


 

 
 
 

รายงานการผลการด าเนินงานโครงการ  

“ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 
     
 

ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี 
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 

 
กลุ่มนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสรมิความเป็นเลิศนักศึกษา 

“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที ่12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ค ำน ำ 
 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ “เพชรราชมงคลพระนครปันสุขให้น้อง” 
ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ได้จัดท าขึ้น                   
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงโอกาสทางความรู้ ทักษะทางสังคม 
และความเป็นอยู่ที่ดี  

2. เพ่ือสร้างเสริมให้นักศึกษาเพชรราชมงคล รุ่นที่ 12 มีจิตส านึกต่อการช่วยเหลือสังคม 
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา และจิตสาธารณะต่อสังคมส่วนรวม  

3. เพ่ือเสริมสร้างลักษณะพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาเพชรราชมงคล
พระนคร รุ่นที่ 12 

โดยการท ารายงานฉบับนี้ ยังจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการประกอบการ
ด าเนินงานโครงการฯ ตลอดจนน าเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนิน
โครงการฯ  เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 12 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายงานการผลการด าเนินงาน 
โครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 

กลุ่มนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที ่12 
ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 

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

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 
              

2. กลุ่มกิจกรรม 1. นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา 
    “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที ่12 

  2. เยาวชนในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
                                                                                                                         

3. ชื่อมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวบุญธิดา วงษ์เพ็ง 
 ประธานนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที ่12  
                                                              

5. ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

 

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2559 
 

7. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
 

ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   รวมทั้งสิ้น   63   คน   ได้แก่ 

 8.1  อาจารย์/เจ้าหน้าที่   จ านวน    3  คน 
 8.2   นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที ่12    จ านวน    30  คน  
 8.3  เยาวชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ านวน    30 คน   
 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  
9. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

  9.1 เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย      ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน  (30 คน)            .                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
  9.2 เชิงคุณภาพ  : 
 เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าโครงการ ร้อยละ 85                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าโครงการ ร้อยละ 90 
 

 เป้าหมาย   ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ 85                                                                                       
 ผลการด าเนินงาน  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  ร้อยละ 86 
9.3 เชิงเวลา  : 

 เป้าหมาย     ก าหนดจัดโครงการในช่วง เดือน ธันวาคม 2559 
 ผลการด าเนินงาน    จัดโครงการในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 
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10. สรุปความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
การส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะแบ่งแบบประเมินออกเป็น 2 ชุด คือ  

การส ารวจความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท าโครงการ และการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของกลุ่ม
นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการในครั้งนี้  ผู้ประเมิน 
ได้ใช้เกณฑก์ารวัดระดับแบบมาตรส่วนประเมินค่า (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 “ส่งความสุขให้
น้องออทิสติก” ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลเพศ 

 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 39.4 
หญิง 20 60.6 

รวม 33 100 
 
 
 

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด  
จ านวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลสถานภาพ 
จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.9 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ 3 9.1 
นักศึกษา 30 90.9 

รวม 33 100 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสถานภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,9.1% 

30, 90.9% 

ข้อมูลสถานภาพ 

เจ้าหน้าที ่

นักศึกษา 

13, 39.4% 

20, 60.6% 

แสดงข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 
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3. ข้อมูลสังกัด 
จากข้อมูลสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ดังแสดงรายละเอียด 
ในตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางที่ 3   จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสังกัดคณะ 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 12.1 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 12.1 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 12.1 
คณะบริหารธุรกิจ 3 9.1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 9.1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 9.1 
คณะศิลปศาสตร์ 3 9.1 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 3 9.1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 9.1 
กองพัฒนานักศึกษา 3 9.1 

รวม 33 100 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลสังกัด 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมท าโครงการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล 
มีความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมท าโครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะ
ชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี ได้แสดงความความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและพึงพอใจของผู้เข้าร่วมที่มีต่อ 
การเข้าร่วมท าโครงการ 

N = 33 
หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ท่านเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการท ากิจกรรมจิตอาสา
และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

4.55 .505 มากที่สุด 

2. ท่านเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

4.48 .507 มากที่สุด 

3. ท่านได้ฝึกฝนและเรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 4.51 .507 มากที่สุด 
4. รูปแบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมึความเหมาะสม 4.48 .507 มากที่สุด 
5. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 4.51 .507 มากที่สุด 
6. รูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม 4.48 .507 มากที่สุด 

รวม 4.50 .113 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท าโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.50 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90  โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ ท่านเกิดการเรียนรู้และเข้าใจใน
การท ากิจกรรมจิตอาสาและการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนค่าเฉลี่ย 4.55 
 

10.2  การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 ในโครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต
บุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศ ชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 4 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 16 53.3 
หญิง 14 46.7 

รวม 30 100 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลเพศ 
 

 
 

2. ข้อมูลการศึกษา 
จากข้อมูลการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญา

ตรี คิดเป็น ร้อยละ 43.8 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 5 
 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 
 ประถมศึกษา 8 26.7 
 มัธยมศึกษา 9 30.0 
 ปริญญาตรี 13 43.3 

รวม 30 100 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลการศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16, 53.3% 
14, 46.7% 

แสดงข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าทีต่่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร  
รุ่นที ่12 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินผล
ความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12  
ได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7  แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่   
ต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที ่12  

N = 30 
หัวข้อการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่
เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนด้านความเป็นอยู่
ทั่วไป 

4.10 .994 มาก 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงความปราถนาดีจากสังคม
และได้รับก าลังใจจากกลุ่มนักศึกษา 

4.44 .674 มากที่สุด 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกลุ่ม
นักศึกษา 

4.33 .660 มากที่สุด 

4. รูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมวาดภาพระบาย
สี กิจกรรมปั้นบัวลอย มีความเหมาะสม 

