
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คํานํา 

องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมกับบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น 
จํากัด ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการตนน้ําตามรอยพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ในการอนุรักษพ้ืนปาและพ้ืนน้ํา โดยการสรางฝายชะลอน้ํา เพ่ือเปนท่ีกักเก็บน้ําไวใชในยามจําเปนและปองกัน
อุบัติภัยซ่ึงเกิดจากน้ําปาไหลหลาก และเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตอาสาในการอนุรักษพ้ืนปาตนน้ํา นั้น 

กองพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน 
ครั้งท่ี 1” ระหวางวันท่ี 24 – 27 ตุลาคม 2556 ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือใหนักศึกษาไดดําเนินโครงการจามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      
ในการอนุรักษธรรมชาติ 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภคและเกษตรกรรมใหกับชุมชนใกลเคียง 
และชวยรักษาบริเวณปาตนน้ําใหมีความชุมชื่นอุดมสมบูรณ 

3. เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ 
4. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสังคม 
5. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความสามัคคี การทํางานเปนทีม และรูจักเสียสละเพ่ือ

สวนรวม 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาการดําเนินงานและมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – 
ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 1” เพ่ือใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม การบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ และทราบถึงปญหาและอุปสรรคเพ่ือใหมีการพัฒนาระบบปรุงโครงการใหดี
ยิ่งข้ึน 

 

งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 1 
ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 2 
รายงานผลการใชเงิน 2 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ 2 
รายชื่อ อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 13 
ภาพกิจกรรม 15 
ภาคผนวก 

- แบบสอบถาม         24 

- หนังสือขออนุมัติโครงการ        26 

- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีดําเนินโครงการ     34 

- กําหนดการโครงการราชมงคลหัวใจสิงห      37 

- ขอมูลสํารวจพ้ืนท่ี        39 

- หนังสือขอเชิญรวมงานนิทรรศการราชมงคลหัวใจสิงห    47 

- หนังสือขออนุญาตใชสถานท่ีดําเนินโครงการ     48 

- หนังสือเชิญวิทยากร        49 

- หนังสือขออนุญาตผูปกครอง       50 

- หนังสือขอความอนุเคราะหของท่ีระลึก      52 

- หนังสือขอขอบคุณหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน     54 

- เอกสารจากบริษัทสิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด      59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน 
โครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สงิห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังที่ 1” 

********************* 
 

ก.  ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชุน 
ครั้งท่ี 1” 

2. กลุมกิจกรรม อาจารย และเจาหนาท่ี   จํานวน   9 คน   
 นักศึกษา ท้ัง 9 คณะ   จํานวน  45  คน 
        จํานวน  54  คน 
                                                                                                            

3. ช่ือมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ นายกัมพล    ดวงสีใส 
นายพิสิฐ  บุญวรุณพิทักษ 

 
                                                                         

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 24 – 27 ตุลาคม  2556 
และ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 

 

6. สถานท่ีปฏิบัติงาน อุทยานแหงชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 หางสรรพสินคาสยามดิสคัพเวอรี่ 
 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข.  ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 
7. จํานวนผูเขารวมโครงการ  รวมท้ังสิ้น     54  คน   ไดแก 

7.1 อาจารย/เจาหนาท่ี ผูควบคุมดูแล     9 คน 
7.2 นักศึกษาชวยปฏิบัติงาน  45 คน 

 

ค.  รายงานผลการใชจายเงิน  
8. แหลงเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีไดรับ จายจริง  

 บริษัท สิงห คอปเปอรเรชั่น จํากัด 100,000.00 100,000.00 บาท 
9. รายจายในการดําเนินโครงการ งบประมาณท่ีไดรับ จายจริง  

9.1 คาอาหาร 36,000.00 30,000.00 บาท 

9.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิง   20,900.00 13,550.00 บาท 

9.3 คาวัสดุอุปกรณ     23,800.00 37,270.00 บาท 

9.4 คาจัดจางทําปายไวนิล 
9.5 คาของท่ีระลึก  

- 
4,000.00 

1,000.00 
3,000.00 

บาท 
บาท 

9.6 คาเบี้ยเลี้ยงพยักงานขับรถ - 2,880.00 บาท 

9.7 คาท่ีพักเหมาจายพนักงานขับรถ 6,300.00 6,300.00  

9.8 คาเสื้อคาคาย 9,000.00 - บาท 

9.9 คาวิทยากร - 3,000.00 บาท 

9.10 คาบํารุงอุทยานแหงชาติ - 3,000.00 บาท 

                             รวมคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น 100,000.00 100,000.00 บาท  

