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กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ค ำน ำ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557  ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2557  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

 

1. เพ่ือให้แกนน านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสารเสพติดได้
อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ติดสารเสพติด 

2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการติด
สารเสพติด 

3. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีภาระและหน้าที่ต่อสังคมในการร่วมกันป้องกัน
ปัญหาโรคเอดส์ และสารเสพติด 

4. เพ่ือให้แกนน านักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคเอดส์ และสารเสพติดแก่เพ่ือนนักศึกษารุ่นเดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาใน
สถาบันเดียวกัน และในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลในครอบครัว 

5. เพ่ือเป็นแนวทางให้แกนน านักศึกษาได้สร้างเครือข่ายของการจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันเอดส์และสารเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไป 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมแกนน านักศึกษา 

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ 2557 

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

ก.  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 โรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

               
2. กลุ่มเป้าหมาย แกนน านักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

 ราชมงคลพระนคร 
                                                                                                                           

3. ชื่อมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ    
                                                                         

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่  10 - 11 มกราคม  2557 
 

6. สถานที่ปฏิบัติงาน 1.   วันที่  10  มกราคม  2557  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 
   ส านักงานอธิการบดี,  วัดพระบาทน้ าพุ  จ.ลพบุรี  
   และเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท  จ.ลพบุรี  
  2.   วันที่  11  มกราคม  2557 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท  
   จ.ลพบุรี 
 

ข.  ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้น  70   คน   ได้แก่ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานและวิทยากร   10   คน  
นักศึกษา  60 คน  แบ่งเป็น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
คณะศิลปศาสตร์  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะบริหารธุรกิจ  
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

6 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
5 
9 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 

8. แหล่งเงินอุดหนุน  แหล่งเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  
 เงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 100,200 98,860 บาท 

 รวมรายได้ 100,200 98,860 บาท 
    

9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ จ่ายจริง  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 11,000 11,000 บาท 
- ค่าอาหาร 37,800 37,980 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9,800 9,830 บาท 
- ค่าที่พัก 21,000 19,250 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 7,000 7,000 บาท   
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ และ พขร. 4,000 3,200 บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7,000 6,200 บาท 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4,100 4,100 บาท 
- ค่าเข้าเล่มรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 300 300 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 102,000 98,860 บาท  
(เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

10.1 เพ่ือให้แกนน านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง  
รวมทั้งมทีัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ติดสารเสพติด 

10.2 เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการติดสารเสพติด 
10.3 เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีภาระและหน้าที่ต่อสังคมในการร่วมกันป้องกันปัญหาโรค

เอดส์ และสารเสพติด 
10.4 เพ่ือให้แกนน านักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค

เอดส์ และสารเสพติดแก่เพ่ือนนักศึกษารุ่นเดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน และใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลในครอบครัว 

10.5 เพ่ือเป็นแนวทางให้แกนน านักศึกษาได้สร้างเครือข่ายของการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์
และสารเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไป 

 

11. การด าเนินงาน 
11.1 การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

  เรื่อง   “สถานการณ์ปัญหาโรคเอดส์ และสารเสพติดในสังคมไทยปัจจุบัน”  
11.2 ศึกษาดูงาน “การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์” ณ วัดพระบาทน้ าพุ จ.ลพบุรี 
11.3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

เรื่อง “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)” 
เรื่อง “ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลเอดส์ และสารเสพติด” 
เรื่อง “การสร้างกิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และสารเสพติด” 
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11.4 แบ่งกลุ่มเพ่ือสรุปและน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ และเผยแพร่

ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด 
  

12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
12.1  เชิงปริมาณ  : 

 เป้าหมาย    มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน (คิดเป็น 59 คน)                                                      
   ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  70  คน   
 

12.2   เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80                                                                                    
 ผลการด าเนินงาน  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ  85.40 
 

 เป้าหมาย  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80                                                                                    
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  84.20 
       

12.3 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย   1 ปีการศึกษา/ ครั้ง/ ครั้งละ 2 วัน 
 ผลการด าเนินงาน    จัดโครงการในระหว่างวันที่  10 – 11 มกราคม 2557 
 

