


 

 
 
 

รายงานการผลการด าเนินงานโครงการ  

“เพชรราชมงคลพระนครปันสขุให้น้อง” 
 
 
     
 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 

 
 
 
 
 

กลุ่มนักศึกษาโครงการส่งเสรมิและพัฒนาความเป็นเลิศนักศึกษา 
“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที ่11 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ค ำน ำ 
 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร  วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้จัดท าขึ้น   
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงโอกาสทางความรู้ ทักษะทางสังคม 
และความเป็นอยู่ที่ดี  

2. เพ่ือสร้างเสริมให้นักศึกษาเพชรราชมงคล รุ่นที่ 11 มีจิตส านึกต่อการช่วยเหลือสังคม 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา และจิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม  

3. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาเพชรราชมงคล
พระนคร รุ่นที่ 11 

โดยการท ารายงานฉบับนี้ ยังจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการประกอบ 
การด าเนินงานโครงการฯ ตลอดจนน าเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนิน
โครงการฯ  เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายงานการผลการด าเนินงานโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
กลุ่มนักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
********************* 

 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
               

2. กลุ่มกิจกรรม 1. นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 
  2. เด็กหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
                                                                                                                           

3. ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชิษณุวิชญ  มิตรประเสริฐยิ่ง 
 ประธานนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11  
                                                                 

5. ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
 

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
 

7. สถานที่ปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 

8. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   รวมทั้งสิ้น   82   คน   ได้แก่ 
 8.1  อาจารย์/เจ้าหน้าที่   จ านวน    5  คน 
 8.2   นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11     จ านวน    30  คน  
 8.3  เด็กหญิง และเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จ านวน    47 คน   
 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  

9. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  9.1 เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย      ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน             .                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
  9.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าโครงการ ร้อยละ 85                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าโครงการ ร้อยละ 92.2 
 

 เป้าหมาย   ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ 85                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ 87.8 
9.3 เชิงเวลา  : 

 เป้าหมาย     ก าหนดจัดโครงการในช่วง เดือน ธันวาคม 2558 
 ผลการด าเนินงาน    จัดโครงการในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 
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10. สรุปความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ชุด คือ  

การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท าโครงการ และการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการในครั้งนี้  ผู้ประเมินได้
ใช้เกณฑก์ารวัดระดับแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ 

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  “อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง  “อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด” 
  โดยมีผลสรุปความพึงพอใจในการจัดโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 10.1 การส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการท ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ “เพชรราชมงคล
ปันสุขให้น้อง” 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลเพศ 

 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 20 57.1 
หญิง 15 42.9 

รวม 35 100 
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ข้อมูลสถานภาพ 

จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.7 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ 5 14.3 
นักศึกษา 30 85.7 

รวม 35 100 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสถานภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5, 14.3 % 

30, 85.7 % 

ข้อมูลสถานภาพ 

เจ้าหน้าที ่

นักศึกษา 

20, 57.1 % 

15, 42.9 % 

แสดงข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 
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3. ข้อมูลสังกัด 
จากข้อมูลสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ  คิดเป็นร้อยละ 22.9 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 
ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัดคณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 14.3 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 14.3 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 0 
คณะบริหารธุรกิจ 3 8.6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2.9 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 8.6 
คณะศิลปศาสตร์ 4 11.4 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 2.9 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8 22.9 
กองพัฒนานักศึกษา 5 14.3 

รวม 35 100 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5, 14.3 % 

5, 14.3 % 3, 8.6 % 

1, 2.9 % 

3, 8.6 % 
4, 11.4 % 

1, 2.9 % 

8, 22.9 % 

5, 14.3 % 

ข้อมูลสังกัด 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กองพัฒนานักศึกษา 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมท าโครงการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล 
มีความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมท าโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” ณ สถาน-
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้แสดงความความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อ 
การเข้าร่วมท าโครงการ 

N = 35 
หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านเกิดจิตอาสาและจิตสาธารณะในการเสียสละเวลา
ส่วนตัวเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือผู้ อ่ืนเพ่ิมขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

4.49 .612 มากที่สุด 

2. ท่านได้เปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดจน
การท างานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

