
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํานํา 

วันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกป ไดถูกกําหนดข้ึนเปนวันพอแหงชาติ พสกนิกรชาวไทยท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนไดจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพ่ือให

นักศึกษาตระหนึกถึงพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช ท่ีทรงดูแลเอาใจใสแดแลประชาชนอยางใกลชิด ทําใหประชาชนตางชื่นชมยินดีในพระ

มหากรุณาธิคุณ 

องคการนักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการ 12 สิงหามหาราชินี ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาแสดงถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
2. เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาไดรวมจัดงานวันพอแหงชาติ 
3. เพ่ือใหบุคลกรและนักศึกษาตระหนักถึงการทํานําบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาการดําเนินงานและมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน องคการนักศึกษา จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 12 สิงหามหาราชินี เพ่ือใหทราบถึง
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม การบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ และทราบถึงปญหา
และอุปสรรคเพ่ือใหมีการพัฒนาระบบปรุงโครงการใหดียิ่งข้ึน 

 

องคการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง หนา 

ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 1 

ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ 2 

รายงานผลการใชเงิน 2 

ประเมินผลการดําเนินโครงการ 3 

ภาพกิจกรรม 10 

ภาคผนวก 

- แบบสอบถาม 22 

- รายชื่อผูเขารวมโครงการ 23 

- หนังสือขออนุมัติโครงการ 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการดําเนินโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 
****************************** 

ก. ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

1. ช่ือโครงการ   โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี  
 

2. กลุมเปาหมาย   
    คณะผูบริหาร    20 คน 
    อาจารย / เจาหนาท่ี   50 คน 
    นักศึกษา    200 คน 
    รวม     270 คน 

3. ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ  องคการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ     วันท่ี 9 และ วันท่ี 12 สิงหาคม 2556 

6. สถานท่ีดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 
มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข. ทรัพยากรที่ใชในโครงการ 

7. จํานวนผูเขารวมโครงการ  
7.1 คณะผูบริหาร   จํานวน  22 คน 
7.2 อาจารย / เจาหนาท่ี  จํานวน  36 คน 
7.2 นักศึกษา   จํานวน  210 คน 

ค. รายงานผลการใชจายเงิน 

8. แหลงเงินอุดหนุน 
ของบประมาณองคการนักศึกษา ปการศึกษา 
2556 

8,500 บาท 8,500 บาท 

9. รายจายในการดําเนินโครงการ 
หมวดคาตอบแทน     

- คาเบี้ยเลี้ยง  5,500 บาท 5,500 บาท  
หมวดคาใชสอย     

- คาสนับสนุนการจัดงานวันแม 3,000 บาท 3,000 บาท 
     

รวมคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังส้ิน 8,500 บาท 8,500 บาท 
(แปดพันหารอยบาทถวน)  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ง. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

10. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
10.1 บุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมากกษัตริย 
10.2 บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดงานวันแมแหงชาติ 
10.3 งานวันแมแหงชาติชวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

11. การดําเนินงาน 
ข้ันวางแผน 

1. จัดทําโครงการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ 

3. สรุปวันท่ีและสถานท่ี 

4. นําเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติ 

5. ติดตอเจาหนาท่ีจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวก 

ข้ันดําเนินการ 

1. ติดประกาศโครงการ 

2. สงรายชื่อตัวแทนนักศึกษาแตละคณะ 

3. ประชุมเตรียมความพรอม 

4. ดําเนินงานตามโครงการ 

ข้ันสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. แจกแบบประเมินผลโครงการในวันดําเนินการ 
2. สรุปและรายงานผลโครงการตามแผนการดําเนินงาน 

 12. การบรรลุเปาหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ : 
 เปาหมาย  ผูเขารวมโครงการท้ังหมด 270  คน 
 ผลการดําเนินงาน มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด  268 คน 

เชิงคุณภาพ : 
 เปาหมาย  การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
 ผลการดําเนินการ การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 86.40 

 เปาหมาย  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 80 
ผลการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 88.21 

เชิงเวลา : 
 เปาหมาย  จัดโครงการในวันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556 
 ผลการดําเนินโครงการ จัดโครงการวันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556 



 

 

13. ประโยชนท่ีไดรับ 
13.1 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา  ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย  
13.2 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา  ไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
13.3 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา  ไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
14. สรุปผลการประเมินตอการจัดโครงการ 

การสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมสัมมนาโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี และแจกแบบ
ประเมินใหกับนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 70 ชุด ซ่ึงไดจํานวนแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 62 
ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

