
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

“ซอมรอยยิ้ม สรางความสุข พี่ใหนอง” 

 

ณ โรงเรียนบานน้ําพุ จังหวัดกาญจนบุรี 

8 – 10 พฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

กลุมนักศึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมความเปนเลิศนักศึกษา  

“เพชรราชมงคลพระนคร” รุนที่ 14 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



ค ำน ำ 
 

 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมจิตอาสา “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พ่ีให้น้อง” 
ณ โรงเรียน บ้านน้ าพุ 2 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล                
การด าเนินโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความสามัคคีและพร้อมเพรียงกันภายในหมู่คณะ 

2. เพ่ือให้ได้สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม 

3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา ได้รู้จักแบ่งปันและการเสียสละเพ่ือส่วนรวม  

โดยการท ารายงานฉบับนี้ ยังจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการประกอบการด าเนินงาน
โครงการฯ ตลอดจนน าเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินโครงการฯ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

    

     นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่น 14      
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายงานการผลการด าเนินงาน 
โครงการ “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” 

กลุ่มนักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 
ณ โรงเรียนบ้านน้ าพุ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
1. ช่ือโครงการ   โครงการ “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พ่ีให้น้อง ” 
2. กลุ่มกิจกรรม นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา  

“เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 
3. ช่ือมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปฏิภาณ  มั่นทองค า 
 ประธานนักศึกษานักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ

นักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 
5. ท่ีปรึกษาโครงการ  นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 
7. สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงเรียนบ้านน้ าพุ 2 
    เขาโจด ต าบลเขาโจด อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ 
 8.1 อาจารย์/เจ้าหน้าที่       จ านวน   5 คน 
 8.2 นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14  จ านวน  25 คน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ 
9. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

9.1 เชิงปริมาณ : 
 เป้าหมาย  มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่า ร้อยละ 85 

  ผลการด าเนินงาน ผู้เข้ามร่วมโครงการคิดเป็น ร้อยละ 100 
9.2 เชิงคุณภาพ : 

 เป้าหมาย  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 85 
  ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 91.2 

9.3 เชิงเวลา : 
 เป้าหมาย  ก าหนดจัดโครงการในช่วง เดือน พฤศจิกายน 2561 

  ผลการด าเนินงาน จัดโครงการในวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 
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10. สรุปความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 การส ารวจความพึงพอใจในการเจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ใช้แบบประเมิน การส ารวจความพึงพอใจต่อการ             
เข้าร่วมท าโครงการซึ่งการประเมินผลการด าเนินงานการจัดโครงการในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับมาตรา
ส่วนประเมินค่า (rating scale) ออกเป็น 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  = 
ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด

จ านวนตัวเลือก
  

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 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 10.1 การส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการท ากิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  
“ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านน้ าพุ 2 จังหวัดกาญจนบุรี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. ข้อมูลเพศ 

จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5              
ดังตารางแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
      ชาย 10 45.5 
      หญิง 12 54.5 

รวม 22 100 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ 

 
 

2. ข้อมูลสถานภาพ 
จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.4 

ดังตารางแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 
 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
     เจ้าหน้าที ่ 3 13.6 
     นักศึกษา 19 86.4 

รวม 22 100 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสถานภาพ 

 

10, 45.5% 

12, 54.5% 

แสดงข้อมูลเพศ 

ชาย 

หญิง 

3, 13.6% 

19, 86.4% 

ข้อมูลสถานภาพ 

เจ้าหน้าที่ 

นักศึกษา 
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3. ข้อมูลแสดงชั้นปี 
จากข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 

ปีที่ 4 มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ดังตารางแสดงรายละเอียดในตารางที ่3 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามชั้นปี 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 9.1 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 5 22.7 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 6 27.3 
   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 6 27.3 
   ไม่ใช่นักศึกษา 3 13.6 

รวม 22 100 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงข้อมูลชั้นปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 9.1% 

5, 22.7% 

6, 27.3% 

6, 27.3% 

3, 13.6% 

ข้อมูลชั้นป ี

ปี 1 

ปี 2 

ปี 3 

ปี 4 

ไม่ใช่นักศึกษา 
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4.ข้อมูลแสดงสังกัด 
จากข้อมูลแสดงสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสังกัดคณะ

บริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 31.8 ดังตารางแสดงข้อมูลรายละเอียดในตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4 
 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละจ าแนกตามสังกัด 

สังกัด จ านวน ร้อยละ 
   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 9.1 
   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 18.2 
   เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 18.2 
   บริหารธุรกิจ 7 31.8 
   ศิลปศาสตร์ 1 4.5 
   อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 4.5 
   กองพัฒนานักศึกษา 3 13.6 

รวม 22 100 

 
แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 9.1% 

4, 18.2% 

4, 18.2% 
7, 31.8% 

1, 4.5% 

1, 4.5% 

3, 13.6% 

ข้อมูลสังกัด 

ครุ ฯ 

คหกรรม ฯ 

สื่อสาร ฯ 

บริหาร ฯ 

ศิลปศาสตร์ 

สิ่งทอ ฯ 

กองพัฒ ฯ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมท าโครงการ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล และน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน  พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผลมีความ
คิดเห็นและความถึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมท าโรงการ “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พ่ีให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านน้ าพุ 2 
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นและพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ที่มีต่อการเข้าร่วมท าโครงการ 

หัวข้อการประเมิน x  S.D ระดับความคิดเห็น 

1.เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในการท ากิจกรรมจิตอาสา 
และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 