4.63 .490 มากที่สุด 

3. ท่านไดฝ้ึกฝนและเรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 4.86 .355 มากที่สุด 
4. ท่านได้น าความรู้ที่ ได้จากการฝึกอบรมในโครงการ 

เพชรราชมงคลพระนครมาปรับใช้กับการท างานมากน้อย
เพียงใด 

4.49 .507 มากที่สุด 

5. สถานที่จัดงาน 4.54 .611 มากที่สุด 
6. รูปแบบการจัดกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดงาน 4.71 .458 มากที่สุด 

รวม 4.61 .208 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท าโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.61 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.2  โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ท่านได้ฝึกฝนและเรียนรู้การ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 4.86 
 

10.2  การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชร
ราชมงคลพระนคร รุ่น 11 ในโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” ณ สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลเพศ 

 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 95.7 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 4 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 2 4.3 
หญิง 45 95.7 

รวม 47 100 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ข้อมูลการศึกษา 
จากข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น

ประถมศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 91.5 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 5 
 
ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 43 91.5 
 มัธยมศึกษา 0 0 
 ปริญญาตรี 4 8.5 

รวม 47 100 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43, 91.5 % 4, 8.5 % 

แสดงข้อมูลการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี 

2, 4.3 % 

45, 95.7 % 

แสดงข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11  
ได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ต่อ   
การจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11  

N = 47 
หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงโอกาสทางความรู้  
ทักษะทางสังคม และความเป็นอยู่ที่ดี 

4.32 .726 มากที่สุด 

2. โครงการนี้มีประโยชน์ท าให้ได้รับรู้ถึง 
ความปรารถนาดีจากสังคม 

4.38 .644 มากที่สุด 

3. ท่านได้รับก าลังใจและการบริการ 
จากกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี 

4.49 .718 มากที่สุด 

4. รูปแบบการจัดกิจกรรม 4.36 .568 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการจัดงาน 4.40 .681 มากที่สุด 

รวม 4.39 .423 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชร      
ราชมงคลพระนคร รุ่น 11 ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.39 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.8 
โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ท่านได้รับก าลังใจและการบริการจากกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี 
ค่าเฉลี่ย 4.49 
 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากให้นักศึกษามาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
- ควรเพิ่มเวลาการจัดกิจกรรมให้มากข้ึนกว่านี้ 

 
 

************************** 
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สรุปค่าใช้จ่าย  
โครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง”  
นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 

******************* 
 
ประกอบด้วยรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

หมวดค่าใช้สอย  จ านวน 6,200 บาท  

- ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 100 บาท x 35 คน) =   3,500  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 2 มื้อ x 30 บาท x 35 คน) =   2,100 บาท 
- ค่าจัดท าเล่มรายงาน (3 เล่ม x 200 บาท) =     600 บาท 

 

หมวดค่าวัสดุ  จ านวน 3,800 บาท 

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง   =    3,800 บาท 
 (อุปกรณ์ในการจัดสันทนาการ ของรางวัลและของบริจาค)   

                                                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น       =     10,000   บาท              
 
 
                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 

โดย นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 
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ภาคผนวก 

 

 



















รายช่ือผู้ด าเนินงาน 
โครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 

ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 

กองพัฒนานักศึกษา 

1. นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 

2. นายธีรพล  ชมชื่น 

3. ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ 

4. นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 

5. นางสาวขนิษฐา  สุริยะ 

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 11 

1. นางสาวทิพย์ทิยา  อินทร์ทิพย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2. นางสาวสุนิษา  ออกแมน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3. นายพิศุทธ์  สุทธะลักษณ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

4. นายบวร   ชะโลธร   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

5. นายวีรยุทธ  ศรีงาม   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

6. นายชิษณุวิชญ  มิตรประเสริฐยิ่ง  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7. นายศราวุฒิ  สุขศรี   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8. นายธีรชัย  แซ่เจ็ง   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

9. นายศิวพล  เรไรวรรณ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

10. นายชาญณรงค์  จุมปี   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

11. นางสาวเบญญาภา วิรุฬห์ภิญโญ  คณะบริหารธุรกิจ 

12. นางสาวธัญพร  ทองค า   คณะบริหารธุรกิจ 

13. นายทวีศักดิ์  อุ่นทานนท์  คณะบริหารธุรกิจ 

14. นางสาววิชากานต์ สายสีนวล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