ขอมูลท่ัวไป  

1. ขอมูลเพศ 
จากขอมูลเพศของผูตอบแบบสอบถามโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี พบวาเปนสวนมาก

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.45 และเปนเพศชาย รอยละ 43.55  ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1 และ
แผนภูมิท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

N = 62 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

27 
35 

43.55 
56.45 

รวม 62 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

 
 

2. ขอมูลคณะ 
จากขอมูลคณะของผูตอบแบบสอบถามโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนมากเปนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คิดเปนรอยละ 16.13 รองลงเปนเปนคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนและคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 12.91 คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบและคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 11.29            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะศิลปศาสตร คิดเปน
รอยละ 8.06 ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย 
43.55% หญิง 

56.45% 

จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 



 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 
 

N = 62 

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

8 
8 
7 
10 
5 
5 
7 
5 
7 

12.91 
12.91 
11.29 
16.13 
8.06 
8.06 
11.29 
8.06 
11.29 

รวม            62 100.00 

 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

12.91% 

คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน 

12.91% 

คณะสถาปตยกรรม
ศาสตรและการ

ออกแบบ 
11.29% 

คณะบริหารธุรกิจ 
16.13% 

คณะศิลปศาสตร 
8.06% 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
และออกแบบแฟชั่น 

8.06% 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
11.29% 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
8.06% 

คณะเทคโนโลยี              
คหกรรมศาสตร 

11.29% 

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 



 

 

ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 

การประเมินผลการดําเนินงานการจัดโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี ในครั้งนี้ผูประเมินไดใช

เกณฑการวัดระดับแบบมาตรสวนประเมินคา (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 

คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “อยูในเกณฑระดับนอยท่ีสุด” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “อยูในเกณฑระดับนอย” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “อยูในเกณฑระดับปานกลาง” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “อยูในเกณฑระดับมาก” 
คาคะแนนเฉลี่ยในชวง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “อยูในเกณฑระดับมากท่ีสุด” 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม  

จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมิน พบวาผูตอบแบบ
ประเมินผลโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี แสดงความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมไวดังนี้ 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 12 สิงหา 
มหาราชินี จําแนกรายดาน และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

N = 120 

หัวขอการประเมิน 𝑋� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานความพึงพอใจ 4.32 .640 มากท่ีสุด 

2. บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 4.41 .580 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูเขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี มีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

ในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (�̅� = 4.32 , S.D. = .640) ซ่ึงคิดเปนรอยละ 86.40 และดานการ

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการผูประเมินไดประเมินใหอยูในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.41 , S.D. = .580) คิด

เปนรอยละ 88.21 

คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสดุ  

จํานวนตัวเลือก 

5 – 1 

5 



 

 

ผูเขารวมโครงการไดแสดงความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการท่ี ดังนี้ 
 

หัวขอการประเมิน 𝑋� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการลงทะเบียน 4.22 .760 มากทีสุด 
2. ดานอาหารและเครื่องดื่ม 4.49 .503 มากทีสุด 
3. ดานการตกแตงสถานท่ี 4.21 .515 มากทีสุด 
4. ระยะเวลาในการจัดงาน 4.27 .739 มากทีสุด 
5. ดานการประชาสัมพันธ 4.40 .607 มากทีสุด 

รวม 4.32 .640 มากทีสุด 

จากตารางท่ี 4 พบวา ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี ในภาพรวมอยู

ระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.32 , S.D. = .640) โดยมีหัวขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานอาหารและ

เครื่องดื่ม (�̅� = 4.49 , S.D. = .503) รองลงมาเปนหัวขอดานการประชาสัมพันธ   (�̅� = 4.40 , S.D. = .607) 

ระยะเวลาในการจัดงาน (�̅� = 4.27 , S.D. = .739) ดานการลงทะเบียน (�̅� = 4.22 , S.D. = .760) และดาน

การตกแตงสถานท่ี (�̅� = 4.21 , S.D. = .515)  ตามลําดับ 
 
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

จากการวิเคราะหขอมูล และนํามาเปรียบเทียบตามเกณฑการประเมิน พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินผลโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี ไดแสดงความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับจากการจัดโครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการท่ีมีตอการการบรรลุ
วัตถุประสงคการดําเนินโครงการ 

หัวขอการประเมิน 𝑋� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. บุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี   ตอสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การเขารวม
พิธีถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติ 