13. ประโยชน์ที่ได้รับ 
    

13.1 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างแกนน าศึกษาที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  และทัศนคติ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์และสารเสพติด แก่เพ่ือนนักศึกษารุ่นเดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาใน
สถาบันเดียวกัน และสถานศึกษาระดับมัธยม ตลอดจนบุคคลในครอบครัวได้ 

13.2 แกนน านักศึกษา มีความรู้ที่จะน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
เอดส์ทั้งใน และนอกสถานศึกษาได้ 

13.3 มีเครือข่ายแกนน านักศึกษาด้านเอดส์และสารเสพติดของมหาวิทยาลัยในทุกคณะ            
และในหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย 

13.4 ได้โครงงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสังคม                                         
 

14. สรุปผลการประเมินการจัดโครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
สารเสพติดในสถานศึกษา 

การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้จัดโครงการได้
แจกแบบประเมินให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 42 ชุด สามารถสรุปผลการประเมินความ      
พึงพอใจได้ ดังนี้ 

 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

14.1 ข้อมูลเพศ 
 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.9           
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 26 61.9 
หญิง 16 38.1 

รวม 42 100 
 
 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 ข้อมูลสังกัดคณะ 
จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 14.3  ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และ
แผนภูมิที่ 2 
 

ตารางที่ 2   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัดคณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 11.9 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 11.9 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 11.9 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  5 11.9 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 7.1 
คณะบริหารธุรกิจ 4 9.5 
คณะศิลปศาสตร์ 6 14.3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 14.3 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3 7.1 

รวม 42 100 
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 แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การประเมินผลโครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด              

ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale)     
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

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  “เกณฑ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑ์อยู่ในระดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑ์อยู่ในระดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 ตอนที่ 2  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินผล

โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2557 แสดงความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 
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ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดโครงการ  
 

รายการ x  S.D. เกณฑ์ระดับ 
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ โรคเอดส์และ         

สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/
ผู้เสพสารเสพติด 

4.40 .544 มากที่สุด 

2. นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย   
อันควร และการติดสารเสพติด 

4.48 .552 มากที่สุด 

3. นักศึกษาตระหนักถึงการมีภาระและหน้าที่ต่อสังคมในการ
ร่วมกันป้องกันปัญหาเอดส์ และสารเสพติด 

4.38 .539 มากทีสุ่ด 

4. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเก่ียวกับโรคเอดส์ และสารเสพติดแก่เพ่ือนนักศึกษารุ่น
เดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
รวมทั้ง บุคคลในครอบครัว 

4.07 .640 มาก 

5. นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษา และมีความสนใจ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ และสารเสพติดทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา 

4.05 .697 มาก 

ภาพรวม 4.27 .452 มากที่สุด 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้ สูงที่สุด คือ หัวข้อนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการติด
สารเสพติด  ( x  = 4.48, S.D. = .552) และหากพิจารณาการจัดโครงการในภาพรวม พบว่า เกณฑ์อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.27, S.D. = .452) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว้ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 85.40 
 
 ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ พบว่า  ผู้ตอบแบบ
ประเมินผลโครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2557 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
จัดโครงการในภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 4.25 .490 มากที่สุด 
2.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม 4.17 .545 มาก 

ภาพรวม 4.21 .487 มากที่สุด 
 

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.21, S.D. = .487) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 
( x  = 4.25, S.D. = .490) ตามด้วยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ( x  = 4.17, S.D. = .545)  
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ  
การจัดโครงการ จ าแนกรายข้อ 
 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดฝึกอบรม    

1.1 คุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาใน
การจัดฝึกอบรม 

4.21 .520 มากที่สุด 

1.2 คว าม เหมาะสมของ เทคนิ ค และวิ ธี ก า รที่ ใ ช้ ใ น           
การฝึกอบรม 

4.33 .612 มากที่สุด 

1.3 ความสามารถของวิทยากรกับหัวข้อการฝึกอบรม 4.43 .590 มากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและเนื้อหาในการฝึกอบรม  4.02 .841 มาก 

2.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม    
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม/การศึกษา    

