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ค ำน ำ 
 

 การด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวนัท่ี 22 – 24 มีนาคม 2557 ในคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย           
กองพฒันานักศึกษาได้ค  านึงถึงภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา คือ การพฒันานักศึกษาสู่การเป็น
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ พร้อมท่ีจะเป็นปัจจยัเก้ือหนุนต่อความเจริญกา้วหน้าของประเทศ ซ่ึงคุณลกัษณะ
ความเป็นบณัฑิตของแต่ละสมยัก็จะมีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัไปตามสภาวการณ์ 
 ศตวรรษท่ี 21 เป็นศตวรรษท่ีสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงสูง  อันเน่ืองมาจากอิทธิพลจาก
ความก้าวหน้าด้านคมนาคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมโลกมีความเช่ือมโยงกันจนพฒันาไปสู่
สภาวะท่ีเรียกว่า ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศต่างๆ ตอ้งเปิดพรมแดนเขา้หากนั สภาพการณ์ใหม่ๆ ใน
สังคมโลกจึงไดเ้กิดข้ึน อาทิ  การยา้ยถ่ินฐาน การไปมาหาสู่กนัของผูค้น การเคล่ือนยา้ยอย่างเสรี ดา้น
สินคา้บริการ การลงทุน แรงงาน ฯลฯ การเป็นสังคมพหุวฒันธรรมทั้งในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ
และระดบัประชาคม  ชีวิตในสังคมในศตวรรษท่ี 21จึงเป็นชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปส าหรับคนยุคใหม่ 
เน่ืองจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและผูค้นในสังคมโลกมีมากข้ึน ท าให้ผูค้นยุคใหม่จ  าเป็นตอ้ง
เพิ่มเติมทกัษะใหม่เพื่อการด ารงตน การท างาน และการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัท่ามกลางความแตกต่าง
ทางเช้ือชาติ วฒันธรรม เพื่อการอยูร่่วมกนัดว้ยดี ปัจจุบนัไดมี้การเผยแพร่แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะจ าเป็น
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 และความเป็นพลโลก (Global Citizenship) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนยุคใหม่จ  าเป็นตอ้งรู้ 
เพื่อความสามารถด ารงชีวิตในสังคมยุคน้ีอย่างมีความสุข มีความเป็นพลเมืองของประเทศพร้อมมี
จิตส านึกห่วงใยและรับผดิชอบต่อความเป็นไปในสังคมโลกอีกดว้ย  

ศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นช่วงเวลาของความเปล่ียนแปลง มีความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุ โดยเฉพาะดา้น

เทคโนโลย ีดว้ยเป็นโลกยคุดิจิตอลท าใหก้ารส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว แนวคิดและการด าเนินชีวิตของ

คนในยุคน้ีจึงแตกต่างจากคนในยุคศตวรรษท่ี 20 โดยส้ินเชิง เยาวชนในยุคน้ีเกิดและเจริญเติบโตในโลก

ดิจิตอล ด าเนินชีวติภายใตร้ะบบเครือข่ายการส่ือสารดิจิตอล ไม่วา่จะเป็น อินเตอร์เนต โทรศพัทมื์อถือ  เคร่ือง

เล่น  MP 3 และส่ือสังคม On Line ต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว แมแ้ต่ 

การแสวงหาความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ก็ท  าไดง่้ายข้ึน แต่ในขณะเดียวกนัก็ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ของเยาวชนได ้เช่น มีนิสัยความเป็นอิสระสูง จะเรียนรู้เม่ือมีความสนใจโดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี ไม่ยึด

ติดกบัอะไรนาน ๆ  ชอบความรวดเร็ว สะดวกสบาย ขาดความอดทน ชอบการเล่นควบคู่ไปกบัการท างาน  ให้

ความส าคญักบัวตัถุมากกว่าจิตใจ   มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงมากข้ึน  และมีการโตต้อบในทนัที  

ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมกัเป็นสาเหตุของปัญหาในเร่ืองพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่พึงประสงคข์องเยาวชนท่ีควรไดรั้บการ

แกไ้ข ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ การใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ การแต่งกายไม่เรียบร้อย การ

ขาดวินยัในตนเอง ไม่เห็นคุณค่าของเวลา จิตส านึกสาธารณะลดลง ความผกูพนัต่อสถาบนัลดลง อุดมการณ์



เพื่อชาติเพื่อประเทศลดลงมีสมาธิในเร่ืองท่ีไม่ใช่วิชาการ (เบ่ือวิชาการ) รักความสะดวกสบาย นิยมของ

ฟุ่มเฟือย ติดการพนนั เป็นตน้ 

 และจากแนวคิดในการพฒันาบณัฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษท่ี 21 ของ ศาสตราจารย ์นายแพทย์