4.35 .671 มากทีสุด 

2. บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดงานวันแม
แหงชาต ิ

4.49 .503 มากทีสุด 

3. งานวันพอแหงชาติชวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.38 .578 มากทีสุด 
รวม 4.41 .580  

จากตารางท่ี 7 พบวา ผูเขารวม 12 สิงหามหาราชินี มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมใหบรรลุ

วัตถุประสงค ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.41 , S.D. = .580) โดยหัวขอท่ีมีความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับสูงท่ีสุด คือ 

หัวขอบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดงานวันพอแหงชาติ (�̅� = 4.49 , S.D. = .503) รองลงมา คือ

หัวของานวันพอแหงชาติชวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (�̅� = 4.38 , S.D. = .578) และหัวขอบุคลากรและ
นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี   ตอสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การเขารวมพิธีถวายราช

สดุดีเทอดพระเกียรติ (�̅� = 4.35 , S.D. = .671)  ตามลําดับ 



 

 

15. ปญหาและอุปสรรค 
- นักศึกษามาไมตรงตามเวลา 
- จํานวนนักศึกษาชวยงานมีนอย 
- การแบงงานและภาระหนาท่ียังไมชัดเจน 
- จุดรับลงทะเบียนมีผูรับลงทะเบียนนอย 
- ฝนตกทําใหการเดินทางไมสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556 
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 
 

 

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
“โครงการวันแมแหงชาติ” 

วันท่ี ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ และวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนยเทเวศร และมณฑลพิธีทองสนามหลวง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
   คณะบรหิารธุรกิจ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
   คณะศลิปศาสตร     

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช ตอการเขารวมโครงการ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช  ของทานเพียงระดับ
เดียว 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / 
การนําความรูไปใช 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

ดานความพึงพอใจ 

1. ดานการลงทะเบียน      

2. ดานอาหารและเครื่องดื่ม      

3. ดานการตกแตงสถานท่ี      

4. ระยะเวลาในการจัดงาน      

5. ดานการประชาสมัพันธ      

ดานบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ      

1. บุคลากรและนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักด ี  
ตอสถาบันพระมหากษัตริย ไดแก การเขารวมพิธีถวายราช
สดุดเีทอดพระเกียรต ิ

     

2. บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดงานวันแมแหงชาต ิ      

3. งานวันแมแหงชาติชวยทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  



 

 

 
รายช่ือผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา 

เขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556  
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

1. รองศาสตราจารยสุภัทรา  โกไศยกานนท รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารยบุษรา  สรอยระยา รองอธิการบดี 
3. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี  
4. ผูชวยศาสตราจารยยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดี 
5. ผูชวยศาสตราจารยเตือนใจ  หลิมตระกูล รองอธิการบดี 
6. นายชัยธวัช   ตุมมะ  ผูชวยอธิการบดี 
7. ผูชวยศาสตราจารยศรีจันทร โตเลิศมงคล ผูชวยอธิการบดี 
8. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ พีรพัชระ ผูชวยอธิการบดี 
9. นางประดิษฐา   นาครักษา ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
10. นางจุฬาภรณ   ตันติประสงค ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
11. ผูชวยศาสตรจารยเจทญา  กิจเกิดแสง ผูอํานวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
12. นางสาวสมจิตต   มหัธนันท ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
13. นางวันดี    ชวยประยูรวงศ ผูอํานวยการกองคลัง 
14. ผูชวยศาสตราจารยดวงแข  สุขโข  ผูอํานวยการศูนยการจัดการความรู 
15. นางสาวสีสุข   อวมแยม ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
16. นายมนตรี   รัตนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักสงเสริมทะเบียนและบริการวิชาการ 
17. นายเจริญ   สมซ่ือ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
18. นายทินกร   จันทรกระจาง คณะวิศวกรรมศาสตร 
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรา อมรแกว  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
20. นายประยุทธ     สุวรรณศรี รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
21. นายสมชัย     ลัคณาพาชื่นกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
22. นางสาวฐิตาภา     เนืองนิยม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
23. นายวรพจน     โหรวิชิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
24. ดร.ภคพนธ   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร 
25. ผูช่้วยศาสตราจารยอภิชัย   มุสิกทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร 
26. ผูชวยศาสตราจารยวราพันธ   มุงวิชา  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
27. นายกษิดิ์เดช     สุทธิวานิช รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ 



 

 

28. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา  ชางมวง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

29. ผูชวยศาสตราจารยกมล   พรหมหลา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