(หนึ่งแสนบาทถวน) 

 

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  
10. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

  

10.1 นักศึกษาไดดําเนินโครงการจามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการ
อนุรักษธรรมชาติ 

10.2 นักศึกษาไดสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภคและเกษตรกรรมใหกับชุมชนใกลเคียง และ
ชวยรักษาบริเวณปาตนน้ําใหมีความชุมชื่นอุดมสมบูรณ 

10.3 ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ 
10.4 สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสังคม 
10.5 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความสามัคคี การทํางานเปนทีม และรูจักเสียสละเพ่ือ

สวนรวม 
 
 
 
 
 
 



 

11. การดําเนินงาน. 
 11.1 กิจกรรมการบรรยาย 
  - “การทําความเขาใจในกฎระเบียบการอยูคายและเรื่องลักษณะการทํากิจกรรมตางๆ”      
โดย คุณจักรกฤช  บุญเลิศ 
  - “การเจริญรอยตามแนวพระราชดําริเพ่ืออนุรักษปา น้ํา ดิน สูชีวิตท่ียั่งยืน” โดยคุณสมบัติ 
พงศนภาการ 
  - “เสนทางรถไฟสายประวัติศาสตร อุทาหรณจากสงครามมหาเอเชียบูรพา” โดยคุณสมบัติ 
พงศนภาการ 
 11. 2 กิจกรรมการสรางฝายชะลอน้ํา 
 11.3 กิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 11.4 การดํารงชีวิตกับชุมชน  
  - ไดเรียนรูการดํารงชีวิตแบบพอเพียงจากประสบการณจริง จากชุมชนในทองถ่ิน  
  - ไดเรียนรูใชชีวิตรวมกับนักเรียนในชนบททํากิจกรรมรวมกัน  
 11.5 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการสิงหราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 1 

12. การบรรลุเปาหมายของโครงการ 
   เชิงปริมาณ  :  
  เปาหมาย มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 60 คน 
  ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 54 คน 
 

 เชิงคุณภาพ  :  
  เปาหมาย การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 85 
  ผลการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 90.60 
 

  เปาหมาย ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 
  ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 85 
 

 เชิงเวลา  :  
  เปาหมาย จัดโครงการในชวงเดือนตุลาคม 2556 
  ผลการดําเนินงาน จัดโครงการในระหวางวันท่ี 24 – 27 ตุลาคม 2556 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. ประโยชนท่ีไดรับ 
ประโยชนตอนักศึกษาผูรวมโครงการ 
13.1   ผูรวมโครงการไดรับรูถึงความสําคัญของการสรางฝายชะลอน้ํา 
13.2   ผูรวมโครงการไดรับรูปญหาการศึกษาชนบทอยางแทจริง  
13.3   ผูรวมโครงการไดมีสวนรวมในการสรางฝายชะลอน้ํา 
13.4   นักศึกษาผูรวมโครงการไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนกลุม และรูจักการเสียสละแกสวนรวม  
13.5   ผูรวมโครงการไดรับการปลูกฝงความสามัคคี และความรับผิดชอบงานท่ีตนไดรับมอบหมาย  
13.6   ผูรวมโครงการไดใชเวลาวางเปนประโยชน  
13.7   นิสิตผูรวมโครงการไดรับประสบการณตรง จาการรวมทํากิจกรรม ณ สถานท่ีจริง  
ประโยชนตอสังคม  
13.8 นักศึกษาสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภคและเกษตรกรรมใหกับชุมชนใกลเคียง และชวย

รักษาบริเวณปาตนน้ําใหมีความชุมชื่นอุดมสมบูรณ 
13.9 เปนการสรางจิตสํานึกในการรักชนบท และ ชวยสงเสริมพัฒนาใหดีข้ึนตอไป  
13.10 กอใหเกิดกิจกรรมทํางานเพ่ือสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน ใหแกเด็กรุนใหมไดลงมือปฏิบัติจริง 
13.11 เปนสรางความสัมพันธ และความสามัคคีใหแกเด็กรุนใหม



 

สรุปผลการประเมินตอการจัดโครงการ 
 

การสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนา
ชุมชนครั้งท่ี 1” และแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 45 ชุด สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

 

ขอมูลท่ัวไป 
1. ขอมูลเพศ 
 จากขอมูลเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย รอยละ 82.22   เปนเพศหญิง     

