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ค าน า 
  

การจดักิจกรรมเป็นไปเพื่อพฒันานักศึกษาให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีความรู้คู่
คุณธรรมน าทอ้งถ่ินพฒันา การพฒันานกัศึกษาตามกรอบคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องทาง
มหาวทิยาลยัฯ ท่ีส าคญัสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม     ได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัของการผลิตบณัฑิต นกัศึกษาวิชาชีพครูตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education, TQF:HEd) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มีการพฒันากิจกรรมเพื่อ
เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัศึกษาวิชาชีพครูแสวงหาความจริง เพื่อความเป็นเลิศทั้งทางดา้น
วิชาการและนนัทนาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย สนบัสนุนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
วิชาชีพครูผลิตและพฒันาครู ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัเป็นวิชาชีพชั้นสูงตลอดการ
จดักิจกรรมใน 1 ปีการศึกษา 

จากการจดัท าแบบประเมินการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการปฏิบติังานหลายๆ ดา้น และ
ทราบถึงข้อมูลต่างๆ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงได้แจกแบบประเมินกิจกรรม “ฮกัแพงเอ้ือยอา้ย
คณิตศาสตร์”โดยได้จดัท าแบบประเมินเพื่อสอบถามขอ้มูลของผูร่้วมกิจกรรมในด้านต่างๆ โดย
มุ่งเนน้ใหผู้ร่้วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรม  และส่วนหน่ึงไดน้ าไปปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการจดักิจกรรมในคร้ังต่อๆ ไป 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในดา้นการจดักิจกรรมและจะน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันางานดา้นกิจกรรม
ต่อไป 
 
                                                                        อาจารยจี์ระนนั  เสนาจกัร์   
                                           ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
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รายงานผลการด าเนินกจิกรรม 
 

หลกัการและเหตุผล 
 คณะคณะครุศาสตร์ได้ตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการส่งเสริมและพฒันาการศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทัว่ไป คณะครุศาสตร์ จึงเห็นสมควรก าหนด
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะครุศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะ คือ          
EDU MODEL และอตัลกัษณ์ของบณัฑิตคณะครุศาสตร์ “บณัฑิตครูชั้นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม       
น าพฒันาสังคม”  สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงเห็นความส าคญัในการพฒันาทกัษะการเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเองสู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยุค Education 4.0  ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมจาก
รุ่นสู่รุ่น และสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อพฒันามาตรฐานการผลิตบณัฑิตในด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมและสร้าง

มาตรฐานคุณภาพบณัฑิตของคณะและมหาวทิยาลยั 
 2. เพื่อพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ และทกัษะวิชาชีพจากการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรง  
พร้อมทั้งส่งเสริมความตระหนกัในคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสังคม สามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปถ่ายทอด/บูรณาการในการจดัการรียนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 3. เพื่อบูรณาการการเรียนรู้กบัการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  สถานะกลุ่มเป้าหมาย คณาจารยแ์ละนกัศึกษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ชั้น
ปีท่ี 1-5 

 2.  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย อาจารย ์6 คน นกัศึกษา 145 คน รวม 151 คน 
 3.  พื้นท่ีกลุ่มเป้าหมาย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 
ช่ือตวัช้ีวดั** หน่วยนบั ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั  

1. ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
2. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
กิจกรรม 

ระดบั 4.00 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
          อาจารยจี์ระนนั  เสนาจกัร์  ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
     สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
 

งบประมาณ 

ล าดับ กจิกรรมด าเนินงาน 
รายละเอยีดการใช้จ่าย จ านวน 

เงนิ 
1. กจิกรรม “ฮักแพง

เอื้อยอ้ายคณิตศาสตร์” 
- ค่าอาหารและอาหารวา่งอาจารย ์(6 คน x 100 บ. x 1 วนั)  
- ค่าอาหารและอาหารวา่ง (145 คน x 50 บ. x 1 วนั) 

