1

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมแกนนานักศึกษา
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2556
*********************

ก. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมแกนนานักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา

2. กลุม่ เป้าหมาย

แกนนานักศึกษาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

3. ชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556

6. สถานที่ปฏิบัติงาน

1. วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, วัดพระบาทน้าพุ จ.ลพบุรี
และเบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท จ.ลพบุรี
2. วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ณ เบญจธารา บูติค เพลส รีสอร์ท
จ.ลพบุรี

ข. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
7. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น 68 คน ได้แก่

คณะกรรมการดาเนินงานและวิทยากร 6 คน
นักศึกษา 62
คน
แบ่งเป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะศิลปศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชัน่
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7
5
7
8
6
8
9
12

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ค. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
8. แหล่งเงินอุดหนุน
เงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2556

แหล่
งบประมาณที
งเงินอุดหนุ
่ได้นรับ
จ่ายจริง
110,500.- 106,105.- บาท
รวมรายได้
110,500.- 106,105.- บาท

9. รายจ่ายในการดาเนินโครงการ
งบประมาณที่ได้รับ
จ่ายจริง
- ค่าตอบแทนวิทยากร
10,200.10,200.- บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
600.300.- บาท
- ค่าอาหาร
35,700.34,850.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
9,800.9,555.- บาท
- ค่าของที่ระลึกวิทยากร/หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน
500.0.- บาท
- ค่าที่พัก
24,500.23,800.- บาท
- ค่าเช่าห้องประชุม
7,000.7,000.- บาท
- ค่าเช่าเหมารถบัส
12,000.12,000.- บาท
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ และ พขร.
2,000.1,900.- บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3,500.1,800.- บาท
- ค่าเข้าเล่มรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
300.300.- บาท
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
4,400.4,400.- บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น
110,500.- 106,105.- บาท
(หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)

ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ
10. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
10.1 เพื่อให้แกนนานักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และสารเสพติดได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/ผู้ตดิ สารเสพติด
10.2 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร และการติดสารเสพติด
10.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีภาระและหน้าที่ต่อสังคมในการร่วมกันป้องกันปัญหาโรค
เอดส์ และสารเสพติด
10.4 เพื่อให้แกนนานักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ โรค
เอดส์ และสารเสพติดแก่เพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน และใน
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งบุคคลในครอบครัว
10.5 เพื่อเป็นแนวทางให้แกนนานักศึกษาได้สร้างเครือข่ายของการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์
และสารเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไป
11. การดาเนินงาน
11.1 การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง “สถานการณ์เอดส์และสารเสพติดในสังคมไทยปัจจุบัน”
11.2 ศึกษาดูงาน “การดูแลและการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์” ณ วัดพระบาทน้าพุ จ.ลพบุรี
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11.3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
เรื่อง “ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลเอดส์และสารเสพติด”
เรื่อง “การสร้างกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา และเผยแพร่
ความรู้ไปยังเยาวชนรุ่นน้องในสถานศึกษา ระดับมัธยม”
11.4 แบ่งกลุ่มเพื่อเสนอโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์
และการติดสารเสพติดเพื่อนาไปใช้จริงในโอกาสต่อไป
12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
12.1 เชิงปริมาณ :
เป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน (คิดเป็น 60 คน)
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 68 คน
12.2 เชิงคุณภาพ :
เป้าหมาย การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 84
เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85
12.3 เชิงเวลา :
เป้าหมาย จัดโครงการในช่วง เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2556
ผลการดาเนินงาน จัดโครงการในระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2556
13. ประโยชน์ที่ได้รับ
13.1 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างแกนนาศึกษาที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์และสารเสพติดแก่เพื่อนนักศึกษารุ่นเดียวกัน รุ่นน้องนักศึกษาในสถาบัน
เดียวกัน และสถานศึกษาระดับมัธยม ตลอดจนบุคคลในครอบครัวได้
13.2 แกนนานักศึกษา มีค วามรู้ที่จะนามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
เอดส์ทั้งใน และนอกสถานศึกษาได้
13.3 มี เ ครื อ ข่ า ยแกนน านั ก ศึ ก ษาด้ า นเอดส์ แ ละสารเสพติ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ในทุ ก คณะและ
ในหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่าย
13.4 ได้โครงงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสังคม
14. สรุปผลการประเมินการจัดโครงการอบรมแกนนานักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
สารเสพติดในสถานศึกษา
การสารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้จัดโครงการได้
แจกแบบประเมิ น ให้ แก่นั กศึกษาผู้ เข้าร่ว มโครงการ จานวน 44 ชุด สามารถสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจได้ ดังนี้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

14.1 ข้อมูลเพศ
จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.8
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
25
19
44

ร้อยละ
56.8
43.2
100

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลเพศ

14.2 ข้อมูลสังกัดคณะ
จากข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.2 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสังกัดคณะ
สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รวม

จานวน
8
5
6
6
6
4
5
4
44

ร้อยละ
18.2
11.4
13.6
13.6
13.6
9.1
11.4
9.1
100
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แผนภูมิที่ 2 แสดงข้อมูลสังกัดคณะของผู้ตอบแบบสอบถาม

