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รำยงำนกำรประเ มินควำมพึงพอใจในกำร จัดงำนโครงกำรประกวดทูตกิจกรรม                 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (BSRU New Smart Lifestyle) 

 

ชื่อโครงกำร  โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563  
   (BSRU New Smart Lifestyle) 
 

หน่วยงำน  ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
ระยะเวลำด ำเนินงำน วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

สถำนท่ีปฏิบัติงำน ณ หอประชุมอาคาร 1 ช้ัน 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา   
 
 

 เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา             
จัด "การประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563" BSRU FRESHY BOY & GIRL 2020 โดยมี ผศ.ดร.
ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ช้ัน 4 ซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีของ
นักศึกษา วิทยาลัยการดนตรี การแสดงดนตรีจากวงดนตรี ค่าย Wake Music และการแสดงของนักศึกษา
นาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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ประมวลภำพกิจกรรมโครงกำรประกวดทูตกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
(BSRU New Smart Lifestyle) 

ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
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ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรประกวดทูตกิจกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (BSRU New Smart 
Lifestyle) 
 วันท่ี 21 ตุลำคม 2563 ณ หอประชุม อำคำร 1 ชั้น 4 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
โดยภำพรวม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย (�̅�) 
ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึงพอใจ ร้อยละ 

1.ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 4.03 0.89 มาก 80.63 
2.ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

4.10 0.84 มาก 82.06 

3.ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 

4.01 0.88 มาก 80.24 

รวม 4.05 0.87 มาก 80.98 
  

           จำกตำรำง พบว่า โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (BSRU New Smart Lifestyle) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มำก (ร้อยละ 80.98) 
 
 จากการด าเนิน โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (BSRU New Smart Lifestyle) 
โดยใช้แบบประเมิน เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าแบบสอบถาม เป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 
 ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ส่วนที่ 4 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
  
 ประกอบด้วยค าถาม 17 ข้อ ใช้ในการประเมินผลแบบมาตราประมาณค่า 5 ค่า โดยมีระดับคะแนน ดังน้ี 
  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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มีนักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมท้ังหมด 1,351 คน ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรวิเครำะห์ข้อมูลน ำเสนอ ในรูปของ
ตำรำง ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตำรำงที่ 1 เพศของผู้ตอบค าถาม 

เพศ จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำร ร้อยละ 
ชาย 410 30.35 
หญงิ 941 69.65 
รวม 1,351 100.00 

                          ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 69.65) 
 
 ตำรำงที่ 2 สถานะของผู้ตอบค าถาม 

สถำนะ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 
ผู้บริหาร - - 
อาจารย ์ - - 
บุคลากร 3 0.22 
นักศึกษา 1,348 99.78 

รวม 1,351 100.00 
      ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เป็นนักศึกษา (ร้อยละ 99.78) 
 
 ตำรำงที่ 3 ชั้นปีของผูต้อบค าถาม 

ชั้นปี จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 

1 580 42.93 
2 555 41.08 
3 131 9.70 
4 85 6.29 
5 - - 

รวม 1,351 100.00 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ชั้นปี 1  (ร้อยละ 42.93) 
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 ตำรำงที่ 4 หน่วยงานของผูต้อบค าถาม 
หน่วยงำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 273 20.21 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 367 27.17 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 219 16.21 
คณะวิทยาการจดัการ 403 29.83 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

61 4.52 

วิทยาลยัการดนตรี 28 2.07 
รวม 1,351 100.00 

     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่คณะวิทยาการจัดการ  (ร้อยละ 29.83) 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 
 ตำรำงที่ 5 ด้านกระบวนการด าเนินโครงการ 
 

กำรเข้ำร่วม/กำรปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ 4.02 0.86 มาก 80.41 
รูปแบบการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.10 0.84 มาก 81.92 
สถานที่การจัดงานมีความเหมาะสม 4.17 0.85 มาก 83.33 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.89 0.98 มาก 77.78 
สิ่งอ านวยความสะดวกมีความเหมาะสม 3.99 0.91 มาก 79.70 

รวม 4.03 0.89 มาก 80.63 
  
 จำกตำรำง พบว่า โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (BSRU New Smart Lifestyle) 
โดยภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมิน คร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 80.63 
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ส่วนที่ 3 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน  
 ตำรำงที่ 6 ความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบประเมินของผู้ตอบแบบประเมิน  

กำรเข้ำร่วม/กำรปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

ความรู้ความเข้าใจ  ก่อน  การเข้าร่วมโครงการ 3.99 0.84 มาก 79.87 
ความรู้ความเข้าใจ  หลงั  การเข้าร่วมโครงการ 4.10 0.83 มาก 82.01 
ความสนุกสนานเพลดิเพลิน  ความบันเทงิ 4.21 0.84 มาก 84.29 

รวม 4.10 0.84 มาก 82.06 
 จำกตำรำง พบว่า โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (BSRU New Smart Lifestyle)  
โดยภาพรวมการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมินคร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก            
คิดเป็นร้อยละ 82.06 
 
ส่วนที่ 4 ด้านการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ตำรำงที่ 7 การน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

กำรเข้ำร่วม/กำรปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษำ 
ค่ำเฉลี่ย 

(�̅�) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน S.D. 

ระดับพึง
พอใจ 

ร้อยละ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
ท างานได ้

3.97 0.86 มาก 79.38 

สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ พัฒนาต่อยอดถ่ายทอด
ความรู้ได ้

3.98 0.86 มาก 79.66 

นักศึกษาอยากให้จัดกิจกรมลักษณะน้ีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 4.08 0.93 มาก 81.54 
อยากให้เกิดการสร้างเครือขา่ยการท ากิจกรรมคร้ังน้ี 4.02 0.89 มาก 80.38 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมน้ีโดยภาพรวม 4.09 0.86 มาก 81.75 

รวม 4.01 0.88 มาก 80.24 
  
 จำกตำรำง พบว่า โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (BSRU New Smart Lifestyle)  
โดยภาพรวมการวัดจิตสาธารณะของนักศึกษา คร้ังน้ีอยู่ในระดับ มำก คิดเป็นร้อยละ 80.24 
 