600 - 
7,250- 

= 7,850- 
รวมทั้งส้ิน = 7,850 บาท 

 
รายงานการด าเนินกจิกรรม 
       การด าเนินงานกิจกรรม “ฮกัแพงเอ้ือยอา้ยคณิตศาสตร์” ทางสาขาวชิาคณิตศาสตร์                               
คณะครุศาสตร์ ด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

ล าดับ แผนการด าเนินงานตามกจิกรรม วนั/เดือน/ปี ทีจั่ด 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมในการจดัโครงการ 1  พ.ย.  62 
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 1  ธ.ค.  62 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 1  ธ.ค.  62 
4 ด าเนินงานโครงการตามแผนงานโครงการ  1 พ.ย. 62- 31 ส.ค. 63 

 

4.1 กจิกรรม “ฮักแพงเอือ้ยอ้ายคณติศาสตร์” 
    ขั้นเตรียม 
   1) ประชุม คณะกรรมการด าเนินงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนิน งาน เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรม 

 
ก.พ. 63 
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   2) ก าหนดกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการและก าหนดหนา้ท่ีและแบ่งผูรั้บ
ผดิ ชอบในแต่ละฝ่าย 
   3) ติดต่อ ประสานงานวทิยากร 
   4) ตรวจสอบความพร้อมของสถานท่ีและเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นการท ากิจกรรม 
   5) ประชาสัมพนัธ์โครงการไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
   6) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
    ขั้นจัดกจิกรรม  
  วนั เสาร์ ท่ี  29 ก.พ. 63 ณ คณะครุศาสตร์  และโรงแรมสยามธารา
พาเลซ   
08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. – พิธีเปิดกิจกรรมการถอดบทเรียนหลงัการฝึก 
                          ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
09.00 - 12.00 น. -  กิจกรรม “การถอดบทเรียนหลงัการฝึกปฏิบติัการ 
                          สอนในสถานศึกษา”   
                         ด าเนินการ โดย อาจารยจี์ระนนั  เสนาจกัร์ 
12.00 – 13.00 น. - พกักลางวนั 
13.00 – 15.00 น. - กิจกรรม “เล่าสู่นอ้งฟังการเตรียมตวัก่อนออกฝึก 
                         ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา” ด าเนินการ  
                         โดย อาจารยจี์ระนนั  เสนาจกัร์ 
15.00 – 16.30 น. - พกั (เตรียมตวัเขา้ร่วมกิจกรรมภาคค ่า) 
16.30 – 17.00 น. – ลงทะเบียน “ฮกัแพงเอ้ือยอา้ยคณิตศาสตร์”  
                          ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ   
17.00 – 17.30 น. - พิธีเปิดงานและใหโ้อวาทแกนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๕ 
17.30 – 18.00 น. - กิจกรรม “พี่อยูน่อ้งดีใจ พี่จากไปนอ้งคิดถึง”  
                         และมอบของท่ีระลึกใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 5 
18.00 – 18.30 น. - กิจกรรม “บายศรีสู่ขวญัใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี 5” 
18.30 - 19.00 น. - การแสดงจากนกัศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นป่ีท่ี 1 
19.00 – 21.30 น. - ร่วมรับประทานอาหาร (การแสดงดนตรีสด) 
21.30 – 22.00 น. – พิธีปิด 

 
 
 
 
 

  
 

29 ก.พ. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 มี.ค. 63 
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   ข้ันประเมินผลและสรุป  
ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลกิจกรรม 
   1) จดัท าเอกสารการประเมินกิจกรรม เก่ียวกบัประเด็นการจดั
กิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   2) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย 
   3) จดัท ารายงานสรุปผลโครงการน าเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 