วิจารณ์ พานิช สรุปได้ว่าคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 ต้องมีคุณลักษณะ คือ รู้แน่นใน

เน้ือหาวิชา (content) และมีทกัษะในการประกอบอาชีพและสามารถด ารงชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลง 

รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้และช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้รวมทั้งตอ้งมีทกัษะ

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันา

คุณภาพบณัฑิตตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีมุ่งเน้นการพฒันา

นกัศึกษาและบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าและมีคุณลกัษณะพึงประสงค ์สู่โลกอาชีพซ่ึงในทาง

ปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดน้ั้น มีอยูห่ลายแนวทางดว้ยกนัและแนวทางหน่ึงท่ีสามารถ

จะแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัศึกษาไดใ้นระดบัหน่ึงคือ การเสริมสร้างภาวะผูน้ าให้แก่นกัศึกษา เพื่อให้

นกัศึกษาเกิดทศันคติท่ีถูกตอ้ง อนัจะน ามาสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคแ์ละขยายผลไปสู่กลุ่ม

นกัศึกษารุ่นเดียวกนัและรุ่นนอ้งต่อไป 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ มหาวทิยาลยั โดยกองพฒันานกัศึกษา จึงไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมเพื่อ

สร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21  น้ีข้ึน เพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในระดบัสาขาวิชา โดยมุ่งหวงัให้นกัศึกษา

เป็นผูท่ี้มีจิตใจให้ใฝ่ดี  มีวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้รักสามคัคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จกัสิทธิและ

หนา้ท่ีของตน รู้จกักาลเทศะ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา  มีวจิารณญาณแยกแยะความถูกผดิ มีความรู้เท่าทนัการ

เปล่ียนแปลง ไม่ตกอยูใ่นวงจรชัว่ร้าย รู้จกัปฏิเสธ รู้จกัเลือกรับส่ิง ท่ีดี ท่ีเหมาะสม ตลอดจนรู้จกัการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ดว้ยการประนีประนอม และปรองดอง รวมทั้งมีการขยายผลไปสู่กลุ่มนกัศึกษาอ่ืนๆ ต่อไป ทั้งน้ี

ดว้ยหวงัว่าทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีจะไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชาติในอนาคต

ต่อไป  

    กองพฒันานกัศึกษา 
             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รายงานการปฏบิัติงานโครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 
  ปีงบประมาณ 2557 

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

ข้อมูลทัว่ไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 ปีงบประมาณ 2557 
2. กลุ่มกจิกรรม ตวัแทนนกัศึกษาจากสโมสรนกัศึกษาของคณะในสังกดั 

 ทั้ง 9 แห่ง                                                                                                                          
3. ช่ือมหาวทิยาลัย             มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
4. ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์  กอ้นเครือ                                            
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหวา่งวนัท่ี  22 – 24  มีนาคม  2557 
6. สถานทีป่ฏิบัติงาน ตะบูนบาน รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

 

ทรัพยากรทีใ่ช้ในโครงการ 
7.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

สถานะของผู้เข้าร่วมโครงการ  
จ านวนนักศึกษาที่
คณะส่งรายช่ือ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 

คณะกรรมการด าเนินงาน  วิทยากร และพนกังานขบัรถ - 14 
นกัศึกษา   

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
2. คณะศิลปศาสตร์  
3. คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  
4. คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7. คณะบริหารธุรกิจ  
8. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
7 

 
7 
8 
8 
8 
7 
6 
8 
7 
7 

รวมนักศึกษา 62 66 

รวมทั้งหมด 80 
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รายงานผลการใช้จ่ายเงิน 
 

8. แหล่งเงินอุดหนุน งบประมาณท่ีไดรั้บ จ่ายจริง  

 เงินงบประมาณแผน่ดินปีงบประมาณ  2557 200,000.- 198,650.-    บาท 

                                                                รวมรายได ้ 200,000.- 198,650.-    บาท 

9. รายจ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีไดรั้บ จ่ายจริง  

9.1 ค่าตอบแทนวทิยากร  26,600.- 26,600.- บาท 

9.2 ค่าท่ีพกั  75,000.- 75,000.- บาท 
9.3 ค่าอาหารกลางวนั-เยน็  56,250.- 56,250.- บาท 
9.4 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  22,500.-        22,500.- บาท 
9.5 ค่าเช่าเหมารถบสั รับ-ส่ง นกัศึกษา 10,000.- 10,000.- บาท 
9.6 ค่าพาหนะกรรมการ และ พขร. 2,000.- 1,850.- บาท   