รอยละ 17.78 ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ    
       N = 45 

เพศ จํานวน รอยละ 
 ชาย 37 82.22 

 หญิง 8 17.78 

รวม 45 100.00 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

 
 
 

 
 
 

 



 

2. ขอมูลมหาวิทยาลัย 
 จากขอมูลคณะของผูตอบแบบสอบถามท่ีเขารวมโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห –        

ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 1” พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนนักศึกษาจากคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาเปนคณะคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 15.56           
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คิดเปนรอยละ 11.11 คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
และคณะศิลปศาสตร มีผูตอบแบบสอบถามเทากัน คิดเปนรอยละ 8.89 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน           
คิดเปนรอยละ 6.67 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 4.44 คณะบริหารธุรกิจและคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ผูตอบแบบสอบถามเทากัน คิดเปนรอยละ 2.22 

 ท้ังนี้จากจํานวนผูเขารวมโครงการท่ีตอบแบบสอบถามทางมหาวิทยาลัยไดทําหนังสือถึงคณะ     
โดยใหนักศึกษาผูท่ีมีความสนใจในการเขารวมโครงการสมัครและสงรายชื่อตามความสมัครใจ ซ่ึงมีนักศึกษาจาก
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมสมัครเขารวมโครงการมากท่ีสุด  ดังแสดงในตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 
N = 45 

คณะ จํานวน รอยละ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

18 
3 
4 
1 
4 
5 
7 
2 
1 

40.00 
6.67 
8.89 
2.22 
8.89 
11.11 
15.56 
4.44 
2.22 

รวม     45 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 

 
 
 
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 
  

 การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของผูเขารวมโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห –        
ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 1”  โดยผูประเมินไดใชเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจเปนแบบมาตรสวน
ประเมินคา  (rating scale) แบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 

1. “พึงพอใจนอยท่ีสุด”  ให  1 คะแนน 
2. “พึงพอใจนอย”   ให  2 คะแนน 
3. “พึงพอใจปานกลาง”  ให 3 คะแนน 
4. “พึงพอใจมาก”   ให  4 คะแนน 
5. “พึงพอใจมากท่ีสุด”  ให  5 คะแนน 

 

สําหรับเกณฑการแปรผลคาเฉลี่ยแตละคะแนน ใชสูตร ดังนี้  
 

 สูตร  = 
 
     แทนคา =    
    
     

   =  0.80 
 
 
 
 
 

คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด  
จํานวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 



 

คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับนอย” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “พึงพอใจในระดับปานกลาง” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  “พึงพอใจในระดับมาก” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง “พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด” 

 
จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมินความพึงพอใจ พบวา          

ผูตอบแบบประเมินผลโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 1” ไดแสดงความ
พึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไวดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการราช
มงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 1” จําแนกรายดาน  

N = 45 

หัวขอการประเมิน  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงาน 
กอนเขารวมโครงการ 
หลังเขารวมโครงการ 

 
3.58 
4.40 

 
.690 
.495 

 
- 
- 

2. ความเหมาะสมของโครงการ 
3. ผูเขารวมโครงการ 
4. การบริการโครงการ 

4.23 
4.39 
4.15 

.718 

.602 

.735 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

มาก 
รวม 4.25 .697 มาก 

5. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 4.53 .594 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูเขารวมโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้ง  
ท่ี 1” มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก ( x = 4.25, SD = .697)      
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 85  โดยดานท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ดานผูเขารวมโครงการ ( x = 4.39, SD = .602) 
รองลงมาเปนหัวขอ  ( x = 4.23, SD = .718) และหัวขอการบริการโครงการ ( x = 4.15, SD = .735) ตามลําดับ 
สําหรับดานความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงานนั้นจากแบบประเมินจะเห็นไดวาผูเขารวมโครงการมี
ความรูและทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน ดังนี้ กอนเขารวมโครงการ ( x = 3.58, SD = .690) และหลังเขารวม
โครงการ ( x = 4.40, SD = .495) สําหรับดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการผูตอบแบบสอบถามนั้นบรรลุ
วัตถุประสงคโครงการในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.53, SD = .594) 

  

 

 

 

 



 

ผูเขารวมโครงการไดแสดงความพึงพอใจตอการจัดโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคล
อาสาพัฒนาชุมชนครั้ง  ท่ี 1” ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ
ดานความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงาน 

N = 45 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กอนเขารวมโครงการ 3.58 .690 มาก 