ดูงาน 
4.24 .692 มากที่สุด 

2.2 คุณภาพและความเหมาะสมของเอกสารประกอบ      
การฝึกอบรม 

4.26 .578 มากที่สุด 

2.3 คุณภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ์
ประกอบการฝึกอบรม 

4.10 .726 มาก 

2.4 คุณภาพของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่าง
การฝึกอบรม 

4.10 .692 มาก 

ภาพรวม 4.21 .487 มากที่สุด 
  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหัวข้อในการจัดโครงการ  
สูงที่สุด คือ หัวข้อความสามารถของวิทยากรกับหัวข้อการฝึกอบรม ( x  = 4.43, S.D. = .590)  
 
15. ปัญหาและอุปสรรค 

15.1 นักศึกษาบางส่วนขาดความกระตือรือร้นและความสนใจในการท ากิจกรรม 
15.2 ระยะเวลาการด าเนินโครงการน้อย ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมได้อย่างเต็มที ่

 
16.  ข้อเสนอแนะ 

16.1 คณะควรชี้ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
16.2 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการจูงใจในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 

 
************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

ระหว่าง วันที่  10 – 11  มกราคม 2557 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี 

ศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน  าพุ จ.ลพบุรี 

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

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 11,000 บาท 

2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 180 บาท 12,780 บาท 

3 ค่าอาหารกลางวัน – เย็น (ทีโ่รงแรม) จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 180 บาท 25,200 บาท 

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า จ านวน 71 คน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 2,130 บาท 

5 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงบ่าย จ านวน 70 คน 1 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 2,100 บาท 

6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ที่โรงแรม) จ านวน 70 คน 2 มื้อ ๆ ละ 40 บาท 5,600 บาท 

7 ค่าท่ีพัก จ านวน 275 บาท/คน/คืน 19,250 บาท 

8 ค่าเช่าห้องประชุม 7,000 บาท 

9 ค่าพาหนะกรรมการ และ พนักงานขับรถ 3,200 บาท 

10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 6,200 บาท 

11 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 4,100 บาท 

12 ค่าเข้าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 300 บาท 

 
รวมค่าใช้จ่ายทั งสิ น 98,860 บาท 

 
งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ 102,000 บาท 

 
หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 98,860 บาท 

 
งบประมาณเหลือจ่าย 3,140 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำเนียบวิทยำกร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี    ผิวทอง 

ต าแหน่ง  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การศึกษา : ปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

 

นายชนะ กร  ากระโทก 

ต าแหน่ง  :  อาจารย์  
      ประจ าศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

การศึกษา : ปริญญาตรี วุฒิครุศาสตร์บัณฑิต 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์    วงษ์ส าราญ 

ต าแหน่ง  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
      คณะศิลปศาสตร์ 

การศึกษา : ปริญญาโท วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต   

 



 

 

 

 

ผลงานนักศึกษา 
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รวมผลงานนักศึกษา 
“การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติด” 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. น ำควำมรู้ไปเผยแพร่ให้ครอบครัว พ่อแม่ พ่ีน้อง   1. ติดโปสเตอร์ตำมสถำนศึกษำ ลิฟต์ บันใดทำงข้ึน 
  2. ท ำคลิปวีดีโอ ลง social network    2. เปิดวีดีทัศน์ สื่อตำมทีวีที่อยู่ในสถำนศึกษำ 
  3. จัดอบรม หำวีดีโอที่เกิดเหตุกำรณ์จริง มำเปิดให้
ดูให้ผู้มำอบรมเกิดควำมตระหนัก 

  3. จัดตั้ งชมรม เกี่ยวกับกำรรณรงค์เอดส์และ     
สำรเสพติด 

   4. จัดศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก 
หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 

  1. โรคเอดส์   1. จัดตั้งหน่วยบริกำรตรวจหำเชื้อ HIV ฟรี ใน
สถำนศึกษำ 

  2. ยำเสพติด   2. จัดอบรมนักศึกษำเกี่ยวกับ เรื่อง ยำเสพติด โดยมี
กลุ่มเป้ำเหมำยนักศึกษำกลุ่มเสี่ยง 