9.7 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,000.- 3,800.- บาท 
9.8 ค่าวสัดุส้ินเปลือง 2,650.- 2,650.- บาท 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการทั้งส้ิน 200,000.-  198,650.-    บาท 
 (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัหกร้อยหา้สิบบาทถว้น) 

 

ประเมนิผลการปฏบิัติงานโครงการ  
10. การบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 

10.1 เพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในระดบัสาขาวชิา 
10.2 เพื่อสร้างให้ผูน้ านักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงกับความคาดหวงัของสังคม ได้แก่         

มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และต่อสังคม รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี          
มีทกัษะในการประนีประนอม มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

10.3 เพื่อให้ผู ้น านักศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือ   
จดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัหรือสังคม 

10.4 เพื่อสร้างเครือข่ายผูน้ านักศึกษาของมหาวิทยาลยัให้เขม้แข็งและมีพลงัในการแก้ไขปัญหาท่ี
กระทบโดยตรงต่อเพื่อนนกัศึกษา และหรือปัญหาของส่วนรวมต่อไป 

10.5 เพื่อท าให้ผูน้ านกัศึกษาไดน้ าเสนอโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั หรือ
สังคม 
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11. การด าเนินงาน 
11.1 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ (ละลายพฤติกรรม) โดย  อ.ชนะ กร ่ ากระโทก  จากมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
11.2 การบรรยาย เร่ือง “ผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21” โดย ดร.จิรวฒัน์  วรัีงกร 
11.3 การบรรยาย เร่ือง “บทบาทหน้าท่ีของสภานกัศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนกัศึกษา” 

โดย คุณสุทธิศกัด์ิ  สุขส าราญ และ คุณธีรพจน์  กาญจนพานิช 
11.4 การบรรยาย เร่ือง “แนวทางการสร้างกิจกรรมอนัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม” กิจกรรมสร้าง

ทศันคติด้านการรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการเคารพกฎหมาย และด้านจิตสาธารณะ โดย        
ดร.จิรวฒัน์  วรัีงกร 

11.5 กิจกรรมกลุ่ม  เร่ือง “การคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Creative Thinking)” โดย  อ.ชนะ กร ่ ากระโทก   
11.6 การฝึกปฏิบติักิจกรรม (แบ่งกลุ่ม) เร่ือง “การส่ือสารและการรู้เท่าทนัส่ือ ของผูน้ าในสังคม      

ยุคใหม่ (Communication and media literacy)”   (การเรียนรู้ทกัษะการส่ือสาร และการเจรจา
ต่อรอง, การสืบหาขอ้มูลและการเรียนรู้ผ่านส่ือต่างๆ, การเสริมสร้างความพร้อมในการคิด
วิเคราะห์และประเมินค่าส่ือ และ การเสริมแนวคิดในการปรับตัวให้รู้เท่าทันส่ือ) โดย             
ดร.จิรวฒัน์    วรัีงกร และ ผศ.ดร.มนสันนัท ์ หตัถศกัด์ิ   

11.7 การฝึกปฏิบัติกิจกรรม (แบ่งกลุ่ม) เร่ือง “ภาวะผูน้ ากับการแก้ไขปัญหา (Leadership and 
problem splving) (กิจกรรมทดสอบภาวะผูน้ า, กิจกรมสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีม, กิจกรรมการ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า, กิจกรรมการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น และ กิจกรรมการจดัการความ
ขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค)์ โดย อ.ชนะ กร ่ ากระโทก  และ  ผศ.ดร.มนสันนัท ์หตัถศกัด์ิ   

11.8 ฝึกปฏิบติักิจกรรมเสริมสร้าง  “จิตอาสาและจิตสาธารณะ (Volunteerism and public mind)”     
โดย คุณชลมัภ ์ ประครองทรัพย ์

11.9 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการจดัท า โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั และสรุปพร้อมน าเสนอโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันานกัศึกษา โดย อ.ชนะ กร ่ ากระโทก  และ ผศ.ดร.มนสันนัท ์      หตัถศกัด์ิ 

 

12. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
12.1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครสามารถสร้างผูน้ านกัศึกษาในระดบัสาขาวชิา 
12.2 ผูน้ านกัศึกษาในระดบัสาขาวชิาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครมีศกัยภาพความ

เป็นผูน้ า และมีคุณลกัษณะของบณัฑิตพึงประสงค์ อนัเป็นท่ีตอ้งการของสังคม ไดแ้ก่ การมี
วนิยัในตนเอง   มีความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนร่วม  รู้จกัการเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดี    มีทกัษะ
ในการประนีประนอม มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา  