2. หลังเขารวมโครงการ 4.40 .495 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผูเขารวมโครงการดานความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงานกอนเขารวม
โครงการในระดับมาก ( x = 3.58, SD = .690) เม่ือผานการเขารวมโครงการแลวนั้นผูเขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงานอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.40, SD = .495) จะเห็นไดวาเม่ือผานการเขา
รวมโครงการแลวนั้น นักศึกษามีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานความเหมาะสมของโครงการ 

N = 45 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. โครงการมีประโยชนตอการปลูกจิตสํานึกการบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

4.24 .743 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินโครงการ 4.00 .640 มาก 

3. สถานท่ีจัดโครงการมีความเหมาะสม 4.38 .747 มากที่สุด 

4. อาหารมีความเหมาะสม 4.31 .701 มากที่สุด 

รวม 4.23 .718 มากที่สุด 
 

จากตารางท่ี 5 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานความเหมาะสมของโครงการใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.23, SD = .718) ซ่ึงเม่ือพิจารณารายขอแลวนั้นขอท่ีผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดคือหัวขอสถานท่ีจัดโครงการมีความเหมาะสม ( x = 4.38, SD = .747) รองลงมาเปน
หัวขออาหารมีความเหมาะสม ( x = 4.31, SD = .701) หัวขอโครงการมีประโยชนตอการปลูกจิตสํานึกการ
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม ( x = 4.24, SD = .743) และความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ( x = 4.00, SD = .640) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานผูเขารวมโครงการ 

N = 45 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การสานสัมพันธรุนพ่ีกับรุนนอง 4.40 .751 มากที่สุด 

2. การสานสัมพันธกับชุมชน 4.13 .548 มาก 

3. ตระหนักถึงการทํางานรวมกับชุมชน 4.44 .503 มากที่สุด 

4. นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนตางคณะมากข้ึน 4.58 .499 มากที่สุด 

รวม 4.39 .602 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 6 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานผูเขารวมโครงการในภาพรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.39, SD = 0.602) โดยหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนตาง
คณะมากข้ึน ( x = 4.58, SD = .499) รองลงมาเปนหัวขอนักศึกษาตระหนักถึงการทํางานรวมกับชุมชน        
( x = 4.44, SD = .503) การสานสัมพันธรุนพ่ีกับรุนนอง ( x = 4.40, SD = .751) และหัวขอสุดทายคือ การสาน
สัมพันธกับชุมชน ( x = 4.13, SD = .548)  

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอ            
ดานผูเขารวมโครงการ 

N = 45 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการติดตอประสานงานในการเขารวม
โครงการ 

4.36 .751 มากที่สุด 

2. การอํานวยความสะดวกระหวางโครงการ 4.20 .869 มาก 

3. การประชาสัมพันธโครงการ 3.89 .611 มาก 

4. สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ 4.40 .720 มากที่สุด 

5. วัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ 3.91 .633 มาก 

รวม 4.15 .735 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอดานการบริการโครงการในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( x = 4.15, SD = .735) โดยหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินโครงการ ( x = 4.40, SD = 0.720) รองลงมาเปนหัวขอ ความสะดวกสบายในการติดตอประสานงานใน
การเขารวมโครงการ ( x = 4.36, SD = .751) การอํานวยความสะดวกระหวางโครงการ ( x = 4.20, SD          
= 0.869) วัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ ( x = 3.91, SD = .633) และหัวขอสุดทายคือหัวขอ           
การประชาสัมพันธโครงการ ( x = 3.89, SD = .611) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมิน พบวา ผูตอบแบบประเมินผล
โครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้ง  ท่ี 1” ไดแสดงความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับ
จากการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ 

N = 45 

รายการ x  S.D. ระดับเกณฑ 

1. นักศึกษาไดดําเนินโครงการจามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการอนุรักษธรรมชาติ 

4.53 .505 มากที่สุด 

2. นักศึกษาไดสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภคและ
เกษตรกรรมใหกับชุมชนใกลเคียง และชวยรักษาบริเวณปาตน
น้ําใหมีความชุมชื่นอุดมสมบูรณ 

4.58 .621 มากที่สุด 

3. ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ 4.29 .458 มากที่สุด 

4. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสังคม 4.64 .484 มากที่สุด 

5. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความสามัคคี การทํางานเปน
ทีม และรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม 

4.84 .367 มากที่สุด 

6. นักศึกษาตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการสรางฝายชะลอน้ํา 4.33 .674 มากที่สุด 