30. ผูชวยศาสตราจารยขจรศักดิ์ ศิริมัย  คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
31. นายพิสิษฐ   สอนละ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
32. นายเกษมชัย   บุญเพ็ญ  รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
33. นางสาวขนิษฐา   ดีสุบิน  ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
34. ผูชวยศาสตราจารยชญาภัทร ก่ีอาริโย  คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
35. ผูชวยศาสตราจารยธนพรรณ บุณยรัตกลิน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
36. รองศาสตราจารยวิมลพรรณ อาภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
37. นางอัญชุลี   วงษบุญงาม รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
38. นางดารณี   ธัญญสิริ  คณะเทคโลยีสื่อสารมวลชน 
39. นางสาวพรทิพย   ไตรพิทยากุล กองกลาง 
40. นายวัชรนนท     กมลวิเชนทรชัย กองกลาง 
41. น.ส.จันทรา    กงทองลักษณ กองกลาง 
42. น.ส.ปาริชาติ    ชวนรักธรรม  กองกลาง 
43. นายพรหมมินทร    ปนจังหรีด กองกลาง 
44. นายวิลาส    วิถีไพร  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
45. นางธัญวรัตน   ทิพยไกลาศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
46. นายโยธิน    หนูแดง  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
47. นายปาโมกข   รัตนตรัยาภิบาล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
48. นางสาวสโรชา   หัตถกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
49. นางสาวสิริพร   พุมไสว  กองพัฒนานักศึกษา 
50. นางกรองจิต   มูฮัมหมัด กองพัฒนานักศึกษา 
51. นางสาวมนสิการ   ชัยวิบูลยผล กองพัฒนานักศึกษา 
52. วาท่ีรอยตรีธนินธรรม  ศรีธนสินธร กองพัฒนานักศึกษา 
53. นายธีรพล   ชมชื่น  กองพัฒนานักศึกษา 
54. นายอัศนพล   กิตติรัตนาโชติ กองพัฒนานักศึกษา 
55. นางสาวมัลลิกา   วีระสัย  กองพัฒนานักศึกษา 
56. นางสาวธนัชชนม   รุงฤทธิ์  กองพัฒนานักศึกษา 
57. นางสาวทัศวรรณ   อูยง  กองพัฒนานักศึกษา 
58. นางสาวขนิษฐา   สุริยะ  กองพัฒนานักศึกษา 

 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา 

เขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556  
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

 
1 หมอมหลวงพันธุโสภณ สวัสดิวัฒน 

 
2 นางสาวรัตนรวี คาข้ึน 

 
3 นายสิทธิชัย พงษสนิท 

 
4 นางสาวธนวันต บุญไพโรจน 

 
5 นางสาววลีรัตน ขวัญเนตร 

 
6 นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล 

 
7 นางสาวอภิชญา มีเดช 

 
8 นายธนนท เลาหสุวรรณรัตน 

คณะศิลปศาสตร 
  

 
9 นายหัสดิน อยูกลุด 

 
10 นางสาวศิริรัตน ยงวิบูลย 

 
11 นางสาวปยะฉัตร เท่ียงประเทศ 

 
12 นางสาวมัลลิกา วีรเสถียร 

 
13 นางสาวอรประภา วิภาพันธ 

 
14 นางสาวนิดา ลาภวิสุทธิสาโรจน 

 
15 นายมารวย สีดานอย 

 
16 นายกองกิจจากร เชียงการปราบ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
 

 
17 นายพิสิษฐ บุญวรุณพิทักษ 

 
18 นางสาวกชนันท ปวสวัสดิ ์

 
19 นายณัฐภูมิ ลิ้มสุวัฒนกุล 

 
20 นายอาทิตย ทบดี 

 
21 นางสาวอรุณวตี วรรณโชต ิ

 
22 นางสาวมณีรัตน ทองรัตนะ 

 
23 นายประกาศิต เปรมศรี 

 
24 นายทศพล โชคมหาอนันต 

 
 
 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา 

เขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556  
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
 

 
25 นายจิรวัฒน หนูชัยแกว 

 
26 นางสาวปาลิดา รชตกุลภรณ 

 
27 นายปยะชาติ รัตนบุปผา 

 
28 นายกันตธน ฉัตรไพศาลศิลป 

 
29 นางสาวดวงสุรีย แซโคว 

 
30 นางสาวชยาทิพย จิระมงคล 

 
31 นางสาววันรพี เปยวมพัฒนชัย 

 
32 นายอนุพงษ ปาะกะ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 
33 นายนิฐิพงษ ชอบสะอาด 