12.3 ผูน้ านกัศึกษาท่ีไดรั้บการฝึกอบรมมีความรู้ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และจดั
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัหรือสังคมได ้
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12.4 มหาวิทยาลยัมีเครือข่ายผูน้ านักศึกษาตั้งแต่ระดบัสาขาวิชาท่ีเขม้แข็ง สามารถช่วยกนัแก้ไข
ปัญหาท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเพื่อนนกัศึกษา และ/หรือ ปัญหาสังคมส่วนรวมได ้

12.5 มหาวทิยาลยัมีโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั หรือสังคม 
 

13. สรุปผลการประเมินการจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 
การส ารวจความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ผูจ้ดัโครงการไดแ้จก

แบบประเมินให้แก่นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จ านวน 52 ชุด สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ 
ดงัน้ี 
 
ตอนท่ี 1   ข้อมลูท่ัวไป 

13.1 ขอ้มูลเพศ 
 จากข้อมูลเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68           

ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 31 59.6 
หญิง 21 40.4 

รวม 52 100 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงขอ้มูลเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,  59.6% 
21,  40.4% 

ข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 
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13.2 ขอ้มูลชั้นปี 
จากขอ้มูลชั้นปีของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3  คิดเป็น ร้อยละ 51.9

ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 และแผนภูมิท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามชั้นปี 
 

ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ชั้นปีท่ี 1 6 11.5 
ชั้นปีท่ี 2 15 28.8 
ชั้นปีท่ี 3 27 51.9 
ชั้นปีท่ี 4 4 7.7 

รวม 52 100 
 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงขอ้มูลชั้นปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.3 ขอ้มูลสังกดัคณะ 

จากข้อมูลสังกัดคณะของผู ้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์   คิดเป็นร้อยละ 13.5  ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 และแผนภูมิท่ี 3 
 
 
 
 
 

ชั้นปีท่ี 1 

ชั้นปีท่ี 2 

ชั้นปีท่ี 3 

ชั้นปีท่ี 4 

6, 11.5% 15, 28.8% 

27, 51.9% 

4, 7.7% 

ข้อมูลช้ันปี 
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ตารางท่ี 3   จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกดัคณะ 
 

สาขาวชิา จ านวน ร้อยละ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 6 11.5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 13.5 
คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 6 11.5 
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่  6 11.5 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 6 11.5 
คณะบริหารธุรกิจ 6 11.5 
คณะศิลปศาสตร์ 7 13.5 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 7.7 
คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  4 7.7 

รวม 52 100 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงขอ้มูลสังกดัคณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6, 11.5% 

7, 13.5% 

6, 11.5% 

6, 11.5% 

6, 11.5% 

6, 11.5% 

7, 13.5% 

4, 7.7% 

4, 7.7% 

จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชัน่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
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การประเมินผลการด าเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู ้น านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ปีงบประมาณ 2557 ในคร้ังน้ี   โดยผู ้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวดัระดับเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า         
(rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 

1. “นอ้ยท่ีสุด”  ให ้ 1 คะแนน 
2. “นอ้ย”   ให ้ 2 คะแนน 
3. “ปานกลาง”  ให ้ 3 คะแนน 
4. “มาก”   ให ้ 4 คะแนน 
5. “มากท่ีสุด”  ให ้ 5 คะแนน 

 
ส าหรับเกณฑก์ารแปรผลค่าเฉล่ียแต่ละคะแนน ใชสู้ตร ดงัน้ี  
 
 สูตร  = 

 
     แทนค่า =    
    

 
   =  0.80 
 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑอ์ยูใ่นระดบันอ้ย” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมาก” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “เกณฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด” 
 
 
 

ตอนท่ี 2  การบรรลุวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า  ผูต้อบแบบประเมินผล

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ 2557 แสดงความความคิดเห็น 
ต่อส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมไวด้งัน้ี 

    
 
 
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต ่าสุด  
จ านวนตวัเลือก 

5 – 1 
5 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการจดัโครงการ  
รายการ x  S.D. เกณฑ์ระดบั 

1. โครงการน้ีสามารถสร้างผูน้ านกัศึกษาในระดบัสาขาวชิาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.21 .498 มากท่ีสุด 

2. โครงการน้ีสามารถสร้างใหผู้น้ านกัศึกษามีคุณลกัษณะ 
พึงประสงคต์รงกบัความคาดหวงัของสงัคม ไดแ้ก่ มีวนิยัในตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และตอ่สงัคม รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ี
ดี มีทกัษะในการประนีประนอม  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

4.31 .612 มากท่ีสุด 

3. ผูน้ านกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา
ตนเอง หรือจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัหรือสังคม 