การประเมิ น ผลโครงการอบรมแกนน านั กศึ กษาเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาโรคเอดส์ และสารเสพติ ด
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดแบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale)
แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

“น้อยที่สุด”
“น้อย”
“ปานกลาง”
“มาก”
“มากที่สุด”

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

สาหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ยแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังนี้
สูตร

=

แทนค่า

=
=

ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่าสุด
จานวนตัวเลือก
5–1
5
0.80

ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“เกณฑ์อยู่ในระดับน้อยที่สุด”
“เกณฑ์อยู่ในระดับน้อย”
“เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง”
“เกณฑ์อยู่ในระดับมาก”
“เกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 2 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินผล
โครงการอบรมแกนน านั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาโรคเอดส์ แ ละสารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ปีงบประมาณ 2556 แสดงความความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไว้ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการจัดโครงการ
1.
2.
3.
4.

5.

รายการ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคเอดส์ แ ละ
สารเสพติดได้อย่างถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอดส์/
ผู้เสพสารเสพติด
นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ก่ อ นวั ย
อันควร และการติดสารเสพติด
นักศึกษาตระหนั กถึงการมีภ าระและหน้าที่ต่อสั งคมในการ
ร่วมกันป้องกันปัญหาเอดส์ และสารเสพติด
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ และสารเสพติดแก่เพื่อนนักศึกษารุ่น
เดีย วกัน รุ่น น้ อ งนั กศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธ ยมศึกษา
รวมทั้ง บุคคลในครอบครัว
นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายในกลุ่มนักศึกษา และมีความสนใจ
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ และสารเสพติดทั้งใน และ
นอกสถานศึกษา
ภาพรวม

x

S.D.

เกณฑ์ระดับ

4.30

.632

มากที่สุด

4.57

.545

มากที่สุด

4.32

.639

มากที่สุด

3.93

.695

มาก

3.98

.792

มาก

4.21

.485

มากที่สุด

เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ผู้ เข้าร่ว มการฝึ ก อบรมมี ความความคิดเห็ นต่อสิ่ งที่ได้รับจากการจั ด
กิจกรรมในครั้งนี้ สูงที่สุด คือ หัวข้อนักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการติด
สารเสพติด ( x = 4.57, S.D. = .545) และหากพิจารณาการจัดโครงการในภาพรวม พบว่า เกณฑ์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x = 4.21, S.D. = .485) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดโครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว้ได้ โดยคิดเป็นร้อยละ 84

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินผลโครงการอบรมแกนนานักศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติดในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2556 แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ไว้ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการ
จัดโครงการในภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
รายการ
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดฝึกอบรม
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม
ภาพรวม

x
4.32
4.17
4.23

S.D.
.487
.682
.559

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.23, S.D. = .559) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน
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การจัดฝึกอบรม ( x = 4.32, S.D. = .487) และด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม ( x = 4.17,
S.D. = .682)
ตารางที่ 5 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อ
การจัดโครงการ จาแนกรายข้อ
รายการ
x
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดฝึกอบรม
1.1 คุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาใน
4.32
การจัดฝึกอบรม
1.2 ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง เ ท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ใ ช้ ใ น
4.34
การฝึกอบรม
1.3 ความสามารถของวิทยากรกับหัวข้อการฝึกอบรม
4.61
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาและเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.05
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม
2.1 ความเหมาะสมของสถานที่ใ นการฝึ กอบรม/การศึ ก ษา
4.23
ดูงาน
2.2 คุ ณ ภาพและความเหมาะสมของเอกสารประกอบ
4.20
การฝึกอบรม
2.3 คุณ ภาพและความเหมาะสมของเครื่องมือและอุ ปกรณ์
4.23
ประกอบการฝึกอบรม
2.4 คุณภาพของการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่าง
3.93
การฝึกอบรม
ภาพรวม
4.23

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

.639

มากที่สุด

.645

มากที่สุด

.618
.714

มากที่สุด
มาก

.711

มากที่สุด

.795

มาก

.774

มากที่สุด

1.149

มาก

.559

มากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ผู้ เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อหัว ข้อในการจัดโครงการ
สูงที่สุด คือ หัวข้อความสามารถของวิทยากรกับหัวข้อการฝึกอบรม ( x = 4.61, S.D. = .618)
15. ปัญหาและอุปสรรค
15.1 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
15.2 นักศึกษาบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม
15.3 ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการที่ น้อ ยและการท ากิ จกรรมไม่ เ ป็น ไปตามกาหนดการ เนื่อ งจาก
ความล่าช้าในการเดินทาง
16. ข้อเสนอแนะ
16.1 คณะต้องกากับดูแลนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการครบตามจานวนที่แจ้ง ไว้ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อ
งบประมาณในการเตรียมการน้อยที่สุด
16.2 คณะควรชี้ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย
16.3 มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการจูงใจในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
**************************

