
สรุปผลการดำเนินงาน
สโมสรนักศึกษา

 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



คำนำ 
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำทำขึ้นเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการ ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนานักศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซึ ่งการดำเนินงาน 

ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ได้ปฏิบัติงานโดยมีแผนการดำเนินงานที่ได้กำหนดขึ้นและผ่านการพิจารณา
งบประมาณกิจกรรม โครงการ จากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  

การจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษามีความสอดคล้องกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั ้ง ๗ ด้านได้แก่ ด้านจิตอาสา  
ด้านบังคับเลือก ด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 
ด้านพัฒนาสุขภาพ ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่เสริมความเป็ นครู 
ทั้ง ๑๑ ด้าน ได้แก่ ด้านเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู  ด้านจิตอาสาและ/หรือจิต
สาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ด้านเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย  
ด้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา ด้านลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  
ด้านเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา ด้านเสริมวิถ ีชีว ิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง  
ด้านเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ด้าน ส่งเสริมวิชาการ  
และด้านอื ่นๆ รายละเอียดเนื ้อหาผลการดำเนินงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย คำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน รายงานการประชุม บันทึกรายรับรายจ่าย สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล  

การดำเนินงาน ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

                                                                                  นายกสโมสรนักศึกษา 
                                                                       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

                                                                             มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
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ค ำส่ังคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่  1๖ /๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

….............................................................. 

ตามที่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
เสร็จส้ินไปแล้วนั้น เพ่ือให้การท างานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์
สูงสุดในองค์กร ตลอดจนมหาวิทยาลัยฯ นั้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 ให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมกำรบริหำรสโมสรนักศึกษำ

1.1 นำยกสโมสรนักศึกษำ 

นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร นายกสโมสรนักศึกษา 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นผู้แทนของสโมสรนักศึกษา
2. เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
3. ควบคุมดูแลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา ก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนิน

กิจกรรมสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

1.2 อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 1 

นายศิริวัฒน์  พรหมพัฒน์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่แทนนายกสโมสรนักศึกษา ในกรณีท่ีนายกสโมสรนักศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้
2. เป็นผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษาในกิจการที่นายกสโมสรนักศึกษาหรือคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษามอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย

1.3 อุปนำยกสโมสรนักศึกษำคนที่ 2 

นายศุทธิเกียรติ แซ่เย่า อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 2 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ท าหน้าที่แทนอุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 ในกรณีที่อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1

ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
/ 2. เป็นผู้ชว่ยอุปนายก..... 
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   2. เป็นผู้ช่วยอุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 ในกิจการที่อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1  
       หรือคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

   3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

1.4  เลขำนุกำร 
นางสาวสุคนธ์ธา  เชื้อบ้านเกาะ   เลขานุการ 

  หน้าที่ ดังนี้ 
1. เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
2. ควบคุมและรับผิดชอบงานสารบรรณของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 

4. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะ  
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามอบหมาย 

 1.5 เหรัญญิก  
นายศักดา  ถินทับ   เหรัญญิก 

  มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ควบคุมและรับผิดชอบงานการเงินของสโมสรนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การรับเงิน การข่ายเงิน และการเก็บ
รักษาเงินกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2558 

2. ควบคุมการเบิกและใช้จ่ายเงินของสโมสรนักศึกษาให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
3. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลเพ่ือรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนักศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาคณะ 

 1.6 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
นางสาวทัศมาณี  นุ่นเกล้ียง  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  มีหน้าที ่ดังนี้  
1. เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
2. เผยแพร่กิจกรรมนักศึกษาที่สร้างซื่อเสียงให้แก่คณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมสู่นอก 

                     มหาวิทยาลัย 

   3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสนใจในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 

1.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยนักศึกษำสัมพันธ์ 
นายชยานันท์  ดีแก้ว   ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ 
นายนวมินทร์   ยามาเจริญ  รองประธาน 

นางสาวกุลธิดา   แซ่ล่ิม   เหรัญญิก 

นายดิถีวัฒน์   สังข์ทอง   กรรมการ 

นางสาวอรนภา   บุตษบงค์  กรรมการ 

นางสาวกัลย์สุดา  ดิษยสมบูรณ์    กรรมการ 

/นางสาวอรอุมา..... 
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นางสาวอรอุมา จ่าชัย  กรรมการ 

นายสรายุทธ  สุวรรณรัตน์ เลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคีและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข
3. ส่งเสริมให้มีกรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ

เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

1.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร 
นายพุฒิพงษ์ อ่อนเหลา ประธานฝ่ายวิชาการ 

นางสาวศุภนันต์ จันทร์ทองอ่อน รองประธาน 

นายกานตพงศ์  เพชรกาฬ เหรัญญิก 

นางสาวพรทิพย์ ทีทองเเดง กรรมการ 
นายศรีปราชญ์  ทิพย์เสวก เลขานุการ 
มีหน้ำที่ ดังน้ี 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสนใจในการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในวิชาการ
สาขาต่าง ๆ อันจะช่วยเสริสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและช่วยเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่
ตนเอง ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคุม

2. จัดกิจกรรมทางวิชาการหรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้ ความก้าวหน้า
และประสบการณ์ทางวิชาการซึ่งกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไปสู่ทิศทางความเป็นสากล
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทในการศึกษา ติดตาม รับรู้การด าเนินงานประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย
5. เป็นตัวแทนนักศึกษาในการให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย
6. ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลย้อนกลับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
7. เผยแพร่และเชิญชวนให้นักศึกษาให้ความสนใจและให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้าน

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

1.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร 
นายธชาวุธ มินขาว ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ 

นางสาวมุขดา หมัดอะหิน รองประธาน 

นายปณิธาน หัตถวิก เหรัญญิก 

นายทินวัฒน์  ขวัญทอง กรรมการ 
นายศราวิน คงเเก้ว เลขานุการ 

/ มีหน้าที ่ดังนี้.....
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เผยแพร่ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการให้แก่นักศึกษา
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย
3. ส่งเสริมมาตรฐานการกีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีระดับสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดทักษะในการกีฬา
5. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้นักศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และจิตใจ
6. ส่งเสริมให้เกิดนักนันทนาการภายในมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน

1.10 คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัย 

นายสุรดิษ  พรหมวงษ์ษา ประธานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และวินัย 

นางสาวบัณฑิตา พูลสวัสดิ์ รองประธาน 

นางสาวลิปิการ์  ทองขาว  เหรัญญิก 

นายณัฐพงษ์  แสงจันทร์ กรรมการ 
นางสาวอนัญญา ตุดนายหนู เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ให้ความรู้ความข้าใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย
2. จัดกิจกรรมเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัยให้กับนักศึกษา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีระเบียบวินัยปฏิบัติตนภายใต้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

และขอบเขตของกฎหมาย

1.11 คณะกรรมกำรฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 นางสาววโรชา  สุขสว่าง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม 

นางสาวกัลยรัตน์ ประทุมทอง รองประธาน 

นายอัครพล  อินทรปาล เหรัญญิก 

นางสาวมุกดา  เซี่ยงฉิน กรรมการ 
นางสาวจิตสุภา  ทองสุย เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม ขนบธรรมนียมประเพณี

เอกลักษณ์อันดีงามของชาติและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
2. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
3. สนับสนุนนักศึกษาให้เกิดความสนใจและมีโอกาสศึกษาอันจะก่อให้เกิดความช านาญและมี

สุนทรียภาพในศิลปะด้านต่าง ๆ อันไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงาม

/ 1.12 คณะกรรมการ..... 
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1.12 คณะกรรมกำรฝ่ำยจิตอำสำและบ ำเพ็ญประโยชน์ 
นายคณติิน  โต๊ะแตบ  ประธานฝ่ายจิตอาสาและบ าเพ็ญ 

ประโยชน์ 
นางสาวสุประวีณ์  จันทร์สุวรรณ   รองประธาน 

นางสาวศศินา   จันทร์เพ็ญ เหรัญญิก 

นางสาวพิมพิศา   นวลลอย  กรรมการ 
นางสาวโสภา   หมวดเพชร์          เลขานุการ 
มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมจิตอาสามหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม

ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
4. ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักในภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

1.13 ผู้แทนจำกหลักสูตรสำขำ 
นายศิริพงษ ์ บุญญานุกูล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
นายวิชชาบูรณ์ พรรเสือ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
นายสันติพงศ์ ฉิมผุด  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 

นายสุริยา ศรีมาลา  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาโทรคมนาคมและ      
ระบบเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

นางสาวชนัญธิดา  ช่อมณี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

นายสุรชัช อาชาวงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเมื่อนายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมเพ่ือ