4.38 .631 มากท่ีสุด 

4. โครงการน้ีสามารถสร้างเครือข่ายผูน้ านกัศึกษาของมหาวทิยาลยัให้
เขม้แขง็และมีพลงัในการแกไ้ขปัญหา 
ท่ีกระทบโดยตรงต่อเพ่ือนกัศึกษา และหรือปัญหาของส่วนรวมตอ่ไป 

4.25 .682 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.28 .483 มากทีสุ่ด 
 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมมีความความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีได้รับจากการจัด
กิจกรรมในคร้ังน้ี สูงท่ีสุด คือ หวัขอ้ท่ี 3 ผูน้ านกัศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง 
หรือจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัหรือสังคม ( x  = 4.38, S.D. = .631) และหากพิจารณาการจดั
โครงการในภาพรวม พบวา่ เกณฑ์อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.28, S.D. = .483) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การจดัโครงการน้ี
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีตั้งไวไ้ด ้โดยคิดเป็นร้อยละ 85.60 
 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ พบวา่   ผูต้อบแบบ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผูน้ านกัศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ปีงบประมาณ 2557 แสดงความพึงพอใจ
ต่อการจดักิจกรรมไวด้งัน้ี 
   
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
จดัโครงการในภาพรวม จ าแนกเป็นรายดา้น 
 

รายการ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.  ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตรในการอบรม 4.39 .402 มากท่ีสุด 
2.  ดา้นวิทยากร 4.37 .438 มากท่ีสุด 
3.  ดา้นการใหบ้ริการ/สถานท่ี 4.20 .555 มาก 

ภาพรวม 4.32 .378 มากที่สุด 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจดัโครงการในภาพรวม อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.32, S.D. .378) คิดเป็นร้อยละ 86.4 โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นเน้ือหาและ
หลกัสูตรในการอบรม ( x  = 4.39, S.D. = .402)    
 

ตารางท่ี 6  แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
จดัโครงการ จ าแนกรายขอ้ 
 

รายการ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.  ด้านเนือ้หาและหลกัสูตรในการอบรม    
1.1 เน้ือหาของหลกัสูตรมีความเหมาะสม 4.44 .502 มากท่ีสุด 
1.2 ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจ ในเน้ือหา หลงัการอบรม 4.27 .564 มากท่ีสุด 
1.3 เน้ือหาของหลกัสูตรสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 4.54 .576 มากท่ีสุด 
1.4 ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบัเน้ือหา                4.35 .520 มากท่ีสุด 

2.  ด้านวทิยากร    
2.1 ความเหมาะสมของวิทยากร(ความรู้/ประสบการณ์) 4.40 .569 มากท่ีสุด 
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.37 .561 มากท่ีสุด 
2.3 การเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแสดงความเห็น 4.42 .499 มากท่ีสุด 
2.4 ตอบขอ้ซกัถามไดช้ดัเจนและตรงประเดน็ 4.37 .525 มากท่ีสุด 
2.5 กิจกรรมฝึกปฏิบติัเหมาะสมหบัเน้ือหาหลกัสูตร 4.33 .585 มากท่ีสุด 

3.  ด้านการให้บริการ/สถานที่    
3.1 การตอ้นรับ/การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 4.31 .673 มากท่ีสุด 

3.2 อาหารและเคร่ืองด่ืม 4.08 .788 มาก 
3.3 ความเอาใจใส่ของอาจารย/์เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมดูแล 4.15 .751 มาก 
3.4 หอ้งพกัอาศยั/หอ้งประชุม/สถานท่ีจดักิจกรรม 4.27 .689 มากท่ีสุด 

 
เ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ผู ้เข้า ร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ หัวข้อ                

เน้ือหาของหลกัสูตรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้( x  = 4.54, S.D. = .576)  
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 จากผูต้อบแบบสอบถามไดข้อ้เสนอแนะต่อการจดัโครงการคร้ังน้ี มีจ  านวน 30 คน จากทั้งหมด 52 คน ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 57.69  สามารถสรุปความคิดเห็นได ้ดงัน้ี 
 ส่ิงทีไ่ด้รับจากโครงการ 

- ไดเ้รียนรู้ถึงบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบต่องานในการเป็นสภานกัศึกษา องค์การนกัศึกษา 
และสโมสรนกัศึกษา 
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- ไดเ้รียนรู้การเป็นผูน้ าท่ีดี เรียนรู้ทกัษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรองในสังคมยุคใหม่ ตลอดจน
สามารถปรับตวัใหรู้้เท่าทนัส่ือ และสังคมในปัจจุบนั 

