIEjfeH-qbGBIIf4aBtusHdJds5noT_mZw8tOP_ObiaDSQkFQGnSqQpZ5NeGzyzjS-8VNvwsJvI-susykQHg4xghQwwJ88VpziD-qJuh_9yIjVCloZ7i3Yl8acPIYxVX4grixxeKx6pTL8nOy2zQOfOUK4C0GABedP7P2ELyFMDnGTA29oJgSedw_lmoqooiXn9vtEWAwvsEpkIAUOU-Evp1h3Oc6-E22zK76xeHfi_JQ12R2CNK2EiuvMRXV68k2a5i3K_4uCSwr6raxjZ50eBhn1kfC3x8aAYC4Yuym3SH07BJyBnkr7fjuAg
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี ๑  
และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ชั้นปีที่ ๑ และกำรประชุมผู้ปกครองนักศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (กำรวัดจิตสำธำรณะส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๑) 
 วันที่ ๑ สิงหาคม 256๓ และวันที่ ๘ สิงหาคม 256๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยภาพรวม 

ประเด็นการพิจารณา ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 4.09 0.79 มาก 81.81 
2.ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 4.14 0.79 มาก 82.75 
3.ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 

4.36 0.71 มาก 87.23 

๔ . ก า ร วั ด จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า              
ปีการศึกษา 2563(ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 1) 

4.34 0.83 มาก 86.86 

รวม 4.23 0.78 มาก 84.66 
  
           จากตาราง พบว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 84.66 
 
 จากการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่  ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา                     
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์  
 
 วันที่ ๑ สิงหาคม 256๓ และวันที่ ๘ สิงหาคม 256๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 3 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ ๔ การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
  
 ประกอบด้วยค าถาม ๒๔ ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีระดับคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด  (5) 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก   (4) 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง (3) 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  (2) 
  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  (1) 
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มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,475 คน ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ ในรูปของ
ตาราง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
ชาย 803 32.44 
หญิง 1,672 67.56 
รวม 2,475 100.00 

                          
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.56) 
 
 ตารางที่ 2 หน่วยงานของผู้ตอบค าถาม 

หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์               375  15.15 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ               834  33.70 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ               561  22.67 
คณะวิทยาการจัดการ               412  16.65 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ               143  5.78 
วิทยาลัยการดนตร ี               150  6.06 

รวม            2,475  100.00 
      
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูค่ณะมนุษยศาสตร์ฯ  (ร้อยละ 33.70) 
 
 

ตอนที่ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ ๓ ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

1.1 การประชาสัมพันธโ์ครงการ 4.11 0.75 มาก 82.22 
1.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดโครงการ 4.04 0.84 มาก 80.78 
1.3 รูปแบบกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม 4.12 0.78 มาก 82.42 

รวม 4.09 0.79 มาก 81.81 
  
 จากตาราง พบว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่  ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา               
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน ครั้งนี้อยู่ในระดับ มาก                        
คิดเป็นร้อยละ 8๑.๘๑ 
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ส่วนที่ 3 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตารางที่ ๔ ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

2.1 ความรู้ ความเข้าใจ/ ก่อน /กิจกรรมปฐมนิเทศ
รวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง 

4.11 0.87 มาก 82.28 

2.2 ความรู ้ความเข้าใจ/ หลัง /กิจกรรมปฐมนิเทศ
รวมนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครอง 

4.17 0.74 มาก 83.42 

2.3 มีความเข้าใจในเนื้อหาในกจิกรรมปฐมนิเทศรวม
นักศึกษาใหม่ และการประชุมผูป้กครองได้เป็นอย่างดี 

4.13 0.77 มาก 82.55 

รวม 4.14 0.79 มาก 82.75 
 จากตาราง พบว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓  โดยภาพรวมการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมินครั้งนี้
อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 8๒.7๕ 
 
ส่วนที่ ๔ การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
 ตารางที่ ๕ การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) 
 

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

1.คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของ
สถานศึกษา เช่น ค่ายบ าเพ็ญประโยชน์ ดูแลเด็ก/
คนชรา เปน็ต้น 

4.66 0.93 มาก 93.19 

2.คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา เช่น ท า
ความสะอาด ทาสี เก็บขยะ เปน็ต้น 

3.70 0.76 มาก 73.97 

3.คุณเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน/สังคม 
เช่น ท าความสะอาดถนน ล้างห้องน้ าในวัด เปน็ตน้ 

4.79 0.62 มาก 95.77 

4.คุณเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยของชุมชน/สังคม เช่น เล่นดนตรีไทย ฟ้อน
ร า แสดงในกิจกรรมต่าง ๆ เปน็ต้น 

4.01 0.89 มาก 80.25 

5.เมื่อคุณเห็นเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดน้ า หรือ
ขยะอื่น ๆ ตกหล่นอยู่ คุณเก็บไปทิ้งขยะ 

4.04 0.88 มาก 80.77 

6.คุณกดลิฟต์ใช้ตามความจ าเปน็ ไม่กดลิฟต์เลน่ 4.63 0.69 มาก 92.50 
7.คุณเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบ เช่น เข้าลิฟต์ ซื้ออาหาร 
ติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.64 0.68 มาก 92.88 

8.เมื่อคุณเห็นก๊อกน้ าปิดไม่สนิท คุณช่วยปิดให้สนิท 4.51 0.74 มาก 90.17 
9.คุณไม่ขีดเขียนใด ๆ ลงบนฝาผนัง ประตู โตะ๊ เก้าอี้ 
และอื่น ๆ  

4.42 0.80 มาก 88.46 
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การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

10.คุณดูแลรักษาสาธารณสมบตัิของสถานศึกษา เช่น 
สนาม ตน้ไม้ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 

4.43 0.78 มาก 88.61 

11.คุณอาสาช่วยงานอาจารย์ดว้ยความเต็มใจ เช่น ถือ
ของ เตรียมอุปกรณ์การสอน เป็นต้น 

4.20 0.84 มาก 83.98 

12.คุณอาสาช่วยเหลือเพื่อน/รุ่นพี่/รุ่นน้อง/ผู้พิการ 4.17 0.88 มาก 83.48 
13.คุณแบ่งปันสิง่ของให้เพื่อน เช่น ปากกา กระดาษ 
ดินสอ เสื้อผ้า เปน็ต้น 

4.40 0.74 มาก 87.98 

14.คุณแบ่งปันสิง่ด ีๆ ให้คนอื่น เช่น ความรู้ เคล็ดลบั 
ข้อคิดดี ๆ เป็นต้น 

4.22 0.80 มาก 84.40 

15.คุณอาสาช่วยท างานบ้าน เช่น ลา้งจาน ซักผา้ รด
น้ าตน้ไม้ เปน็ต้น 

4.39 0.79 มาก 87.71 

16.คุณแบ่งปันสิง่ของให้คนในชุมชน เช่นเสื้อผา้ อาหาร 
ของใช้ เป็นต้น 

4.29 0.98 มาก 85.73 

รวม 4.34 0.83 มาก 86.86 
  
 จากตาราง พบว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่  ๑ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา                 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยภาพรวมการวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา  ครั้ งนี้ อยู่ ในระดับ มาก                             
คิดเป็นร้อยละ 8๖.๘๖ 
 