วางแผนการจัดกิจกรรม
2. ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาไปยังนักศึกษาในสาขาวิชา
3. เป็นตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชาเสนอกิจกรรมโครงการกิจกรรมนักศึกษาในสาขาวิชา

1.14 ประธำนชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษำ 

นางสาวพรทิพย์ ทีทองแดง ประธานชมรมดนตรี 
นายพงษ์พิชญ์ เพียรเจริญ ประธานชมรมหุ่นยนต์ 
นายกฤษณะ ทองพริก ประธานชมรมคอลูกหนัง 
นายชนกันต์ โดบีมอ  ประธานชมรมเครื่องเสียง 
นายสิชล อินแก้ว  ประธานชมรมครูช่างอาสา 
นายอัครชัย ศรศราสน์ ประธานชมรมถ่ายภาพ 

/ มีหน้าที่ ดังนี้..... 
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มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสโมสนักศึกษาเม่ือนายกสโมสรนักศึกษาเรียกประชุมเพ่ือวาง

แผนการจัดกิจกรรม
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาไปยังสมาชิกในขมรม

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพ่ือด ารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีของคณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แห่งนี้สืบไป 

ส่ัง  ณ  วันที่       กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2564 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ   ประสงค์จันทร์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ IED Music Contest 2021 คร้ังที่ 2 

 

วันที่ 26 มกราคม 2565 

 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
 

1. ชื่อโครงการ IED Music Contest 2021 ครั้งที่ 2 

    งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจการเล่นดนตรีให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์        
2. เพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางดนตรีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน                    
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและเป็นส่วน

หนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาฝีมือในระดับมืออาชีพ 
4.   กิจกรรมของโครงการ 

4.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครทีมแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
4.3 ประกาศรายชื่อทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
4.4 ประชุมทีมที่สมัครและจับฉลากลําดับการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
4.5 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการและทีมท่ีแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
4.6 ประกวดวงดนตรีโฟล์คซองผ่านระบบออนไลน์ 
4.7 มอบรางวัลทีมที่ชนะการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ 
4.8 สรุปโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน    26 มกราคม พ.ศ. 2565 
 

6. สถานที่ด าเนินงาน 
   ภายในมหาวิทยาลัย (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings) 
    ภายนอก      
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......10,000............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง .......10,000......... บาท 
 
 
 

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



8. สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ
  เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 
  อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....50...... .....152.... 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...50..คน ..152...คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อกิจกรรมของโครงการ ...80....... ...87.75.. 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของโครงการ ....80...... ...87.75... 
5. ………………………
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

  - เรื่องของสัญญาณอาจติดขัดในบางครั้ง ความถี…่……....1.............คน 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. นักศึกษามีความสามารถในการบรรเลงดนตรีได้อย่างถูกต้องตามมารตฐานสากลอย่างมีคุณภาพ
2. นักศึกษารู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
3. นักศึกษามีทักษะทางดนตรีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมก้าวสู่การพัฒนาฝีมือในระดับมืออาชีพ
4. นักศึกษาเกิดความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ และการเป็นผู้น าได้ดีย่ิงข้ึน

11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 - เรื่องของสัญญาณอาจติดขัดในบางครั้ง 
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบท่ีจะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



ประเมินความพึงพอใจโครงการ IED Music Contes 2021 คร้ังที่ 2 

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 152 100.00 

เพศชาย 91 59.87 

เพศหญิง 61 40.13 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.45 88.95 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจการเล่นดนตรีให้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

4.38 87.50 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรี ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.55 90.92 

3. เ พ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวที
การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและเป็นส่วนหนึ่งของการก้าว
สู่การพัฒนาฝีมือในระดับมือ

4.41 88.16 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.43 86.55 

1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.34 86.71 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 4.28 85.53 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.32 86.32 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.38 87.63 

รวม 4.39 87.75 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
1. เรื่องของสัญญาณอาจติดขัดในบางครั้ง



รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการครูช่างอาสาพัฒนาเพ่ือน้อง 

วันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 

ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 งบประมาณแผ่นดิน       งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 

1. ชื่อโครงการ ครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง
  งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน    งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย
 นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพ่ือพัฒนาพื้นที่ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา
2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี มีความมั่นใจองอาจ แต่สุภาพ

อ่อนโยนมีสัมมาคารวะ และวินัยในตนเอง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ
5. เพ่ือส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ

กับชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อ 
6. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
7. เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
4. กิจกรรมของโครงการ