- ไดแ้ลกเปล่ียนมุมมอง ความคิดเห็น และประสบการณ์การท างานร่วมกนั จากเพื่อนๆ ต่างคณะ 
ซ่ึงสามารถมาประยกุตใ์ชใ้นการท ากิจกรรมของคณะ และมหาวทิยาลยัต่อไป  

- ได้สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มนักศึกษา และคณะ ส่งเสริมให้การท ากิจกรรมนักศึกษามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  

- เรียนรู้เร่ือง จิตอาสา จิตสาธารณะ ตลอดจนการบ าเพญ็ประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้นกัศึกษารู้จกั
การให ้การแบ่งปัน การช่วยเหลือมหาวทิยาลยั และสังคมใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึน 

 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
- อยากให้มีโครงการดีๆ เช่นน้ีอีกในปีต่อๆ ไป เพราะเป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ นกัศึกษาได้

เรียนรู้ถึงประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้การท างานกลุ่ม รู้จกัเพื่อนต่างคณะ และยงัไดรั้บความรู้ใน
การเป็นผูน้ าท่ีดี รู้จกัการเจรจา ส่ือสารในสังคมปัจจุบนั 

- อยากให้ขยายโครงการให้เขา้ถึงนักศึกษากลุ่มอ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะทีมงานทุกคนในสโมสร
นกัศึกษาของแต่ละคณะ ตลอดจนมีการขยายผลจากการฝึกอบรมไปยงัเพื่อนนกัศึกษาคนอ่ืนๆ 
ดว้ย 

 

14. ปัญหาและอุปสรรค 
14.1 มีการเปล่ียนแปลงรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกะทันหัน ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ

ด าเนินงาน 
14.2 นักศึกษาบางคนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมระหว่างการฝึกอบรม

โครงการ 
 

15.  ข้อเสนอแนะ  
15.1 คณะตอ้งก ากบัดูแลนกัศึกษาใหเ้ขา้ร่วมโครงการครบตามจ านวนท่ีแจง้ไว ้เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อ

งบประมาณในการเตรียมการนอ้ยท่ีสุด 
15.2 คณะควรช้ีใหน้กัศึกษาเห็นประโยชน์ของการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมของมหาวทิยาลยั 
15.3 มหาวทิยาลยัควรมีมาตรการจูงใจในเร่ืองการเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา 
15.4 ควรมีกิจกรรมน้ีต่อไปทุก ๆ ปี เน่ืองจากท าให้ผูน้  านกัศึกษาทุกคณะไดส้ร้างความรู้จกั และคุน้เคยซ่ึง

กนัและกนั ท าใหเ้กิดเป็นเครือข่ายในการท างานร่วมกนั อีกทั้งยงัเป็นโครงการท่ีให้ประสบการณ์นอก
ชั้นเรียนท่ีมีประโยชน์อีกดว้ย 

 
 
 
 

************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 

ระหว่าง วนัที่  22 – 24  มีนาคม 2557 

ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

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

1 ค่าตอบแทนวทิยากร  26,600 บาท 

2 ค่าท่ีพกั 75,000 บาท 

3 ค่าอาหารกลางวนั - เยน็ 56,250 บาท 

4 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 22,500 บาท 

5 ค่าเช่าเหมารถบสั รับ – ส่ง นกัศึกษา 10,000 บาท 

6 ค่าพาหนะกรรมการ และ พขร. 1,850 บาท 

7 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 3,800 บาท 

8 ค่าวสัดุส้ินเปลือง 2,650 บาท 

 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 198,650 บาท 

 งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั 200,000 บาท 

 คงเหลือ 1,350 บาท 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรม 
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 โครงการอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 
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ผลการน าเสนอของนักศึกษา 

โครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 

ระหว่างวนัที ่22 – 24 มนีาคม 2557  ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 

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

กลุ่มต้นโพธิ์ อาภากร 

กจิกรรม : ส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบนั 

เป้าหมาย 

- ใหน้อ้งไดรู้้จกักนัมากข้ึน 

- สร้างความสัมพนัธ์ใหพ้ี่กบันอ้ง 

- สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

- ท าใหน้อ้งรักสถาบนัท่ีนอ้งไดศึ้กษาอยู ่

ความส าเร็จ 

- นกัศึกษาในมหาวทิยาลยัรักกนั 
 

กลุ่มราชพฤกษ์ 

กจิกรรม : ค่ายอาสา 

เป้าหมาย 

- เกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกนั 

- เกิดการเรียนรู้ถึงการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

- นกัศึกษาสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความส าเร็จของกจิกรรม 

- นกัศึกษามีความสามคัคี เป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

- รู้จกัการช่วยเหลือกนัในการท างานกลุ่ม 

- ผลงานของโครงการออกมาส าเร็จเป็นอยา่งดี 
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กลุ่มต้นปีป 