15. นายศิวกร  ช่วงชื่น   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

16. นางสาวโสรยา  กระต่ายจันทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

17. นายวสุธร  ณ พัทลุง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18. นางสาววชิราภรณ ์ สุรพงศ์วาณิชกุล  คณะศิลปศาสตร์ 

19. นางสาวชฎาเพชร ไชยวงศา  คณะศิลปศาสตร์ 

20. นางสาวพีรนัท  ประสิทธินาวา  คณะศิลปศาสตร์ 



21. นางสาวปรารถนา เกรียงไกร  คณะศิลปศาสตร์ 

22. นายชัชพงศ์  เทพรัตน์   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

23. นายกันตพัช  เจริญ   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

24. นางสาวจิรารัตน์  ศรีอ่ าดี   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

25. นางสาวกิตติยา  ปาลิ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

26. นายปฏิภาณ  มากจันทร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

27. นายษมิทธิ์  ว่องวาณิชชากร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

28. นายศุภชัย  ทองหีต   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

29. นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

30. นายณัฐพล  หลีวิบูลย ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 



(ส ำหรับกลุ่มด ำเนินงำน) 

    แบบประเมินรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
   วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
         ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจง   แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรด ำเนนิ
โครงกำรต่อไป  โปรดท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องทีต่รงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
  
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

1. เพศ 
  ชำย   หญิง 
 
 
2. สถำนภำพ 

  นักศึกษำ  เจ้ำหน้ำที ่
 

3. สังกัด 
    1. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   6. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
    2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร ์  7. คณะศิลปศำสตร ์   
    3. คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   8. คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
    4. คณะบริหำรธุรกิจ    9. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 
    5. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  10. อ่ืนๆ..................................(ระบุ) 

  
ตอนที่ 2  ค ำถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมท ำโครงกำร 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่ำนเกิดจิตอำสำและจิตสำธำรณะในกำรเสียสละเวลำ
ส่วนตัวเพื่อบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพิ่มข้ึนมำกน้อย
เพียงใด 

     

2. ท่ำนได้เปิดโลกทัศน์และสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ตลอดจน
กำรท ำงำนเปน็ทีม และกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ 

     

3. ท่ำนได้ฝึกฝนและเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน 
อย่ำงเป็นระบบ 

     

4. ท่ำนได้น ำควำมรู้ทีไ่ด้จำกกำรฝกึอบรมในโครงกำร 
เพชรรำชมงคลพระนครมำปรับใช้กับกำรท ำงำน 
มำกน้อยเพียงใด 

     

5. สถำนที่จดังำน      

6. รูปแบบกำรจัดกิจกรรมและระยะเวลำในกำรจัดงำน      

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



(ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำน) 

    แบบประเมินรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
   วันที่ 14 ธันวาคม 2558 
         ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจง   แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรด ำเนนิ
โครงกำรต่อไป  โปรดท ำเครื่องหมำย    ลงในช่องทีต่รงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
  
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

1. เพศ 
  ชำย   หญิง 
 
2. ท่ำนจบกำรศึกษำสูงสุดในระดับใด 

  1. ประถมศึกษำ     
    2. มัธยมศึกษำ    
    3. ปริญญำตรี   
    4. สูงกว่ำปริญญำตร ี   

  
ตอนที่ 2  ค ำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของกลุ่มประชำชนในพื้นที่ต่อกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำเพชรรำชมงคลพระนคร รุ่น 11 
 

หัวข้อการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงโอกำสทำงควำมรู้  
ทักษะทำงสังคม และควำมเปน็อยู่ที่ดี 

     

2. โครงกำรนี้มีประโยชน์ท ำให้ได้รับรู้ถึงควำมปรำรถนำ 
ดีจำกสังคม 

     

3. ท่ำนได้รับก ำลังใจและกำรบริกำรจำกกลุ่มนักศึกษำ 
เป็นอย่ำงด ี

     

4. รูปแบบกำรจัดกิจกรรม      

5. ระยะเวลำในกำรจัดงำน      

 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

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