4.40 .674 มากทีสุ่ด 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 4.30 .749 มากที่สุด 
รวม 4.30 .480 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา          
เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12  ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 
โดยด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงความปราถนาดีจากสังคมและได้รับ
ก าลังใจจากกลุ่มนักศึกษา มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.44 
 
ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี อยากให้นักศึกษามาจัดกิจกรรมแบบนี้อีก 
 

************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

โครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 

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

1 ค่าตอบแทน 600.00 บาท 

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (อัตรา 300 บาท * 2 คน ) 600.00 บาท 

2 ค่าใช้สอย 17,529.00 บาท 

 
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กออทิสติก (อัตรา 100 บาท * 30 คน) 3,000.00 บาท 

  - ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารว่มโครงการ ( อัตรา 100 บาท * 33 คน) 3,300.00 บาท 

  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 1,857.00 บาท 

  - ค่าสิ่งของบริจาค 5,772.00 บาท 

 
 - ค่าน  ามันรถบัส 3,400.00 บาท 

 
 - ค่าท ารูปเล่ม 200.00 บาท 

 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ  18,129.00 บาท 

 
งบประมาณที่ขออนุมัติไว้ 20,000.00 บาท 

 
คงเหลือ 1,871.00 บาท 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 

โดย นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 12 
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ภาคผนวก 

 

 









































รายช่ือผู้ด าเนินงาน 
โครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 

ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 3 ธันวาคม 2559 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

1. นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ 

2. นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 

3. นางสาวณัฐพร  ผาติวิทย์ 

4. นายธีรพล  ชมชื่น 

5. นายชนัตญ์ชญานันท์ รัตนบุญทอง 
 

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที ่12 

1. นายศักดิ์ชัย  ยังไพบูลย์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2. นายพงศธร  ยิ้มพลายสินธุ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3. นางสาวธาราธาร  เอมวัฒนา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4. นางสาวฤทัย  สุนทรฐิติ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

5. นายชวัลวิชญ ์  โพธิ์แก้ว   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

6. นายจิรวัฒน์  พ่วงอยู่   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

7. นายกวินพัฒน์  โรจนาพิบูลย์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

8. นางสาวนวพร  คงดี   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

9. นายทฤษฏี  กาใจ   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

10. นางสาวพิมพิศา  ทองอยู่   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

11. นางสาวอุบลรัตน์  สิงหรัตน์   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

12. นางสาวลภัสรดา  บ ารุงนุรักษ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

13. นายภัทรภณ  พิญกิจ   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

14. นางสาวเนศธิดา  พรึงมณี   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

15. นางสาวฐิติรัตน์  รัตนประพันธ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

16. นายพชรดนย์  บรรจงพินิจ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

17. นางสาวจิตสุภา  เจริญพิเชฐ  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 

 



18. นางสาวอรวรรณ  เบ้าค า   คณะบริหารธุรกิจ 

19. นายสุรชัย  ซึ้งกมลรัตน์  คณะบริหารธุรกิจ 

20. นางสาวพลอยวรรณ คุ้มภัย   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21. นางสาวภาวนา  ทิมผ่องใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

22. นายยุทธภูม ิ  ปานดี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

23. นางสาวบุญธิดา  วงษ์เพ็ง   คณะศิลปศาสตร์ 

24. นางสาวสาวธพรรษพร บัวพุ่มอนันต์  คณะศิลปศาสตร์ 

25. นางยธนัช  ศุภรักษ์สิริ  คณะศิลปศาสตร์ 

26. นายอภิรัตน์  พรหมลิ   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

27. นางสาวพีรดา  ผลบุญ   คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

28. นายอิทธิพล  พรหมพิงค์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

29. นายธาวินวัชร ์  บุญเสริมวงศา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

30. นายศุภวิชญ์  พากเพียร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 



(ส ำหรับกลุ่มด ำเนินงำน) 

    แบบประเมินรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 
   วันที่ 3 ธันวาคม 2559 
     ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 

 

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 ำถำมเก่ียวกับควำมพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่ำนเกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจในกำรท ำกิจกรรม 
จิตอำสำและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 

     

2. ท่ำนเกิดควำมภำคภูมิใจ 
ที่ได้ท ำประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกำสในสังคม 

     

3. ท่ำนได้ฝึกฝนและเรียนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน 
อย่ำงเป็นระบบ 

     

4. รูปแบบและระยะเวลำกำรจัดกจิกรรม 
มีควำมเหมำะสม 

     

5. ควำมพร้อมและควำมเหมำะสมของสถำนที ่
จัดกิจกรรม 

     

6. รูปแบบกำรประชำสัมพนัธ์โครงกำรมีควำมเหมำะสม      

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



(ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำน) 

    แบบประเมินรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งความสุขให้น้องออทิสติก” 
   วันที่ 3 ธันวาคม 2559 
     ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จังหวัดชลบุรี 

 
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 ี
    5. อ่ืนๆ .............................................. 

 

ตอนที่ 2  ค ำถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมของนักศึกษำเพชรรำชมงคลพระนคร รุ่น 12 
 

หัวข้อการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำทกัษะพื้นฐำนที่เหมำะสม 
และได้กำรสนบัสนนุดำ้นควำมเป็นอยู่ทั่วไป 

     

2.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับรู้ถึงควำมปรำรถนำดีจำกสังคม  
และได้รับก ำลังใจจำกกลุ่มนักศึกษำ 

     

3.  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรดูแลเอำใจใส่จำก 
กลุ่มนักศึกษำ 

     

4.  รูปแบบกำรจัดกิจกรรม เช่น กจิกรรมวำดภำพระบำยสี 
กิจกรรมปั้นบัวลอย มีควำมเหมำะสม 

     

5. ระยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนมีควำมเหมำะสม      

 

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

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