   3. หลังกำรอบรมมีกำรติดตำมผล โดยกำรสุ่มจำกผู้
เข้ำอบรม 

 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. ให้ค ำปรึกษำกับเพ่ือนๆ ในกลุ่ม   1. จัดกิจกรรมรับบริจำคเงินเพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม      

ผู้ติดเชื้อ 
  2. เปลี่ยนมุมมอง โดยกำรให้ควำมรู้เบื้องต้น   2. ท ำวีทีอำร์แสดงถึงโทษของสิ่งไม่ดี 
  3. แจกถุงยำงกับกลุ่มเพ่ือนและสังคมใกล้เคียง   3. จัดนิทรรศกำรรณรงค์ภำยในมหำวิทยำลัย 
  4. ประชำสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยำเสพติด   4. จัดค่ำยเพ่ือให้ควำมรู้แก่เด็กในคณะ 
  5. ไม่ชักชวนเพ่ือนหรือรุ่นน้องมำเกี่ยวข้องกับ     
สิ่งเสพติด 

  5. ลงพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือส ำรวจและให้ควำมรู้ใน
ชุมชน 

 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. ท ำสื่อรณรงค์ให้น้องๆ และเพ่ือนเข้ำใจถึงโทษ   1. ท ำ Roadshow ให้ค ำปรึกษำกับทุกคนที่เข้ำมำ

ปรึกษำ 
  2. ท ำโปสเตอร์ติดตำมที่สำธำรณะ   2. ท ำ Workshop สำธิตวิธีกำรป้องกัน และ

วิธีกำรใช้อย่ำงถูกวิธี 
  3. ให้ค ำปรึกษำพูดคุยกับเพื่อนๆ   3. Organizer ออกรณรงค์แจกถุงยำงอนำมัย 
   4. ท ำ TVC เกี่ยวกับโรคเอดส์และยำเสพติด 
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หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 
  1. ท ำสื่อรณรงค ์   1. โปสเตอร์  แผ่นพับ  ใบปลิว บอกถึงกำรป้องกัน

และโทษต่ำงๆ ของโรคเอดส์และสำรเสพติด 
  2. ให้ค ำปรึกษำ   2. หำกเกิดปัญหำหรือประสบปัญหำมำ สำมำรถมำ

ปรึกษำ หรือขอข้อคิด หรือชี้แนะได้จำกแกนน ำ 
  3. Workshop   3. จัดกิจกรรมอบรม สัมมนำ 
  4. Spot   4. โฆษณำรณรงค์ (TVC) 
  5. Organize   5. แจกถุงยำงอนำมัยตำมมหำวิทยำลัยและสถำน

บันเทิงต่ำงๆ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 

  1. บอกพิษภัยของยำเสพติดให้เพ่ือนเข้ำใจ   1. จัดงำนดนตรี ต่อต้ำนยำเสพติดและโรคเอดส์ 
  2. พำเพ่ือนไปเข้ำวัด   2. จัดสัมมนำและอบรมให้ควำมรู้ 
  3. ชวนเพื่อนเล่นกีฬำ   3. จัดกีฬำ 
  4. บอกถึงวิธีป้องกันโรคเอดส์และยำเสพติด   4. จัดกำรแสดงละครเวที 
   5 .  ท ำสื่ อ รณรงค์  เ ช่ น  โฆษณำ รำยกำรที วี          

สื่อสิ่งพิมพ์ 
หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 

  1. ดนตรีสดใส ห่ำงไกลยำเสพติด   1. จัดดนตรีต้ำนยำเสพติด มีกำรประกวดดนตรี  
cover dance,  folk song 

  2. วัยรุ่นยุคใหม่ ห่ำงไกล HIV   2. จัดสัมมนำ อบรม มีกำรเชิญวิทยำกรมำบรรยำย
และให้ควำมรู้เกี่ยวกับ HIV และมีกำรแจกถุงยำงด้วย 

  3. เตะ ต้ำนเอดส์   3. มีกำรจัดแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์  รำงวัลของผู้
ชนะจะมอบให้กับวัดพระบำทน้ ำพุ 

  4. กุหลำบขำวเปลี่ยนสี   4. ท ำหนังสั้นสะท้อนชีวิต 
  5. Shut Down AIDs   5. ปิดถนนเดินรณรงค์ 

