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รายงานการประเมินผลร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์และการวัดจิต
สาธารณะส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-๓) 

 

ชื่อโครงการ  ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ การวัดจิตสาธารณะ              
   ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 

หน่วยงาน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สถานที่ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
 
 
 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำได้ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยเพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนัก และรำยงำนสรุปกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ รำยละเอียด ตำมตำรำงดังนี้ 
 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 ร้อยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์               
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

การด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวน              
ทั้งสิ้น 31,651 คน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด้านคุณภาพของ
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ ด้านจิตสาธารณะ 

ทักษะสื่อสารดี มีความเป็นไทย ดังนี้ 
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านจิตสาธารณะ จ านวน 34,644 ครั้ง จากจ านวนทั้งสิ้น 31,650 คน          
คิดเป็นร้อยละ 109.46 

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านทักษะสื่อสารดี จ านวน 46,726 ครั้ง จากจ านวนทั้งสิ้น 31,651 คน        
คิดเป็นร้อยละ 147.61 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้านมีความเป็นไทย จ านวน 20 ,055 ครั้ง จากจ านวนทั้งสิ้น 30 ,651 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 63.36  



         ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  Office of Student Affairs           
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ Bansomdejchaopraya  Rajabhat University 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   สูงกว่าเป้าหมาย                   
 
 

2. ระดับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
 ระดับพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะ หมำยถึง กำรใช้สำธำรณะสมบัติอย่ำงรับผิดชอบ และกำรเคำรพ
สิทธิในกำรใช้สำธำรณะสมบัติของผู้ อ่ืน รวมถึงมีส่วนร่วมหรือแสดงออกให้เห็นถึงกำรท ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ตัวอย่ำงกำรมีจิตสำธำรณะ เช่น กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม กำรรักษำสำธำรณะสมบัติ 
กำรประหยัดพลังงำน และกำรรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น 

 

สูตรกำรค ำนวณ : 

ค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมกำรมี 
จิตสำธำรณะของนักศึกษำ 

ทุกคณะ วิทยำลัย 
= 

ผลรวมของพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะที่ได้จำกกำรประเมิน
ตนเองของนักศึกษำ อำจำรย์ทีป่รึกษำ ในทุกคณะ ทุกวิทยำลัย 

 
 

จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะได้จำกกำรประเมินตนเองของนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำ ทุกคณะ 

ทุกวิทยำลัย คะแนนเต็ม ๕ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้   

 คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมำยถึง มีพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับน้อยมำก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๑.๘๑ – ๒.๖๐  หมำยถึง มีพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๒.๖๑ – ๓.๔๐  หมำยถึง มีพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับปำนกลำง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๓.๔๑ – ๔.๒๐  หมำยถึง มีพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับมำก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง ๔.๒๑ – ๕.๐๐  หมำยถึง มีพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำระดับมำกที่สุด 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ร้อย≥80 ร้อยละ 106.81 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 

โครงการตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  =  (109.46+147.63+ 63.36)/3 = 106.81 
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 รำยงำนสรุปกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ รำยละเอียด ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 
ค่ำเฉลี่ย 

กำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
๑ ๔.๒๓ 
๒ ๔.๒๑ 
๓ ๔.๒๘ 

เฉลี่ย ๔.๒๔ 
 
 จำกตำรำง พบว่ำ พฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ ทุกคณะ วิทยำลัย ค่ำเฉลี่ย  ๔.๒๔            

โดยภำพรวมอยู่ในระดับ ระดับ มำกที่สุด  
 เปรียบเทียบข้อมูลกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ                
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ รำยละเอียด ดังนี้ 

ชั้นปีที่ 
ค่ำเฉลี่ย 

กำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๓ 

๑ ๓.๔๘ ๔.๒๓ 
๒ ๓.๖๗ ๔.๒๑ 
๓ ๓.๕๖ ๔.๒๘ 

เฉลี่ย ๓.๕๗ ๔.๒๔ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน :  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับพฤติกรรมกำรมีจิตสำธำรณะของนักศึกษำ ระดับมำก ค่ำเฉลี่ย ๓.๙๗ ระดับมำก 
 

 กำรประเมินผลเทียบกับเป้ำหมำย :   

 สูงกว่ำเป้ำหมำย      เป็นไปตำมเป้ำหมำย      ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 