7. นักศึกษาไดรับรูปญหาการศึกษาชนบทอยางแทจริง 4.30 .765 มากที่สุด 

รวม 4.53 .594 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 8 พบวา ผูเขารวมโครงการราชมงคลหัวใจสิงห “สิงห – ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชนครั้ง  
ท่ี 1” มีความคิดเห็นการจัดกรรมใหบรรลุวัตถุประสงค ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.53, SD = .594) โดยหัวขอท่ีมี
ความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับสูงสุด คือ หัวขอเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความสามัคคี การทํางานเปนทีม 
และรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม ( x = 4.84,  SD = .367) รองลงมาเปนหัวขอและหัวขอสงเสริมใหนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสังคม ( x = 4.64,  SD = .484)  นักศึกษาไดสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภค
และเกษตรกรรมใหกับชุมชนใกลเคียง และชวยรักษาบริเวณปาตนน้ําใหมีความชุมชื่นอุดมสมบูรณ ( x = 4.58,  
SD = .621) นักศึกษาไดดําเนินโครงการจามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการอนุรักษ
ธรรมชาติ ( x = 4.53, SD = .505) นักศึกษาตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการสรางฝายชะลอน้ํา ( x = 4.33, 
SD = .674) นักศึกษาไดรับรูปญหาการศึกษาชนบทอยางแทจริง ( x = 4.30, SD = .765)  ท่ีมีความคิดเห็นตอ
สิ่งท่ีไดรับนอยท่ีสุด คือ หัวขอปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ ( x = 4.29, SD = .458) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
15. ปญหาและอุปสรรค 

 15.1 ปญหาเรื่องขาดการเตรียมความพรอมในการทํางาน  การทํางานไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด
ไว  เนื่องจากทุกคนยังขาดความพรอมในการทํางานตามหนาท่ีท่ีแบงกันไวขางตน 

 15.2 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ ไมมีการวางแผนท่ีดีในการขนยายสิ่งขอไปยังสถานท่ีจัดโครงการ 
 15.3 ผูเขารวมโครงการยังไมทราบภาระงานและหนาท่ีอยางชัดเจน 
 

 
16. ขอเสนอแนะ 
 - ควรมีเวลาในการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการจัดการประสานงานใหมากกวานี้ เพราะในการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของยังกระทําไดไมเปนไปตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 - ควรมีกิจกรรมกลุมสัมพันธใหมากกวานี้ 
  

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายช่ืออาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
“โครงการราชมงคลหัวใจสิงห” 
วันท่ี ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

อาจารย และเจาหนาท่ี 

1 นายชัยธวัช ตุมมะ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2 ดร.มนตรี บุญเรืองเศษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

3 ดร.นิคม ดิษคลึ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

4 นายกัมพล ดวงสีใส หัวหนางานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

5 นางสาวมงคลรัตน กอนเครือ หัวหนางานศักยภาพและพัฒนาวินัย 

6 นางสาวขนิษฐา สุริยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

7 นายอัศนพล กิตติรัตนาโชติ นักวิชาการศึกษา 

8 นายสุวัฒน พงษมิตร พนักงานขับรถ 

9 นายชลัม ประครองทรัพย 
 

    นักศึกษา 

10 นายถาปนิก  คลายสังข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

11 นายสหคม สังขสําราญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

12 นายวรายุทธ  บุญปมใจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

13 นายวิบูลชัย วิไลลักษณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

14 นายพิพัฒน เพ็ชรพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

15 นายณรงค ผานแผว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

16 นายชาญกิติ โสภาพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

17 นายภูมิพรรณ กําจร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

18 นายพิศุทธิ์ สุทธะลักษณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

19 นายอนันต หนูนินทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

20 นายพีรพล พุกโหมด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

21 นายวัชระ ตีประเคน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

22 นายธนวัฒน สนามเขต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

23 นายเติมสิน พิทักษสาลี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

24 นายศุภชัย วิชัยดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

25 นายนิฐิพงษ ชอบสะอาด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

26 นายธีรพจน กาญจนพานิช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

27 นายวิรุณ ผานจังหาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

28 นายมานะชัย สังวงค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 



 