 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 

  1. ออกก ำลังกำย  เล่นดนตรี   1. จัดกิจกรรมนันทนำกำรต้ำนยำเสพติด 
  2. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ   2. ท ำสื่อบอกควำมรู้เกี่ยวกับโทษของยำเสพติด 
  3. ปฏิเสธกำรชวน   3. จัดกำรอบรมภำยในสถำนศึกษำ 
  4. พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้   4. ไม่ซื้อ ไม่ขำย ไม่เสพ ภำยในสถำนศึกษำ 
  5. เข้ำอบรม    
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หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 
  1. กิจกรรม “Cross Word เกี่ยวกับยำเสพติด”   1. แข่งกันต่อ Cross Word เกี่ยวกับชื่อสำรเสพติด 

และยังได้ควำมรู้เกี่ยวกับศัพท์ภำษำอังกฤษด้วย 
  2. จัดทัศนศึกษำ โทษและผลกระทบจำกกำรใช้  
สำรเสพติด 

  2. พำไปทัศนศึกษำ เช่น วัดพระบำทน้ ำพุ  
โรงพยำบำลศรีธัญญำ 

  3. จัดบอร์ดเกี่ยวกับโทษของยำเสพติด และควำมรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

  3. จัดบอร์ดให้ควำมรู้ 2 บอร์ด  บอร์ดยำเสพติด 
และบอร์ดโรคเอดส์ 

  4. วำดรูปเกี่ยวกับโทษของสำรเสพติด   4. วำดรูปเกี่ยวกับสำรเสพติด 
  5 .  จั ด ตั้ ง โ ค ร ง ก ำ ร  “อบ ร ม ส ำ ร เ ส พ ติ ด ใ น
สถำนศึกษำ” 

  5. อบรมในโรงเรียนต่ำงๆ  

  6. สำธิตกำรใส่ถุงยำงอนำมัยทั้งเพศหญิงและชำย  
  7. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงต้ำนภัยเอดส์และ
สำรเสพติด 

 

  8. ท ำแบบสอบถำม / วิธีกำรป้องกัน เกี่ยวกับโรค
เอดส์และสำรเสพติด 

 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. รู้จักป้องกันโดยใช้ถุงยำงอนำมัย   1. จัดนิทรรศกำรรณรงค์ 
  2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอ่ืน   2. โปสเตอร์ประชำสัมพันธ์ 
  3. หลีกเลี่ยงกำรเที่ยวกลำงคืน   3. มีกำรเดินรณรงค์ หรือให้ควำมรู้กับบุคคลทั่วไป 
  4. ไม่แต่งตัวล่อแหลม  
  5. ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ  
  6. ไม่มีเพศสัมพันธ์  

หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 
  1. จัดนิทรรศกำร ให้ควำมรู้เรื่องโรคเอดส์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ และโทษของยำเสพติด 

  1. จัดป้ำยนิเทศ โดยมีผู้บรรยำย และมีกำรตอบ
ค ำถำมชิงรำงวัล และให้แง่คิดในเรื่องเอดส์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ โทษของยำเสพติด 

  2. จัดท ำโปสเตอร์ เรื่อง เอดส์ กำรมีเพศสัมพันธ์ 
และโทษของยำเสพติด 

  2. จัดท ำโปสเตอร์ เพ่ือติดตำมท่ีต่ำงๆ เพ่ือให้ควำมรู้
เรื่องเอดส์ กำรมีเพศสัมพันธ์ ยำเสพติด 

  3. มีกำรจัดกำรเดินรณรงค์ เพื่อให้ควำมรู้ และสำธิต
กำรใช้ถุงยำงอนำมัยที่ถูกวิธี 

  3. มีกำรเดินรณรงค์กันเป็นหมู่คณะ เพ่ือให้ควำมรู้ 
และให้ประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญของเอดส์ กำรมี
เพศสัมพันธ์ ยำเสพติด และสำธิตวิธีกำรใช้ถุงยำง
อนำมัยที่ถูกวิธี เพ่ือป้องกันโรคติดต่อที่จะตำมมำ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. ให้ควำมรู้กับคนใกล้ตัว   1. จัดสัมมนำเรื่องควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดและโรค

เอดส์ 
  2. บอกโทษของยำเสพติดและเอดส์โดยเริ่มจำกคน
ในครอบครัว 

  2. สร้ำงตู้แจกถุงยำงฟรี 

  3 .  ประชำสัม พันธ์ ให้ คนในชุ มชนได้ รั บรู้  ถึ ง
ผลกระทบจำกกำรติดเชื้อ HIV 

  3. ท ำสื่อ DVD ของคนท่ีติดเชื้อเอดส์ 

  4. ท ำ Page เกี่ยวกับโทษของยำเสพติด   4. จัดกิจกรรมพำคนมำอบรมที่วัดพระบำทน้ ำพุ 
  5. ให้ควำมรู้กับสถำนศึกษำเก่ำ เพ่ือให้รับรู้โทษ
ต่ำงๆ 

  5. ส่งต่อกิจกรรมให้รุ่นน้องต่อไปได้สืบทอด 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 
  1. ให้ควำมรู้แก่เพ่ือน และครอบครัว   1. จัด Gallery / Exhibition ที่แสดงผลงำนทำง

ศิลปะในหัวข้อ/มุมมองของโทษยำเสพิดและโรคเอดส์ 
  2. ท ำโปสเตอร์ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์และ   
สำรเสพติด 

  2. จัดกลุ่มประกวด แสดงผลงำน ในรูปแบบของ 
กำรแข่งขัง จัดประกวดงำนศิลปะ 

   3. จัดรำยกำรนันทนำกำร แข่งขันตอบค ำถำม
เกี่ยวกับโรคเอดส์และสำรเสพติด 

   4. จัดรำยกำรแฟนพันธุ์แท้ “ยำเสพติดและโรค
เอดส์” 

หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 
  1. สะท้อนปัญหำของยำเสพติดและโรคเอดส์ผ่ำน
กำรจัด Gallery 

  1. จัด Gallery / Exhibition ให้เห็นโทษ มุมมอง
ของยำเสพติดและโรคเอดส์ ในรูปแบบของศิลปะ 

  2. ท ำโปสเตอร์ในรูปแบบงำนศิลปะ สะท้อนผลงำน
ทำงควำมคิด 

  2. ท ำโปสเตอร์แจก จัดงำนแสดงโปสเตอร์ เป็น
ผลงำนสะท้อนควำมคิด 

  3. โทษของยำเสพติด   3. จัดรำยกำรตอบค ำถำมแสดงให้เห็นโทษของ    
ยำเสพติดและโรคเอดส์ 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 
การรณรงค์ด้วยตนเอง การรณรงค์เป็นกลุ่ม 

  1. ให้ควำมรู้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิด   1.  พูดและบรรยำยให้กับเยำวชนกับเด็กตำม
โรงเรียนต่ำงๆ 

  2. จัดท ำสื่อลงโลกออนไลน์ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปรับรู้   2. ท ำแผ่นพับให้ควำมรู้กับเรื่องเอดส์และยำเสพติด
แจกและอธิบำย 

   3. ผสำนงำนกับสำธำรณสุข น ำถุงยำงมำแจก 
   4. จัดกำรแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ 
   5. ตั้งกล่องสนับสนุนเงินทุน 

หัวข้อ/เนื้อหา ลักษณะของกิจกรรม 
  1. พูดและบรรยำยให้เยำวชนตำมโรงเรียนต่ำงๆ   1. ในกำรพูดและบรรยำยก็มีกำรให้ควำมรู้ และมี

เกมเพ่ิมควำมเข้ำใจให้กับเรื่องที่จะบรรยำย 
  2. จัดท ำสื่อลงโลกออนไลน์ให้บุคคลอ่ืนรู้   2. น ำเสนอควำมรู้ในสื่อด้วยภำพและสีสันให้คนดู

สนใจและมีควำมสนใจเพ่ิม 
  3. ท ำแผ่นพับให้ควำมรู้   3 .  จั ด ท ำ แผ่ น พับ ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ กั บ เ รื่ อ ง แ ล ะมี

ภำพประกอบ เพ่ือจะได้เข้ำใจง่ำยและเห็นภำพ 
  4. ผสำนงำนกับสำธำรณสุข แจกถุงยำง   4. ผสำนงำนน ำถุงยำงมำแจกและสอนวิธีกำรใช้ให้

