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รายงานการประเมินผล โครงการเสริมสร้างทั กษะการใช้ชีวิต ในรั้ วมหาวิทยาลัย                        
ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2 และการประเมินด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา                   
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           

 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา
   ชั้นปีที่ 2 และการประเมินด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
 
 

หน่วยงาน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่ ๒๘ ตุลาคม 256๓ และวันที่ ๑๑ ,๑๘ พฤศจิกายน 256๓ 

สถานที่ปฏิบัติงาน หอประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
 
 ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จัดกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ส ำหรับ
นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับสมำคมธนำคำรไทย จัดโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตในรั้ว
มหำวิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๖๓โดยได้รับ
เกียรติจำก รศ.สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี  เป็นประธำนเปิดกำรอบรม ภำยใต้หัวข้อที่ ๑.วิศวกรสังคม
(Social Engineer) และหัวข้อที่ ๒. "คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน" รูปแบบ Virtual Training กิจกรรมจัดขึ้น 
ณ ห้องประชุมอำคำร ๑ ชั้น ๔ และวันที่ ๑๑ ,๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ น ำโดย ผศ.ธีรถวัลย์ ปำนกลำง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ จัดกิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยภำยใต้
หัวข้อ "วิศวกรสังคม" (Social Engineer) โดยมี รศ.สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบดี ให้เกียรติ เป็นประธำนเปิด
งำนและร่วมเสวนำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนภัทร เตชำภิรมย์ และผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร ในหัวข้อเกี่ยวเนื่อง
กับบทบำทมหำวิทยำลัยกับกำรร่วมพัฒนำชุมชน จำกนั้นผู้น ำนักศึกษำ นำงสำวธน ภรณ์ เปรมทอง 
ประธำนสภำนักศึกษำ นำยธีรวุฒิ แดงอรุณ นำยกองค์กำรนักศึกษำซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม 
ได้บรรยำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้น เกี่ยวกับวิศวกรสังคม (Social Engineer) แก่นักศึกษำชั้นปีที่ ๒ ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อำคำร ๑ 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ ,๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวม 

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

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

๑.ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 4.๓๒ 0.๔๗ มาก 8๖.๔๘ 
๒.ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

4.๑3 0.๖๐ มาก 8๒.๕2 

๓.ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
(การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา) 

4.๑๙ 0.๗๕ มาก 8๓.8๘ 

รวม 4.2๑ 0.๖๑ มาก 84.๒๙ 
  
           จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 84.๒๙ 
 
 จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๒                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๑ ,๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 
ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ ๔ ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน(การวัดจิต 
  สาธารณะของนักศึกษา) 
 การประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 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 2,๐๓5 คน ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ 
ในรูปของตาราง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
ชาย ๖๒๑ 3๐.๕๒ 
หญิง 1,๔๑๔ 6๙.๔๘ 
รวม 2,๐๓๕ 100.00 

                          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 6๙.๔๘) 
 ตารางที่ ๒ เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
อาจารย ์ 3 0.15 
เจ้าหน้าที ่ 11 0.54 
นักศึกษา 2,021 99.31 

รวม 2,035 100.00 
                          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 99.31) 
 ตารางที่ ๓ หน่วยงานของผู้ตอบค าถาม 

หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 

คณะครุศาสตร ์ 336 16.51 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 370 18.18 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 478 23.49 
คณะวิทยาการจัดการ 642 31.55 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 91 4.47 
วิทยาลัยการดนตร ี 118 5.80 

รวม 2,๐๓๕ 100.00 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูค่ณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3๑.๕๕) 
 ตารางที่ ๔  ชั้นปีของผู้ตอบค าถาม 

หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
1 4 0.20 
2 1,954 96.02 
3 59 2.90 
4 18 0.88 
5 - - 

รวม 2,๐๓๕ 100.00 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูช่ั้นปีที่ ๒  (ร้อยละ ๙๖.0๒) 
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ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

2.1 ด้านกระบวนการด าเนนิโครงการ 4.30 0.46 มาก 85.97 
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.31 0.46 มาก 86.27 
2.3 สถานที่การจัดงานมีความเหมาะสม 4.32 0.47 มาก 86.46 
2.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.36 0.48 มาก 87.21 

รวม 4.32 0.47 มาก 86.48 
  
 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  ครั้งนี้อยู่ ในระดับ มาก                        
คิดเป็นร้อยละ 8๖.๔๘ 
 

ส่วนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ ๖ ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

3.1 ความรู้ความเข้าใจ  /ก่อน / การเข้าร่วมโครงการ 4.08 0.51 มาก 81.52 
3.2 ความรู้ความเข้าใจ  /หลัง / การเข้าร่วมโครงการ 4.08 0.67 มาก 81.54 
3.3 นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการหล่อ
หลอมนั กศึ กษ า ให้ เ ป็ น ไ ปต ามอั ต ลั กษณ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัย 

4.07 0.68 มาก 81.40 

3.4 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม 

4.10 0.66 มาก 82.09 

3.5นั ก ศึ ก ษ า ท ร า บ อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี 

4.30 0.46 มาก 86.02 

รวม 4.13 0.60 มาก 82.52 
 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน  ครั้งนี้อยู่ในระดับ มาก                       
คิดเป็นร้อยละ 8๒.๕๒ 
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ส่วนที่ ๔ ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน (การวัดจิตสาธารณะของ
นักศึกษา)  
 ตารางที่ ๗ ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน  

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

4.1 แล้วบ่อยแค่ไหนที่นักศึกษาจะลุกให้ผู้สูงอายุ คน
ท้อง เด็ก หรือคนพิการนั่ งบนรถเมล์  หรือบนรถ
สาธารณะ 

4.15 0.79 มาก 82.94 

4.2 เมื่อนักศึกษาทานอาหารที่โรงอาหาร นักศึกษาเก็บ
ถาดหรือขยะไปทิ้งในถังขยะหรือเปล่า 

4.34 0.80 มาก 86.70 

4.3  ข้อนี้จะขอถามนักศึกษาตรงๆนะ นักศึกษาทิ้งขยะ
ลงพื้นบ้างไหม  

4.20 0.40 มาก 83.93 

4.4  นักศึกษากดน้ าหรือราดน้ าโถส้วม เมื่อเข้าห้องน้ า
สาธารณะทุกครั้งไหม 

4.39 0.80 มาก 87.77 

4.5 เวลาที่นักศึกษาเห็น คนก าลังข้ามถนนแล้วต้องการ
ความช่วยเหลือ นักศึกษาได้เข้าไปช่วยบ้างไหม 

4.01 0.81 มาก 80.28 

4.6 แล้วเวลาขึ้นรถเมล์ หรือรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะ 
นักศึกษา ขยับเข้าไปอยู่ด้านในเพื่อที่ให้คนที่ขึ้นมาที
หลังทุกครั้งหรือไม่ 

4.20 0.81 มาก 84.09 

4.7 เมื่อต้องขึ้นลิฟต์ บ่อยไหมที่นักศึกษาจะรอให้คน
ข้างในออกมาก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไป 

4.32 0.80 มาก 86.45 

4.8 เวลาที่เขียนความคิดเห็น หรือโพสต์ข้อความในสื่อ
สังคมออนไลน์ นักศึกษาใช้ค าสุภาพทุกครั้งไหม 

4.04 0.82 มาก 80.81 

รวม 4.21 0.75 มาก 84.12 
  
 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน (การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา) คร้ังนี้อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 8๔.๑๒ 
 