 
34 นายพิศุทธ สุทธะลักษณ 

 
35 นายกิตติ แกวพรหมมาน 

 
36 นายวรุฒน นอยพันธุ 

 
37 นางสาวเจนจิรา ใยโต 

 
38 นายพสธร บูลวิบูรณ 

 
39 นายพิชัย ชอบสุข 

 
40 นายณัฐนนท มาตังคพงษ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
  

 
41 นางสาวชุติมา เชี่ยวอาชา 

 
42 นายศุภฤกษ จวบสมัย 

 
43 นายปยะพันธ พาฬเสวต 

 
44 นางสาวบุษราคัม วุฒิไพศาล 

 
45 นายถิรพงศ อยูอาจินต 

 
46 นางสาวณิชากร สมบูรณจันทร 

 
47 นางสาวมัณฑนา จันทศร 

 
48 นายคุณาวุฒิ ศรีบุศยดี 



 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษาและสภานักศึกษา 

เขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556  
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 
 

 
49 นายเอกลักษณ แถนสีแสง 

 
50 นายสุรศักดิ์ สงเคราะหชาติ 

 
51 นางสาวสุพรรษา ศิริสวัสดิ์ 

 
52 นางสาวปุณยนุช ปรางละออ 

 
53 นางสาวกนกวรรณ ตรีสัตย 

 
54 นายถินเดช โจซ้ิม 

 
55 นายคิว หนูฤทธิ์ 

 
56 นายจักรกฤษ ชนะชาญ 

คณะบริหารธุรกิจ 
  

 
57 นายปยะพงษ ฉิมธง 

 
58 นายจิรายุ วงศลือชา 

 
59 นางสาวชลธิชา ชาญชล 

 
60 นางสาวกนกวรรณ เหมือนแตง 

 
61 นางสาวจันทิมา โซวเจริญสุข 

 
62 นายณัฐธอัตถ ชูชวย 

 
63 นางสาวฐิติภา เกิดทองคํา 

 
64 นางสาวพรทิพย อวมกลัด 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
65 นายนันทศักดิ์ ทรัพยกิตติวุฒิ 

 
66 นายธัญพิสิษฐ ทรงเวชเกษม 

 
67 นายอัครเดช กาญจนกาญ 

 
68 นางสาววิภาว ี เสนาะจิตร 

 
69 นางสาวอนุสรา วิเศษวงษา 

 
70 นายสิทธิพล จันทรเกตุ 

 
71 นายอนล ศิริวรรณ 

 
72 นายมณเฑียร แซตั้ง 



 

 

รายช่ือนักศึกษา 

เขารวมโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี 

วันท่ี 9 และ 12 สิงหาคม 2556  
ณ หองประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 

และ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

73  นายสิทธิพงษ  สมบูรณ 

74  นางสาวภัทราภรณ  สุขสวัสดิ์ 

75  นางสาวเพียงฟา  วิชัยดิษฐ 

76  นายศุขเกษม  ลิ้มโสภาธรรม 

77  นางสาวอมิตรา วิไลเลิศ 

78  นางสาวนภาพร  เฟองผล 

79  นางสาวเจนจิรา  โอฐสรอยสําอางค 

80  นางสาวดวงพร  ใจใสสุข 

81  นางสาวผกาวรรณ  เกตุแยม 

82  นางสาวอณุรัตน  พงษพยัคฆ 

83  นางสาวกมลฉัตร  อินทผลึก 

84  นางสาวพัชร  บุญพรอมอาษา 

85  นางสาววิภาพรรณ  สรรพพันธ 

86  นางสาวยลดา  สุดกิจ 

87  นางสาวอัจจิมา  สังขทอง 

88  นางสาวกัญญานัฐ  ตั้งจิตปฏิยุทธ 

89  นางสาวเบญจมาศ  ปรีชากุล 

90  นางสาวนาถชนก  ทองหอม 

91  นางสาวกิตติมา  นาคพล 

92  นายประพันธ  ภูเจริญ 

93  นายชัยชนะ  วิสุทธิศาสตร 

94  นางสาวอิสริยา  บุญจันทร 

95  นางสาววศินี  อํ่าทับ 

96  นางสาววรรณรดา  กิจพิทักษ 

97  นางสาวนฤทัย  เจริญชัยสมบัติ 

111  นางสาวรวิกานต  ทองชู 

112  นางสาวรัชนีวรรณ  จันจาด 

113  นางสาวณัฐวดี  โพธิ์ทอง 

 

 



 

 