 
20 มี.ค. 63 

 
ประเมนิกจิกรรม 

1. การวดัการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม  โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ 
หลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
                               ระดบัความคิดเห็น                 การใหค้ะแนน 
                                    มากท่ีสุด    5 คะแนน 
              มาก                             4 คะแนน 
                                    ปานกลาง                      3 คะแนน 
                                    นอ้ย                            2 คะแนน 
                                    นอ้ยท่ีสุด                       1 คะแนน 
และเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นโดยใช้ 
                                    ค่าเฉล่ีย      1.00 - 1.49      นอ้ยท่ีสุด 
                                    ค่าเฉล่ีย      1.50 - 2.49      นอ้ย 
                                    ค่าเฉล่ีย      2.50 - 3.49      ปลานกลาง 
                                    ค่าเฉล่ีย      3.50 - 4.49      มาก 
                                    ค่าเฉล่ีย      4.50 - 5.00      มากท่ีสุด 
 ไดผ้ลการประเมินดงัน้ี 
ส่วนที ่1:  ขอ้มูลทัว่ไป 
 1. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 56 38.62 
หญิง 89 61.38 
รวม 145 100 
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2. สถานะ 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
อาจารย ์ 6 3.97 
นกัศึกษา 145 96.03 
รวม 151 100 

 

ส่วนที ่2 : ผลการประเมินโครงการ 

ประเด็นความคิดเห็น 

ความถี่ 

×̅ S.D. แปลผล มากท่ีสุด 
(5 คะแนน) 

มาก 
(4 คะแนน) 

ปานกลาง 
(3 คะแนน) 

นอ้ย 
(2 คะแนน) 

นอ้ยท่ีสุด 
(1 คะแนน) 

1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
  1.1  การประชาสัมพนัธ์การจดั
กิจกรรม 

155 28 2   4.78 0.45 มากท่ีสุด 

  1.2  ความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้
ร่วมกิจกรรม 

113 32    4.78 0.41 มากท่ีสุด 

  1.3 การด าเนินงานเป็นระบบและมี
ขั้นตอนชดัเจน 

106 38    4.72 0.46 มากท่ีสุด 

  1.4 รูปแบบของการจดัโครงการมี
ความเหมาะสม 

140 5    4.97 0.18 มากท่ีสุด 

  1.5 ความเหมาะสมของวนัและ
ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 110 35    4.76 0.42 มากท่ีสุด 

2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
  2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี 113 32    4.78 0.41 มากท่ีสุด 
  2.2 ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี 118 27    4.81 0.39 มากท่ีสุด 
  2.3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ 122 19 4   4.81 0.45 มากท่ีสุด 
  2.4 ความเหมาะสมของอาหาร 125 20    4.86 0.34 มากท่ีสุด 
3. ความส าเร็จ 
  3.1 ความส าเร็จของกิจกรรมภาพรวม 133 12    4.72 0.28 มากท่ีสุด 

 
ส่วนที ่3:  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

ด้านส่ิงทีป่ระทบัใจ 
1. เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กบัรุ่นนอ้ง  
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2. สมารถน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง และเป็นการสะทอ้นผลการฝึกประสบ
การวชิาชีพ เพื่อสามารถใหรุ่้นนอ้งไดมี้การเตรียมตวั 

3. บรรยากาศการอบอุ่น และสนุกมาก 
4. กิจกรรมดีมาก ๆ มีความอบอุ่น บรรยายกาศงาน เป็นล าดบัขั้นตอนดีมาก 

            ส่ิงทีต้่องปรับปรุง 
     ไม่มี 

สรุปผลการวดัการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
       จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีจ านวน 145 คน เป็น เพศชายจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 38.62 
และเพศหญิง 89 คิดเป็นร้อยละ 61.38 ถือวา่มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ และ
ตรงตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมการ
กิจกรรม โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ  

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ในประเด็นต่อไปน้ี  
การประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.78 
ความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.78 
การด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชดัเจน ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.72 
รูปแบบของการจดัโครงการมีความเหมาะสม ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 