29 นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

30 นายเอกลักษณ ศรีสุขใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

31 นางสาวชุติมนฑน จันทะปด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

32 นางสาววิไลพร ขันบัลลังค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

33 นายพุฒิพงษ  วงษมณฑา คณะวิศวกรรมศาสตร 

34 นางสาวชุติมา เชี่ยวอาชา คณะวิศวกรรมศาสตร 

35 นายปยะพันธ พาฬเสวต คณะวิศวกรรมศาสตร 

36 นายมุนินทร ขําแจง คณะวิศวกรรมศาสตร 

37 นายปรเมท สายสน คณะวิศวกรรมศาสตร 

38 นายถิรพงษ อยูอาจินต คณะวิศวกรรมศาสตร 

39 นายศุภวัฒน จารุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร 

40 นางสาวศิริรัตน ยงวิบูล คณะศิลปศาสตร 

41 นายชญานิน ศาศวัตวลี คณะศิลปศาสตร 

42 นายกฤษดา ภูผา คณะศิลปศาสตร 

43 นางสาวศิรินันท ตายสกุล คณะศิลปศาสตร 

44 นายพิสิษฐ บุญวรุณพิทักษ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

45 นางสาวอรุณวตี วรรณโชต ิ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

46 นางสาวมณีรัตน ทองรัตนะ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

47 นายวรุฒ ฤกษวิทูรกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

48 นายกิตติศักดิ์ เอ่ียมสอาด คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

49 นายธราพล  ลอใจ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

50 นายจุมพล ใจแจง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

51 นายกันตธน ฉัตรไพศาลศิลป คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

52 นายภาณุมาศ หวานคง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

53 นายณัฐธอัตถ ชูชวย คณะบริหารธุรกิจ 

54 นายเอกลักษณ แถนสีแสง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาพกิจกรรม 
“โครงการราชมงคลหัวใจสิงห” 
วันท่ี ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

  

  

  

  
 

 
 



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 
ภาพกิจกรรมนิทรรศการและพิธีมอบเกียรติบัตร 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2556 
ณ หางสรรพสินคาสยามดิสคัพเวอรี่ และ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  

  



 

  

  

  
  

  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
“โครงการราชมงคลหัวใจสิงห” 
วันท่ี ๒๔ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

ณ อุทยานแหงชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําอธิบาย  แบบประเมินฉบับน้ีมีท้ังหมด 3 ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบท้ัง 3 ตอน เพ่ือใหการดําเนินโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชตอไป 
 
ตอนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไป  
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 
1. เพศ    

 
 หญิง     ชาย 

2.สังกัด 

  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
  คณะบริหารธุรกิจ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
  คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  คณะศิลปศาสตร    

 
  

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช  ของทานเพียงระดับเดียว 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

ความรูความเขาใจในทักษะการปฏิบัติงาน 

8. กอนเขารวมโครงการ      

9. หลังเขารวมโครงการ      

ความเหมาะสมของโครงการ      

10. โครงการมีประโยชนตอการปลูกจิตสํานึกการ
บําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

     

11. ความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินโครงการ      

12. สถานท่ีจัดโครงการมีความเหมาะสม      

13.อาหารมีความเหมาะสม      

 
 



 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความ
เขาใจ / 

การนําความรูไปใช 
มาก
ท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 
1 

ผูเขารวมโครงการ      

14.การสานสัมพันธรุนพ่ีกับรุนนอง      

15.การสานสัมพันธกับชุมชน      

16.ตระหนักถึงการทํางานรวมกับชุมชน      

17. นักศึกษาไดรูจักเพ่ือนตางคณะมากข้ึน      

การบริการโครงการ      

18. ความสะดวกสบายในการติดตอประสานงานในการเขารวมโครงการ      

19. การอํานวยความสะดวกระหวางโครงการ      

20. การประชาสัมพันธโครงการ      

21. สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ      

22. วัสดุและอุปกรณในการดําเนินโครงการ      

การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ      

23. นักศึกษาไดดําเนินโครงการจามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในการอนุรักษธรรมชาติ 

     

24. นักศึกษาไดสรางแหลงกักเก็บน้ําสําหรับใชบริโภคและเกษตรกรรม
ใหกับชุมชนใกลเคียง และชวยรักษาบริเวณปาตนน้ําใหมีความชุมชื่น
อุดมสมบูรณ 

     

25. ปลูกฝงใหนักศึกษามีจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ      

26. สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนแกสังคม      

27. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี ความสามัคคี การทํางานเปนทีม 
และรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม 

     

28. นักศึกษาตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการสรางฝายชะลอน้ํา      

29. นักศึกษาไดรับรูปญหาการศึกษาชนบทอยางแทจริง      

 
ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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