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รายงานการปฏิบัติงานโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 

“นักศกึษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

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

ก.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร 
  “นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์ปัจจุบัน ที่มีผลงานดีเด่น ด้านความประพฤติ การท าคุณประโยชน์

ให้แก่สังคมหรือมหาวิทยาลัย การสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วย
การมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จ านวน 45 คน 

                                                                                                                           
3. ชื่อมหาวิทยาลัย              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ    
                                                                         
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 13 มิถุนายน 2556 (วันไหว้ครู) 
 
6. สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 

ข.  ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น   66   คน   ได้แก ่

 7.1  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น  11  คน  
 7.3  นักศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2555  55 คน  แบ่งเป็น 

  
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

- นักศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
- นักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้มีความประพฤติดี ฯ  
- นักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าคุณประโยชน์ ฯ 
- นักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้ท าชื่อเสียง ฯ 
- นักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตร ด้านผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ฯ  
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

8. แหล่งเงินอุดหนุน  แหล่งเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  
 งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2556 25,000.00 24,910.00 บาท 

 รวมรายได้ 25,000.00 24,910.00 บาท 
9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  

9.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 420.00 330 บาท 
9.2 ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ   10,800.00 10,800.00 บาท                
9.3 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 7,200.00 7,200.00    บาท   
9.4 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 6,280.00  6,280.00 บาท 
9.5 ค่าเข้าเล่มรายงาน 300.00 300.00 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 25,000.00 24,910.00 บาท 
   (สองหมืน่สี่พันเก้าร้อยสิบบาท) 

 
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  

10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
10.1 เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป 
10.2 เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย   

อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 
10.3 เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
10.4 เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 
10.5 เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 
11. การด าเนินงาน 

11.1 จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและคณะกรรมการจัดงานประกาศยกย่องนักศึกษาดีเด่น 
และอนุมัติแผนงาน/  โครงการ /งบประมาณ  การประกาศเกณฑ์การคัดเลือก การคัดเลือก  
และการประกาศผล   

11.2 ประสานงานกับคณะให้ส่งรายชื่อนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
11.3 พิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องเป็นนักศึกษาดีเด่น โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากมหาวิทยาลัย 
11.4 จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร 
11.5 จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 13 มิถุนายน 2556  

(วันไหว้ครู ประจ าการศึกษาปี 2556 ของมหาวิทยาลัย) 
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12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

12.1 เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย      ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน                                                                            
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 66 คน 
12.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 80                                                                                  
 ผลการด าเนินงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ร้อยละ 80.1 
 
 เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80                                                                                      
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.2  
12.3 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย     ก าหนดจัดโครงการในช่วง เดือน  มิถุนายน  2556  
 ผลการด าเนินงาน    จัดโครงการในวันที่ 13 มิถุนายน 2556  

 
13. ประโยชน์ที่ได้รับ 

13.1 นักศึกษาปจัจุบันเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในการประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่น หรือท า
คุณประโยชน์ให้แก่สังคม หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ 

13.2 นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักและความผูกพันและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยฯ 
13.3 เกิดความสัมพันธ์และมีความร่วมมือที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับ นักศึกษาปัจจุบัน 
13.4 มหาวิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน 
 

14. สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ 
การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ เข้าร่วมโครงการได้แจกแบบประเมิน                 

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 66 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
14.1 ข้อมูลสถานภาพ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือก คิดเป็น 
ร้อยละ 83.33  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
นักศึกษา 55 83.33 
คณะกรรมการ 11 16.66 

รวม 66 100.0 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลสถานภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.2 ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.72             
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 48 72.72 
หญิง 18 27.27 

รวม 66 100.0 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลเพศ 
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14.3 ข้อมูลสังกัด/คณะ 

จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัด/คณะ 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์    6 9.09 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    6 9.09 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  13 19.69 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น    6 9.09 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ    6 9.09 
คณะบริหารธุรกิจ      7 10.60 
คณะศิลปศาสตร์     7 10.60 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 9.09 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 10.60 
อ่ืนๆ   2 3.03 

รวม 66 100.0 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร

“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2555 ปีงบประมาณ 2556 ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับ
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี ้
 

1. “น้อยที่สุด”  ให้  1 คะแนน 
2. “น้อย”   ให้  2 คะแนน 
3. “ปานกลาง”  ให้ 3 คะแนน 
4. “มาก”   ให้  4 คะแนน 
5. “มากที่สุด”  ให้  5 คะแนน 

ส าหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้  
 

 สูตร  = 
 

     แทนค่า =    
 

   =     0.80 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด” 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2555
ปีงบประมาณ 2556 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

   
ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. วิธีการประเมินเหมาะสม 4.15 .095 มาก 
2. ระยะเวลาด าเนินงานเหมาะสม 4.05 .100 มาก 
3. ประเภท/จ านวนรางวัลเหมาะสม 3.80 .106 มาก 
4. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหมาะสม 4.06 .099 มาก 

รวม 4.01 .048 มาก 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯ ในภาพรวม

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.01 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.2 โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ หัวข้อ 
“วิธีการประเมินเหมาะสม” ค่าเฉลี่ย 4.15  
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 5 – 1 

5 
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ตอนที่ 3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการยกย่องเชิดชูนักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร“นักศึกษาดีเด่น” ประจ าปีการศึกษา 2555 
ปีงบประมาณ 2556 ได้แสดงความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับเกณฑ์ 
1. เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป 4.08 .882 มาก 
2. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันมีก าลังใจในการ

ประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในระเบียบวินัย  อุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์แก่สังคมและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย 

3.86 .975 มาก 

3. เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึง
ประสงคด์้านคุณธรรมจริยธรรม  

4.08 .966 มาก 

4. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษาปัจจุบันเกิดความรักความ
ผูกพันต่อมหาวิทยาลัย 

4.03 .992 มาก 

5. เป็นโครงการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 4.00 .992 มาก 
รวม 4.009 .051 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.00  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.1  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นต่อ
สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้สูงสุด คือ หัวข้อ “เป็นโครงการที่สร้างต้นแบบที่ดีแก่นักศึกษารุ่นต่อไป” และ หัวข้อ 
“เป็นโครงการที่มีส่วนท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม” ค่าเฉลี่ย 4.08 
 
ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  -  ไม่มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ - 
 
15. ปัญหาและอุปสรรค 

15.1 คณะส่งรายชื่อนักศึกษาที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมาล้าช้าไม่ตรงตามก าหนดเวลาที่ตั้งไว้ 
15.2 การพิจารณาโล่รางวัลเกียรติคุณคณะบางคณะส่งนักศึกษามาเกินกว่าจ านวนที่ตกลงไว้ 

 
16. ข้อเสนอแนะ 

16.1  ทางคณะควรให้ความร่วมมือในการก ากับงานให้ส่งทันตามเวลาที่ก าหนด  
16.2 ทางคณะควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  

 ในระดับคณะ 
16.3 ทางคณะควรจัดส่งนักศึกษาให้ตรงตามจ านวนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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