114  นางสาวปาริฉัตร  เพไร 

115  นางสาวสิราวรรณ  จันทรศรี 

116  นางสาวนพวรรณ  อธิกุลพันธ 

117  นางสาวอภิญญา  ลี่แตง 

118  นางสาวจิราภรณ  แกวคง 

119  นางสาวกิตติกาญจน  สาคร 

120  นายสหรัฐ  พ่ึงศิลป 

121  นางสาวเมจิรียา  จันทรฆาฏ 

122  นางสาวสุชาดา  ธรรมพิบูลศักดิ์ 

123  นางสาวปาณิสรา  โอสถาภิรมย 

124  นางสาวนพมาศ  เกงกรีฑาพล 

125  นางสาวภัทราภรณ  เอ่ียมชื่น 

126  นางสาวปยาพร  แตงเหลือง 

127  นายอัชอารี  เรืองปราชญ 

128  นายยศสรัล  สุวรรณรัตน 

129  นางสาวฐิติภา  ชั้นขจรกุล 

130  นางสาวศรัณญา  สวางใจ 

131  นางสาวทิพยสุดา  มาลีรุงเรืองกิจ 

132  นางสาวพิมพประภา  กลิ่นหอม 

133  นางสาวณิชา  สํานองสุข 
 

134 นายอาพฤศ  เชาวนไวย  

135 นายรัฐพงษ  จันทะไพร  

136 นายธนพล  กะการดี 

137 นางสาวอารีรัตน  คงจินดา 

138 นายวรวัฒน  กรีธาธร  

139 นายนฤศพล  สัตยวินิจ 

140  นายณรงค  ผานแผว 

141  นายอาพฤศ  เชาวนไวย 

142  นายรัฐพงษ  จันทะไพร 

143  นายธนพล  กะการดี 

144  นางสาวอารีรัตน  คงจินดา 

145  นายวรวัฒน  กรีธาธร 

146  นายนฤศพล  สัตยวินิจ 

 

 



 

 

147 นางสาวสไบทิพย  เพชรพันธ 

148  นายลภัส   ธีระธรรมประชา 

149  นายยศพล  บุญวงษ  

150  นายพนารักษ  เสารอง 

151  นางสาวกิตติมา  รมลี 

152  นายวีระพันธ  สุขสําราญ 

153  นางสาวเอ้ืองอรุณ  ออนทุม 

154  นายธนวัฒน  ละอองแกว 

155  นายชาตรี  บัวดอง 

156  นางสาวอมลรุจี  มวงพรับ 

157  นางสาวณัฐวรรณ  จันทรพวง 

158  นางสาวณัชชา  เศษตะราช 

159  นางสาวพรพิมล  แกวกลัด 

160  นายอัครพงษ  ฉัตรเบ็ญญรงค 

161  นางสาวจันทิรา  สุขพละ 

162  นายชนสรณ  เกษรุงเรือง 

163  นายอภิวัฒน  มะลิ 

164  นายธนภัทร  ปดถามัย 

165  นายฉัตรชัย  ภาคมณฑา 

166  นายพีรพัฒน  สุดยอด 

167  นายอธิป  อีซา 

168  นายณัฐกานต  กัณโสภณ 

169  นางสาวศุภลักษณ  คําแหง 

170  นายกฤษฎา  ศรีนุช 

171  นางสาวทับทิม  ทิมใจทัศน 

172  นางสาววชิรา  แซลิ้ม 

173  นายพุฒิกร  หญีตนอย 

174  นายกฤษฎา  เกตุศิริ 
 

175  นางสาวเปรมยุดา  หลอมนาค 

176  นางสาวประกายแกว  กุศลสง 

177  นางสาวณัฐพร  ภูคงสด 

178  นางสาวบุษยา  แสงวัฒนา 

179  นางสาวธนวรรณ  เต็มดวง 

 

 



 

 

