
                    ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  Office of Student Affairs 
         มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ Bansomdejchaopraya  Rajabhat University 

 

 

รายงานการประเมินผล โครงการเสริมสร้างทั กษะการใช้ชีวิต ในรั้ วมหาวิทยาลัย                        
ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๓ และการประเมินด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา                   
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           

 

ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  ทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษา
   ชั้นปีที่ ๓ และการประเมินด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
 
 

หน่วยงาน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 256๓ 

สถานที่ปฏิบัติงาน หอประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 
 

 ส านักกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา            
ชั้นปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ส านักกิจการนักศึกษา โดย ผศ.ธีรถวัลย์ 
ปานกลาง ผู้อ านวยการ ส านักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และรศ.สายัณ 
พุทธลา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "วิศวกรสังคม" Social 
Engineer เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่นโดย
กร ะบวนการกิ จก ร รมขอ งนั กศึ กษา  ณ  ห้ อ งปร ะชุ ม  ชั้ น  4  อ าคา รสม เด็ จ เ จ้ าพ ระย าบรม                               
มหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ ๓ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยภาพรวม 

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

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

๑.ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 4.๑๙ 0.๓๙ มาก 8๓.๘๙ 
๒.ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

4.๒๓ 0.๔๐ มาก 8๔.๔๖ 

๓.ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
(การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา) 

4.๔๒ 0.๔๘ มาก 8๘.๕๐ 

รวม 4.2๘ 0.๔๒ มาก 8๕.6๑ 
  
           จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 8๕.6๑ 
 
 จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  ๓                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยใช้แบบประเมินออนไลน์  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 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 ๑,๕๓๔ คน ซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ 
ในรูปของตาราง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
ชาย ๔๗๙ 3๑.๒๓ 
หญิง 1,๕๓๔ 6๘.๗๗ 
รวม ๑,๕๓๔ 100.00 

                          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 6๘.๗๗) 
 ตารางที่ ๒ เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
อาจารย ์ ๖ 0.๓๙ 
เจ้าหน้าที ่ ๘ 0.5๒ 
นักศึกษา ๑,๕2๐ 99.๐๙ 

รวม ๑,๕๓๔ 100.00 
                          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 99.๐๙) 
 ตารางที่ ๓ หน่วยงานของผู้ตอบค าถาม 

หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ 316 20.60 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 286 18.64 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 452 29.47 
คณะวิทยาการจัดการ 255 16.62 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 67 4.37 
วิทยาลัยการดนตร ี 158 10.30 

รวม ๑,๕๓๔ 100.00 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูค่ณะวิทยาศาสตร์ฯ(ร้อยละ ๒๙.๔๗) 
 ตารางที่ ๔ ชั้นปีของผู้ตอบค าถาม 

หน่วยงาน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
1 - - 
2 2 0.13 
3 1,426 92.96 
4 106 6.91 
5 - - 

รวม ๑,๕๓๔ 100.00 
      ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยูช่ั้นปีที่ ๓  (ร้อยละ ๙๒.๙๖) 
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ส่วนที่ 2 ด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตารางที่ ๕ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

2.1 ด้านกระบวนการด าเนนิโครงการ 4.18 0.38 มาก 83.52 
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.18 0.39 มาก 83.65 
2.3 สถานที่การจัดงานมีความเหมาะสม 4.25 0.43 มาก 84.92 
2.4 เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.17 0.38 มาก 83.46 

รวม 4.19 0.39 มาก 83.89   

 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมด้านความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน ครั้งนี้อยู่ในระดับ มาก                        
คิดเป็นร้อยละ 8๓.๘๙ 
 

ส่วนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตารางที่ ๖ ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน  

การเข้าร่วม/การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

3.1 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวิศวกรสังคม /ก่อน/ การ
เข้าร่วมโครงการ 

4.16 0.37 มาก 83.26 

3.2 ความรู ้ความเข้าใจเรื่องวิศวกรสังคม /หลัง/  การ
เข้าร่วมโครงการ 

4.16 0.37 มาก 83.27 

3.3 นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าร่วมกระบวนการหล่อ
หลอมนักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 

4.20 0.40 มาก 83.95 

3.4 กิจกรรมชมรม สาขาวชิาของนักศึกษามีท าอยู่มี
แนวทาง แนวคิดทีส่อดคล้องกับเร่ืองวิศวกรสังคม 

4.19 0.39 มาก 83.83 

3.5 นักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องวิศวกรสังคมไป
ถ่ายทอดต่อแก่ชุมชนท้องถิน่ไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

4.20 0.40 มาก 83.94 

3.6 นักศึกษาอยากจะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ขับเคลื่อนเร่ืองวิศวกรสังคมไปถ่ายทอดต่อแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

4.18 0.38 มาก 83.57 

3.7 นักศึกษาทราบไหมว่าข้อใดคืออัตลักษณ์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ในปัจจุบนั 

4.50 0.50 มาก 90.01 

รวม 4.23 0.40 มาก 84.55 
 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน  ครั้งนี้อยู่ในระดับ มาก                       
คิดเป็นร้อยละ 84.๕๕ 
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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 หรือคนพิการ นั่งบนรถเมล์ หรือบนรถ
สาธารณะ 

4.43 0.49 มาก 88.57 

4.2 เมื่อนักศึกษาทานอาหารที่โรงอาหาร นักศึกษาเก็บ
ถาดหรือขยะไปทิ้งในถังขยะหรือเปล่า 

4.54 0.50 มาก 90.85 

4.3  ข้อนี้จะขอถามนักศึกษาตรงๆนะ นักศึกษาทิ้งขยะ
ลงพื้นบ้างไหม  

4.20 0.40 มาก 84.07 

4.4  นักศึกษากดน้ าหรือราดน้ าโถส้วม เมื่อเข้าห้องน้ า
สาธารณะทุกครั้งไหม 

4.58 0.49 มาก 91.69 

4.5 เวลาที่นักศึกษาเห็น คนก าลังข้ามถนนแล้วต้องการ
ความช่วยเหลือ นักศึกษาได้เข้าไปช่วยบ้างไหม 

4.33 0.47 มาก 86.62 

4.6 แล้วเวลาขึ้นรถเมล์ หรือรถไฟฟ้า หรือรถสาธารณะ 
นักศึกษา ขยับเข้าไปอยู่ด้านในเพื่อที่ให้คนที่ขึ้นมาที
หลังทุกครั้งหรือไม่ 

4.45 0.50 มาก 89.00 

4.7 เมื่อต้องขึ้นลิฟต์บ่อยไหมที่นักศึกษาจะรอให้คน
ข้างในออกมาก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไป 

4.51 0.50 มาก 90.25 

4.8 เวลาที่เขียนความคิดเห็น หรือโพสต์ข้อความในสื่อ
สังคมออนไลน์ นักศึกษาใช้ค าสุภาพทุกครั้งไหม 

4.35 0.48 มาก 86.92 

รวม 4.42 0.48 มาก 88.50 
  

 จากตาราง พบว่าโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓                
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยภาพรวมด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน (การวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา) คร้ังนี้อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 88.50 
 