เข้ำใจ 
  5. จัดกำรแสดงให้เห็นผลกระทบของเรื่อง   5. น ำเสนอเป็นละครสะท้อนปัญหำให้เข้ำใจเรื่อง

และเห็นภำพชัดเจนตำมเรื่อง 
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สรุปคะแนนการฝึกอบรม 
โครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

และสารเสพติดในสถานศึกษา 
 

ชื่อ - สกุล คณะ 
ความรู้เรื่อง 

โรคเอดส์ 
(10 คะแนน) 

สารเสพติด 
(10 คะแนน) 

นายพีระพล พุกโหมด ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 5 
นายอนันต์ หนูนินทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 7 
นายศุภกิตติ์ ทวีสุวรรณพร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 6 
นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 7 
นายยุทธนา แปงการิยา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3 4 
นายอภิชาติ สุพงษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 4 
นายสมพล สื่อเสาวลักษณ์ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 5 
นายเอนก ศรฟ้า เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 9 
นายณัฐกร ธรรมสมบัติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 5 
นายสุรศักดิ์ สงเคราะห์ชาติ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7 2 
นายชาญวิชย ์ บุษบรรณ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6 8 
นางสาวณัฐพร พลเมืองดี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 6 
นางสาวชนิกานต์ ประเสริฐพรศักดิ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 6 
นางสาวกุลธิดา สันติวรคุปต์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6 8 
นายมานะชัย สังวงศ ์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 6 
นายณัฐวุฒิ สาภังพิช เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5 7 
นายตู่ เกตโล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7 8 
นายธนกฤต เลิศมานะ บริหารธุรกิจ 7 9 
นายธนกฤต พูลเกิด บริหารธุรกิจ 5 6 
นายวุฒิพงษ์ ค าบุรี บริหารธุรกิจ 6 7 
นายธนพล โสภณดิลก บริหารธุรกิจ 6 6 
นายปิยะชนน์ มากคุณ บริหารธุรกิจ 4 6 
นายวรเมธ สุวรรณข า บริหารธุรกิจ 7 6 
นางสาววิชากานต์ สายสีนวล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 7 
นางสาวกรองกาญจน์ ภู่ประกรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 
นางสาวเขมจิรา จันทราชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 8 
นางสาวสุดาภรณ์ คลองงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7 
นางสาวชนิกานต์ จอมพารา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 8 
นางสาวเบญจมาศ สิงหาพานิช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 8 
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ชื่อ - สกุล คณะ 
ความรู้เรื่อง 

โรคเอดส์ 
(10 คะแนน) 

สารเสพติด 
(10 คะแนน) 

นายกมล แซ่เลี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ 5 7 
นายอภิสิทธิ์ สีหานู วิศวกรรมศาสตร์ 5 6 
นายวราพล ด ารงชาติ วิศวกรรมศาสตร์ 6 8 
นายภานุพงศ์ ม่วงรื่น วิศวกรรมศาสตร์ 5 5 
นายศิวพัณย์ มั่นรัก วิศวกรรมศาสตร์ 5 7 
นายธนพล ศรีไหม วิศวกรรมศาสตร์ 5 7 
นางสาวกนกวรรณ อวนดี ศิลปศาสตร์ 6 7 
นางสาววชิราภรณ ์ สุรพงศ์วาณิชกุล ศิลปศาสตร์ 5 6 
นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม ศิลปศาสตร์ 4 9 
นายศิริโชค เพชรสว่างเกิด ศิลปศาสตร์ 6 5 
นายจักรกฤช ธนศานติ ศิลปศาสตร์ 9 7 
นายวรวุฒ ิ พินิจการ ศิลปศาสตร์ 7 8 
นายคมชาญ โชติวรอนันต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4 7 
นายจัตรินทร์ สูงสุมาลย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 8 
นายธนัท ผลพานิชย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5 6 
นายปาฏิหาริย์ จ านงค์ค า สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 7 
นายอินทนนท์ เอมะรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 7 5 
นางสาวทัศนีย์ จันทร์แสง อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 6 7 
นางสาวสกุลทิพย์ จันทร์คง อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 5 
นางสาวพนิดา พุ่มฤทธิ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 6 
นางสาวชณัฏฐา ธัญญเจริญ อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 4 
นางสาววรัญชญา คุ้มผล อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 5 5 
นางสาวอัญมณี วงศ์รุ่งเรือง อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 7 7 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรมโครงการอบรมแกนน านักศึกษา 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี 
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ศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน  าพุ จ.ลพบุรี 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 























รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมแกนน านักศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
โรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา 

ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2557  ณ วัดพระบาทน  าพุ  
และเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุร ี
       

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1 นายพีระพล พุกโหมด 

2 นายอนันต์ หนูนินทร์ 

3 นายศุภกิตติ์ ทวีสุวรรณพร 

4 นางสาวทิพย์ทิยา อินทร์ทิพย์ 

5 นายยุทธนา แปงการิยา 

6 นายอภิชาติ สุพงษ์ 

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7 นายสมพล สื่อเสาวลักษณ์ 

8 นายเอนก ศรฟ้า 

9 นายณัฐกร ธรรมสมบัติ 

10 นายสุรศักดิ์ สงเคราะห์ชาติ 

11 นายชาญวิชย ์ บุษบรรณ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

12 นางสาวณัฐพร พลเมืองดี 

13 นางสาวชนิกานต์ ประเสริฐพรศักดิ์ 

14 นางสาวกุลธิดา สันติวรคุปต์ 

15 นายมานะชัย สังวงศ ์

16 นายณัฐวุฒิ สาภังพิช 

17 นายตู่ เกตโล 

คณะบริหารธุรกิจ 

18 นายธนกฤต เลิศมานะ 

19 นายธนกฤต พูลเกิด 

20 นายวุฒิพงษ์ ค าบุรี 

21 นายธนพล โสภณดิลก 

22 นายปิยะชนน์ มากคุณ 

23 นายวรเมธ สุวรรณข า 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

24 นางสาววิชากานต์ สายสีนวล 

25 นางสาวกรองกาญจน์ ภู่ประกรณ์ 

26 นางสาวเขมจิรา จันทราชา 

27 นางสาวสุดาภรณ์ คลองงาม 

28 นางสาวชนิกานต์ จอมพารา 

29 นางสาวเบญจมาศ สิงหาพานิช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

30 นายกมล แซ่เลี่ยง 

31 นายอภิสิทธิ์ สีหานู 

32 นายวราพล ด ารงชาติ 

33 นายภานุพงศ์ ม่วงรื่น 

34 นายศิวพัณย์ มั่นรัก 

35 นายธนพล ศรีไหม 

คณะศิลปศาสตร์ 

36 นางสาวกนกวรรณ อวนดี 

37 นางสาววชิราภรณ ์ สุรพงศว์าณิชกุล 

38 นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม 

39 นายศิริโชค เพชรสว่างเกิด 

40 นายจักรกฤช ธนศานติ 

41 นายวรวุฒ ิ พินิจการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

42 นายคมชาญ โชติวรอนันต์ 

43 นายจัตรินทร์ สูงสุมาลย์ 

44 นายธนัท ผลพานิชย์ 

45 นายปาฏิหาริย์ จ านงค์ค า 

46 นายอนิทนนท์ เอมะรักษ์ 
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คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

47 นางสาวทัศนีย์ จันทร์แสง 

48 นางสาวสกุลทิพย์ จันทร์คง 

49 นางสาวพนิดา พุ่มฤทธิ์ 

50 นางสาวชณัฏฐา ธัญญเจริญ 

51 นางสาววรัญชญา คุ้มผล 

52 นางสาวอัญมณี วงศ์รุ่งเรือง 
 

รายช่ือนักศึกษาช่วยงานโครงการ 

53 นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด 

54 นางสาวชลธิญา ศรีกัลยานุกูล 

55 นายเอกลักษณ์ ศรีสุขใส 

56 นางสาวฐิติภา เกิดทองค า 

57 นายณัฐธอัตถ์ ชูช่วย 

58 นายสรานันท์ มะปรางทอง 

59 นายพิสุทธ์ สุทธะลักษณ์ 

60 นายพิชัย ชอบสุข 
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