180  นางสาวปภาว ี แยมถนอม 

181  นางสาวอภิญญา  มีทอธาร 

182  นางสาวภาวด ี ดวงจินดา 

183  นายนพรัตน  พันธุจันทับ 

184  นางสาวสุวนันท  สุขสุศรี 

185  นางสาวจุฑามาศ  ยิ้มแยม 

186  นางสาวดวงใจ  เสมสวัสดิ์ 

187  นายธนภูมิ  เหมจักษุธรรม 

188  นางสาวหนึ่งฤทัย  แซเอ๊ียว 

189  นายวสันต  แกวสีมวง 

190  นางสาวฤทธิรักษ  สาดแสงจันทร 

191  นางสาวพจรัตน  ฉิมพงษ 

192  นางสาววิภาวรรณ  อยูอุบล 

193  นายสิรภพ  ธรรมโชต ิ

194  นางสาวราชาวด ี สุดแท 

195  นางสาวปทิตตา  กมลพันธ 

196  นางสาวจุรินทรมาศ  บุญเกิด 

197  นางสาวศุภานัน  ศุภไทย 

198  นางสาวสุภัตรา  จรูญชัย 

199  นางสาวประกายขวัญ  ดารากัย 

200  นางสาวภาวีน ี ธนศักดิ์บัณฑิต 

201  นางสาวอติพร  หอมชื่น 

202  นางสาวสุนิสา  หมันประเสริฐ 

203  นางสาวกิตติญาพร  หมากมานทิล 

204  นางสาวปาริชาต  เปรมศิริ 

205  นางสาวฤทธิวารี  ทองออน 

206  นางสาวอาริสา  ยิ้มใจบุญ 

207  นางสาววันดี  รุงสวาง 

208  นางสาวอัฎฐาภรณ  เตชะหงษา 

209  นางสาวปยดา  ชนะพล 

210  นายจิรพงศ  สรอยเงิน 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการ ๑๒ สิงหา(มหาราชินี)  

๒. ผูรับผิดชอบ  องคการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๓. อาจารยท่ีปรึกษา 
 ๓.๑ ………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท................................................ 

 ๓.๒ ………………………………………………………………..หมายเลขโทรศัพท................................................ 

๔. ประเภทกิจกรรม 
  ดานวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
  ดานกีฬา และการสงเสริมสุขภาพ 
  ดานบําเพ็ญประโยชน และรักษาสิ่งแวดลอม 
  ดานเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
  ดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

๕. ลักษณะโครงการ 
  การสงเสริม ความตระหนัก ปลูกฝงจิตสํานึก 
  การสืบสาน การพัฒนา การอนุรักษ 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุม การสัมมนา 
  การจัดนิทรรศการ 
  การศึกษา การศึกษาดูงาน 
  อ่ืน ๆ 

๖. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
  บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม 
   สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
   บริหารจัดการเชิงรุก 
   พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคา  
        (พัฒนานักศึกษาบัณฑิตและรวมมือกับศิษยเกา) 
 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 ใหบริการวิชาแกสังคม เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 สนับสนุนและสืบสานงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ เชิงบูรณาการ เพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย 
 เผยแพรและถายทอดองคความรูสูความเปนเลิศ 

๗. การพัฒนานักศึกษา  ภายใตกรอบ  TQF 
  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
 ดานความรู 

  ดานทักษะทางปญญา 
   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 



 

 

๘. นโยบายสถานศึกษา  3 D 
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 

  ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย  (Decency) 

  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 

๙. หลักการและเหตุผล 
วันท่ี 12 สิงหาคม เปนวันแมแหงชาติ พสกนิกรปวงชนชาวไทยท้ังภาครัฐและเอกชนไดจัดงาน

เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ เพ่ือใหนักเรียนไดตระหนักในพระราช

กรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถท่ีทรงปกครอง

บานเมืองดวยการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดตลอดเวลา ทําใหประชาชนตางชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพน ไดเปนแมของทุกคนท้ังประเทศท่ีคอยใหความรักและความอบอุนลูกอยางตอเนื่อง ทางโรงเรียนจึง

ไดจัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือนักเรียนไดแสดงความรัก เคารพตอมารดาผูมีพระคุณ เพ่ือใหเกิดความผูกพันธระหวางแม

กับลูก จึงไดจัดทําโครงการจัดงานวันแมแหงชาติข้ึน 

๑๐. วัตถุประสงค 
 ๑๐.๑ เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
 ๑๐.๒  เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความเคารพตอมารดาผูมีพระคุณ 
 ๑๐.๓ เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร 
 ๑๐.๔ เพ่ือใหนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันระหวางแมกับลูก เพ่ือใหเกิดความผูกพันธระหวางแมกับ
ลูกสรรเสริญพระบารมี 
 

๑๑. สถานท่ีดําเนินการ 
๑๑.๑   หอประชุม D – Hall คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ศูนยเทเวศร 
๑๑.๒   มณฑลพิธีทองสนามหลวง 

๑๒. ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันท่ี ๙ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

๑๓. สภานักศึกษา                    องคการนักศึกษา 
     ฝายรับฟงความคิดเห็น      ฝายสงเสริมวิชาการ      
     ฝายติดตามผลงาน      ฝายสงเสริมกีฬา 
     ฝายพิจารณาโครงการ      ฝายพัฒนาสังคม ฯ    
     ฝายตรวจสอบการเงิน      ฝายศิลปะ และวัฒนธรรม 
     ฝายประชาสัมพันธ      ฝายนักศึกษาสัมพันธ   
     ฝายอ่ืน ๆ(ถามี).................      ฝายอ่ืน ๆ(ถามี)...................... 
 