เท่ากบั 4.97 
ความเหมาะสมของวนัและระยะเวลาในการจดักิจกรรม ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.76 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ในประเด็นต่อไปน้ี 

ความเหมาะสมของสถานท่ี ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.78 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.81 
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.81 
ความเหมาะสมของอาหาร ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.86 

ความส าเร็จ ในประเด็นต่อไปน้ี 
ความส าเร็จของกิจกรรมภาพรวม ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.72 
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สรุปผลการประเมนิกจิกรรม 
กิจกรรม “ฮกัแพงเอ้ือยอา้ยคณิตศาสตร์” นั้นเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันา

คุณลกัษณะบณัฑิตของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางในการจดัการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ คือ EDU MODEL และอตัลกัษณ์ของบณัฑิตคณะครุศาสตร์ “บณัฑิตครูชั้นเลิศ ประเสริฐ
คุณธรรม น าพฒันาสังคม” ซ่ึงสาขาวิชาคณิตศาสตร์ไดมุ้่งให้ความส าคญักบัการพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองสู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพยคุ Education 4.0 
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
จากรุ่นสู่รุ่น และสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทั้งน้ีการอบรมสั่งสอนจากอาจารย ์หรือ
วิทยากรนั้น จะมีส่วนช่วยให้นกัศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาเป็นบณัฑิตและเขา้สู่ตลาดแรงงานหรือ
สอบบรรจุ ตลอดจนไดมี้การเตรียมตวัเตรียมความพร้อมเพื่อการสมคัรงาน การสอบ การสัมภาษณ์ 
และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในหน่วยงานท่ีเขา้ไปท างานนั้น  รวมถึงการแสดงความยินดีช่ืนชมกบั
ความส าเร็จทางด้านการศึกษาของนักศึกษา  การร่วมพูดคุยกนัสัมมนา เช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหว่างอาจารยแ์ละนกัศึกษา พี่และน้องชาวสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากน้ียงัจะไดรั้บความรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอด 1 ปีการศึกษาของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 
โดยไดก้ล่าวถึงเทคนิคการสอนต่าง ๆ ท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงในโรงเรียน รู้จกัการวางตวักบันกัเรียนให้
เหมาะสมกบัการเป็นครู และการปฏิบติังานร่วมกบัคณะครูภายในโรงเรียน รวมทั้งแนวทางในการ
เตรียมตวัเพื่อท่ีจะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1-4 อีกดว้ย จึง
เห็นไดว้า่กิจกรรมน้ีไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวทุ้กประการ 
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แบบประเมินความพงึพอใจกิจกรรม “ฮักแพงเอือ้ยอ้ายคณิตศาสตร์” 
สาขาวชิาคณติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 

วนัเสาร์ ที ่29 กุมภาพนัธ์ 2563   
ณ โรงแรมสยามธาราพาเลซ  จังหวดัมหาสารคาม 

ค าอธิบาย แบบประเมินฉบบัน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน ขอใหผู้ต้อบแบบประเมินตอบใหค้รบทั้ง 2 ตอน  
เพื่อใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปใชต่้อไป 

เพศ         หญิง            ชาย      ชั้นปีท่ี .......... 
ตอนที ่1 ระดับความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมกจิกรรม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย          ลงในช่องทีต่รงกบัความพงึพอใจของท่าน 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุ่ด 

1 

1. ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ 
  1.1  การประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม      

  1.2  ความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม      

  1.3 การด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชดัเจน      

  1.4 รูปแบบของการจดัโครงการมีความเหมาะสม      

  1.5 ความเหมาะสมของวนัและระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
  2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ี      

  2.2 ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี      

  2.3 ความเหมาะสมของอุปกรณ์      

  2.4 ความเหมาะสมของอาหาร      

3. ความส าเร็จ 
  3.1 ความส าเร็จของกิจกรรมภาพรวม      

ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1) ส่ิงท่ีประทบัใจ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 