4.50 .512 มากที่สุด 

2.ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.50 .598 มากที่สุด 

3. เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่น 4.77 .429 มากที่สุด 

4. ได้ฝึกฝนและเรียนรู้การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 4.73 .456 มากที่สุด 

5.รู้สึกถึงการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะการ
แบ่งปันเพ่ือส่วนรวม 

4.73 .456 มากที่สุด 

6.รูปแบบและระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.36 .728 มากที่สุด 

7.ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดกิจกรรม 4.59 .503 มากที่สุด 

8.รูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีความเหมาะสม 4.32 .716 มากที่สุด 
รวม 4.56 .550 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นและพึงพอใจต่อการเข้าร่วมท าโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.2 โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด คือ เกิดความภาคภูมิใจ
ที่ได้สร้างสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
- อยากให้มีแบบ 5 วัน 
- ถ้ามีโอกาสอยากไปอีก 

****************************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
โครงการ “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” 

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 

 
1.หมวดค่าใช้สอย        16,120.00 บาท 

ค่าอาหาร (65บาท × 8มื้อ × 30คน)    16,120.00 บาท 
2.หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์         8,824.55 บาท 

ค่าสีและอุปกรณ์ทาสี        8,824.55 บาท 
3.หมวดค่าวัสดุสิ้นเปลือง         3,499.43 บาท 

ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง (รถยนต์มหาวิทยาลัย)      3,499.43 บาท 
        รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 28,443.98 บาท 
       งบประมาณที่ขออนุมัติไว้ 30,000.00 บาท 
         คงเหลือ   1,556.02 บาท  

 

 

  
 



 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ “ซ่อมรอยยิ้ม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” 
โดย นักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 
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ภาคผนวก 

 

 



































ก ำหนดกำร กิจกรรม  
โครงกำร “ซ่อมรอยยิม้ สร้ำงควำมสุข พี่ให้น้อง”  โดย เพชรรำชมงคลรุ่นที่ ๑๔ 

ระหว่ำงวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลำคม ๒๕๖๑  
ณ โรงเรียนบ้ำนเขำเหล็ก จังหวดักำญจนบุรี 

.......................................................................................................... 
วันที่ 8 พฤศจกิำยน 2561 
05.30 – 09.40 น. ออกเดินทางไป โรงเรียนบ้านเขาเหล็ก 
09.40 – 10.20 น. เก็บของเข้าท่ีพัก 
10.20 – 10.40 น. พิธีเปิดโครงการ“ซ่อมรอยย้ิม สร้างความสุข พี่ให้น้อง”   
10.40 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการแรกพบ ท าความรู้จักกับน้องๆ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. วางแผนงานและด าเนินการปรับปรุง ทาสี ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบ 
17.00 – 17.30 น. ประชุมสรุปงานและด าเนินการวางแผนงานของวันรุ่งขึ้น 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ ๙ พฤศจกิำยน 2561 
07.00 – 08.00 น.  ตื่นนอน และท าภารกิจส่วนตัว 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมปรับปรุง ทาสี ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. กิจกรรมปรับปรุง ทาสี ห้องสมุด และบริเวณโดยรอบ 
17.00 – 17.30 น. ประชุมสรุปงานและด าเนินการวางแผนงานของวันรุ่งขึ้น 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2561 
07.00 – 08.00 น.  ตื่นนอน และท าภารกิจส่วนตัว 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการและสรุปกิจกรรมท้ังหมด 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. พิธีปิดโครงการ“ซ่อมรอยย้ิม สร้างความสุข พี่ให้น้อง”   
14.00 – 18.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
หมำยเหตุ  :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 



รายชื่อผู้ด าเนินงาน 
โครงการ “ซ่อมรอยย้ิม สร้างความสุข พี่ให้น้อง” 

ณ โรงเรียนบ้านน้ าพุ จังหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันท่ี 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 

กองพัฒนานักศึกษา 
1. นายชนัตญ์ชญานันท์ รัตนบุญทอง  
2. นางสาวณัฐพร ผาติวิทย์  
3. นางสาวพลอยวัน คุ้มภัย  
    
นักศึกษาโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14 
1. นางสาวปิยะดา ผันอากาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2. นายนิภัทร หมันเทศมัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3. นางสาวศิริพร มลากัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4. นางสาวณัฏฐณิชา วินทะไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
5. นายอลงกรณ์ ประทุมเมศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
6. นายภากร ตันติวรสุนทร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
7. นายณัฐวุฒิ สุขสุเมฆ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
8. นางสาวกอบัว บุญเกิดลาภ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
9. นางสาวกมลชนก วุฒิมาพรพงศ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
10. นายเสฏฐวุฒ ิ มาลัยทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
11. นายอภิธาร สุริโย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
12. นางสาวหทัยรัตน์ แวงมั่ง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
13. นางสาวก่องกนก  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
14. นางสาวนารากร   มีบุญสูง   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
15. นางสาวชนากานต์  ก ากัดวงษ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
16. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
17. นางสาวปาริชาติ  พุทธชูชาติ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
18. นางสาวศิริพร นาใจแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 
19. นางสาวชวัลรัตน ์ ยินดีทวีทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ 
20. นางสาวธนะพรรณ แสงกล้า คณะบริหารธุรกิจ 
21. นางสาวปิยธิดา ชุมชู คณะบริหารธุรกิจ 
22. นายปฏิภาณ มั่นทองค า คณะบริหารธุรกิจ 
23. นางสาวอรวรรณ ประสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ 
24. นายอดิศักดิ์  ภูครองหิน   คณะบริหารธุรกิจ 
25. นายสิริวิชญ์   พันธุ์ศักดิ์   คณะบริหารธุรกิจ 
26. นางสาวพรชิตา  ผลาผล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 
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