กจิกรรม : ส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบนั 

เป้าหมาย 

- สร้างความสามคัคี 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะ สาขา พี่นอ้ง 

- สร้างความมีน ้าใจ 

- รู้จกักฎ ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

- ปลูกจิตส านึกใหรั้กสถาบนั 

ความส าเร็จของกจิกรรม 

- มีความสามคัคีในหมู่คณะ 

- เกิดความรักใคร่ ปรองดองระหวา่งพี่ นอ้ง เพื่อน 

- มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผซ่ึ่งกนัและกนั 

- รักษากฎ ระเบียบของมหาวทิยาลยั 

- มีความรักสถาบนั 
 

กลุ่มตะเคยีนลฟิท์แก้ว 

กจิกรรม : ค่ายอาสา 

เป้าหมาย 

- เพื่อพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

- เพื่อส่งเสริมความสามคัคี และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ระหวา่งนกัศึกษา และชุมชนท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

- เสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกใหน้กัศึกษาไดมี้จิตอาสาต่อสังคม 

ความส าเร็จของกจิกรรม 

- นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้และศกัยภาพเพิ่มมากข้ึนในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

- นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั (สัมพนัธภาพท่ีดี) ระหวา่ง

นกัศึกษาและชุมชน 

- นกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดจิตส านึกในการมีจิตอาสา 
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กลุ่มต้นงิว้ 

กจิกรรม : ส่งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบนั 

เป้าหมาย 

- นอ้งรู้จกัความเป็นมาและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

- นอ้งท่ีมาจากคนละคณะรู้จกัและสนิทสนมกนั 

- ความสัมพนัธ์ระหวา่งรุ่นพี่รุ่นนอ้ง 

ความส าเร็จ 

- เกิดความรักและความสามคัคี ระหวา่งเพื่อนกบัเพื่อน พี่และนอ้งในมหาวทิยาลยั 

- รักและภูมิใจในคณะของตนเอง 

- นอ้งใชชี้วติในร้ัวมหาวทิยาลยัอยา่งมีความสุข 



 
 
 
 
 
 

ท ำเนียบวทิยำกร 
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ท ำเนียบวทิยำกร 
 

 

 

ดร.จิรวฒัน์     วรัีงกร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  

 

ผศ. ดร.มนัสนันท์     หัตถศักดิ์  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
 

 

อำจำรย์ ชนะ     กร ่ำกระโทก 
มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
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คุณชลมัภ์  ประครองทรัพย์ 

คหกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  

 
คุณสุทธิศักดิ์  สุขส ำรำญ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  

 
คุณธีรพจน์  กาญจนพานิช 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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รายช่ือนักศึกษาโครงการฝึกอบรมเพือ่สร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที ่21 
ระหว่างวนัที ่ 22 – 24 มนีาคม 2557 

ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 
 

************************************************* 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1. นายพีรพล พุกโหมด 
2. นายวิชชา บัวธรรม 
3. น.ส.ลลทริยา วิชาสวัสดิ์ 
4. น.ส.เจนจิรา ใจโต 
5. นายนิฐิพงษ์ ชอบสะอาด 
6. นายณรงค์ศักดิ์ จงมีสุข 
7. นายวรุฒน์ น้อยพันธุ์ 

คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
8. น.ส.ทิพาพรรณ นิยมจิตร 
9. นายนนทวัชร เฉลยมณี 
10. น.ส.นิภาพร จรทะผา 
11. น.ส.ปวีณา อินถาโท 
12. นายเกศไกรศร แก้วสามารถ 
13. นายฉัตรศิริ แสงค าคม 
14. น.ส.ศริพร เจริญผล 

คณะเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 
15. นายนรากร ภาคเจริญ 
16. นายธาวิน เหลืองอร่าม 
17. น.ส.พิชชาพร นาคเดช 
18. น.ส.บุญฑิกา เอ่ียมส าอาง 
19. น.ส.พิมธิชา เอ่ียมสุเมธ 
20. นายนรากร สุวรรณมาโจ 
21. นายณัฐวุฒิ ลาฬโอฬาร 
22. น.ส.ชลธิญา ศรีกัลยานุกูล 