 

 



 

 

๑๔. ผูเขารวมโครงการ 
๑๔.๑  คณะผูบริหาร    ๒๐          คน 
๑๔.๒  คณะอาจารย    ๕๐      คน 
๑๔.๓  นักศึกษา           ๒๐๐      คน 
    รวม              ๒๗๐      คน 

๑๕. การดําเนินโครงการ (ข้ันตอนหรือวิธีการดําเนินงานโครงการ) 
 ข้ันวางแผน 

  ๑.  จัดทําโครงการ 
๒.  ประชุมคณะกรรมการ 
๓.  สรุปวันท่ีและสถานท่ี 

  ๔.  นําเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมันติ 
๕.  ติดตอเจาหนาท่ีจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวก 

 ข้ันดําเนินการ 

๑.  ติดประกาศโครงการ 

๒.  สงรายชื่อตัวแทนนักศึกษาแตละคณะ 

  ๓.  ประชุมเตรียมความพรอม 

  ๔.  ดําเนินงานตามโครงการ 

       ข้ันสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๑.  แจกแบบประเมินผลโครงการในวันดําเนินการ 
๒.  สรุปและรายงานผลโครงการตามแผนการดําเนินงาน 

ตารางแผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.จัดทํารางและรายละเอียด

โครงการฯ 

            

2.นําเสนอผูบริหารเพ่ือขอความ

เห็นชอบในหลักการเบ้ืองตน 

            

3.ปรับรายละเอียดโครงการตาม

ความเห็นชอบของผูบริหาร 

            

4.ขออนุมัติโครงการ             

5.ประสานแผน วิทยากรและ

ทรัพยากรดําเนินงาน 

            

6.ดําเนินโครงการประชุมสมัมนา             

7.ติดตาม ประเมินผลโครงการและ

รายงานผลการดําเนินโครงการ 

            



 

 

๑๖. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเปนการปลูกฝงจิตสํานึกใหกับนักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

๑๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้นเปนเงิน  ๘,๕๐๐  บาท (แปดพันหารอยบาทถวน)          

 จาก          เงินองคการนักศึกษา  เงินสภานักศึกษา 
                               เงินองคการนักศึกษาสะสม  งบอ่ืนๆ .................... 

  ประกอบดวยรายจายดังตอไปนี้ 
 หมวดคาตอบแทน 

- คาเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
  (นักศึกษา ๙ คณะ x ๕ คน x ๑๐๐ บาท)     ๔,๕๐๐  บาท 
  (องคการนักศึกษา ๕ คน x ๑๐๐ บาท)       ๕๐๐  บาท 
  (สภานักศึกษา ๕ คน x ๑๐๐ บาท)                                 ๕๐๐   บาท 

 หมวดคาใชสอย 
- คาสนับสนุนการจัดงานรวมกับกองศิลปวัฒนธรรม            ๓,๐๐๐  บาท 

             รวมงบประมาณท้ังส้ิน   ๘,๕๐๐  บาท (แปดพันหารอยบาทถวน)          

 หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

๑๘. การประเมินผลโครงการ 
ดานปริมาณ 
- มีผูเขารวมโครงการเกินกวา ๘๐ % หรือประมาณ ๒๑๖ คน 
ดานคุณภาพ 
- นักศึกษามีจิตสํานึก และสํานึกในพระคุณของบิดามารดามากยิ่งข้ึน 
- ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ ๘๐ % 
ดานเวลา 
- โครงการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด รอยละ ๙๐ 

๑๙. ระบุวิธีการประเมินผล 
- ทําแบบประเมินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

     
หมายเหตุ ๑. ใหตรวจสอบราคามาตรฐานวัสดุ ไดจากงานพัสดุกองพัฒนานักศึกษา 

๒. ตรวจสอบหลักเกณฑการจายเงินรายไดบางรายการ เชน อัตราคาตอบแทน คาอาหาร
และอ่ืนๆจากงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

  ๓. ขอถัวจายทุกรายการ 
  ๔. แนบกําหนดการในโครงการทุกโครงการเพ่ือประกอบการพิจารณางบประมาณ 
 


	จาก       (   เงินองค์การนักศึกษา ( เงินสภานักศึกษา
	( เงินองค์การนักศึกษาสะสม ( งบอื่นๆ ....................
	ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้