คณะบริหารธุรกจิ 
23. นายกิเลนฑ์ ตรีโสภณ 
24. นายจิรายุ วงศ์ลือชา 
25. น.ส.เบญจวรรณ แว่นแก้ว 
26. น.ส.ชลธิชา ชาญชล 
27. น.ส.พรทิพย์ อ่วมกลัด 
28. นายอาธิป ปัญญาประเสริฐ 
29. นายสุวิชา จ าลองราษฎร์ 
30. น.ส.ฐิติภา เกิดทองค า 
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คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31. นายอนล ศิริวรรณ 
32. น.ส.สภุาวด ี ศรพรหมฉาย 
33. น.ส.สวุรรณี ธรรมด ารงวิทย์ 
34. นายอัครเดช กาญจนกาศ 
35. นายคงพัฒน์ นกยอก 
36. นายพรีพงษ์ ไกรศรีสุวรรณ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
37. นายปิยะพันธ์ พาฬเสวต 
38. น.ส.บุษราคัม วุฒิไพศาล 
39. น.ส.ชุติมา เชี่ยวอาชา 
40. นายกรวิทย์ พลพิชัย 
41. นายวสุ  สุนทรตุน 
42. นายวิษณุ สุวรรณพาณิชย์ 
43. น.ส.สาวิตร ี จูฑะสุวรรณศิริ 

คณะศิลปศาสตร์ 
44. น.ส.ปรารถนา เกรียงไกร 
45. นายสุรพงษ์ จงวิไลเกษม 
46. น.ส.วชิราภรณ ์ สุรพงศ์วาณิชกุล 
47. น.ส.นวพร แก้วทิพย์ 
48. นายชญานิน ศาศวัตวลี 
49. น.ส.ศิริรัตน ์ ยงวิบูล 
50. น.ส.นิดา ลาภวิสุทธิสาโรจน ์
51. นายสุริยา พงษ์สุริยา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
52. นายรุวิภาส บรรยงลักษณา 
53. นายธีรนพ บัวไข 
54. น.ส.ดวงกมล นิรชานนท์ 
55. น.ส.กัญญาพร ถนอมนุช 
56. น.ส.สุมาพร สุขทวี 
57. น.ส.กาญจนา สุตภักดิ์ 
58. นายอานนท์ แก้วศรีนาท 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
59. นายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์ 
60. น.ส.วันรพ ี เปี่ยมวัฒนชัย 
61. น.ส.ลัลนล์ลิต ขาวเขียว 
62. น.ส.อาริยา ดีสัน 
63. นายอภิชาติ ปะฏิเต 
64. นายโชคฐิกร รุณนก 
65. นายอนุพงษ์ ปาสะกะ 
66. นายภุชงค์ คุณฉงวน 



 

 
 

 

ภาคผนวก 
 

 
 



























           แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้น านักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ระหว่างวันที่ 22-24  มีนาคม 2557 

ณ ตะบูนบาน รีสอร์ท  จ.สมุทรสงคราม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
 
 
 
 

2. ท่านก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีใด 
  ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2   
  ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 4      
 
 
 

3. ท่านก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา (โปรดระบุ)..........................................................................................  
  
4. ท่านอยู่ในสังกัดคณะใด 
  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์     6. คณะบริหารธุรกิจ 
  2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     7. คณะศิลปศาสตร์   
  3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
  5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
 

 
ตอนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. โครงการนี้สามารถสร้างผู้น านักศึกษาในระดับสาขาวิชา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2. โครงการนี้สามารถสร้างให้ผู้น านักศึกษามีคุณลักษณะ 
พึงประสงค์ตรงกับความคาดหวังของสังคม ได้แก่ มีวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคม รู้จักการ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีทักษะในการประนีประนอม  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตอาสา 

     

3. ผู้น านักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง หรือ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
หรือสังคม 

     

4. โครงการนี้สามารถสร้างเครือข่ายผู้น านักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้ เข้มแข็งและมีพลังในการแก้ไขปัญหา 
ที่กระทบโดยตรงต่อเ พ่ือนักศึกษา และหรือปัญหาของ
ส่วนรวมต่อไป 

     



ตอนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับประเด็นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1.  ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการอบรม 

1.1 เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม 
     

1.2 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหา หลังการอบรม      
1.3 เนื้อหาของหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้      
1.4 ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา                     

2.  ด้านวิทยากร 
2.1 ความเหมาะสมของวิทยากร(ความรู้/ประสบการณ์) 

     

2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้      
2.3 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความเห็น      
2.4 ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น      
2.5 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร      

3.  ด้านการให้บริการ/สถานที ่
3.1. การต้อนรับ/การให้บริการ 

     

3.2. อาหารและเครื่องดื่ม      
3.3. ความเอาใจใส่ของผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา      
3.4. ห้องพักอาศัย/ห้องประชุม/สถานที่จัดกิจกรรม      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
....................................................................................................................................... ..................................................................
................................................................. .............................................................................................................. .......................... 
 
 

***ขอขอบคุณในความร่วมมือ*** 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสรมิศักยภาพและพัฒนาวินัยนักศึกษา     
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทร./โทรสาร. 02-2829009 ต่อ 6509 
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