4.1 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

4.2 จัดประชุมวางแผน ติดต่อประสานงาน เพ่ือเตรียมด าเนินโครงการ 

4.3 จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ 
4.4 กิจกรรมละลายพฤติกรรม สร้างสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม (ท าความรู้จักพ่ีรู้จักน้อง) 
4.5 แบ่งกลุ่มการท างาน (ทาสี,ซ่อมบ ารุงส่ิงของต่างๆ) 
4.6 สรุปผลการท างานของแต่ละกลุ่ม และสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.7 สานสัมพันธ์เธอฉันรอบกองไฟ 

4.8 กิจกรรมสันทนาการ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน    28 – 30 มกราคม พ.ศ. 2565

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



6. สถานที่ด าเนินงาน 

   ภายในมหาวิทยาลัย  
    ภายนอก (โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา)     
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......10,000............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง .......10,000......... บาท 
 

8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

    เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 
 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....30...... .....33....  

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...30..คน ..33...คน  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 
...80....... 

 
...94.38.. 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 
    ประโยชน์ของโครงการ 

 
....80...... 

 
...94.38.. 

 

5. ………………………    
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ได้พัฒนา
ตัวเองในด้านการสันทนาการ ได้ท าในส่ิงที่ไม่เคยท า 

 
ความถี…่……....1.............คน 

 

 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
1. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา ได้รับการเพือ่พัฒนาพื้นที ่
2. นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพของให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี มีความมั่นใจองอาจ แต่สุภาพ

อ่อนโยนมีสัมมาคารวะ และวินัยในตนเอง 
3. นักศึกษาได้เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
4. นักศึกษาเรียนรู้ และได้เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการท างานกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
5.  เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับอาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ กับ

ชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นส่ือ 
6.  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ

ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
7.  นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ในการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 



11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 -  
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



 

 

ประเมินความพึงพอใจโครงการครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง 

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 33 100.00 

เพศชาย 17 51.52 

เพศหญิง 16 48.48 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.77 95.41 

1. เพ่ือพัฒนาพื้นที่ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา 4.70 93.94 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี  
มีความมั่นใจองอาจ แต่สุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ และวินัย 

ในตนเอง 

4.82 96.36 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.85 96.97 

4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการท างานกลุ่มอย่าง 

เป็นระบบ 

4.76 95.15 

5. เพ่ือส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา นักศึกษากับ
อาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อ 

4.79 95.76 

6. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

4.76 95.15 

7. เพ่ือให้นักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ในการอยู่
ร่วมกันในสังคมตามหลักธรรมาภิบาล 

4.73 94.55 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.63 92.58 

1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.64 92.73 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการ 4.48 89.70 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.73 94.55 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.67 93.33 

รวม 4.72 94.38 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ได้พัฒนาตัวเองในด้านการสันทนาการ ได้ท าในส่ิงที่ไม่เคยท า 



รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อการสร้างประโยชน ์

แก่ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 2 

วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
 

1. ชื่อโครงการ บริการวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 2 

    งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท าสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดจนสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็น

คุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในการน าความรู้ไปบริการแก่ชุมชน   
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนสังคมสุขภาพดีและจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ของคณะฯ 
4.   กิจกรรมของโครงการ 

กิจกรรมอบรม (ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings) 
       - อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพยุคโควิด 19”  
     -  อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์”  

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (ผ่านระบบออนไซต์ ณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 
 -   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

6. สถานที่ด าเนินงาน 

   ภายในมหาวิทยาลัย  
    ภายนอก   
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......15,000............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง .......15,000......... บาท 
 

 

 

 

 

 

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

    เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 
 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....20...... .....20....  

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...20..คน ..20...คน  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 
...80....... 

 
...98.28.. 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 
    ประโยชน์ของโครงการ 

 
...80....... 

 
...98.28.. 

 

5. ………………………    
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     -  

 
ความถี…่……....1.............คน 

 

 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท าสเปรย์แอลกอฮอล์ ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจ าวันได้ น 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกที่ดี ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน 

3. นักศึกษากล้าแสดงออกในการน าความรู้ไปบริการแก่ชุมชน   
4. ไดส้ร้างเครือข่ายขับเคล่ือนสังคมสุขภาพดีและจิตอาสาสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ

คณะฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 -  
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ครั้งที่ 2 

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 20 100.00 

เพศชาย 13 65 

เพศหญิง 7 35 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.90 98.00 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการท าสเปรย์
แอลกอฮอล์ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.95 99.00 

2. เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็น 

การขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

4.85 97.00 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในการน าความรู้ไปบริการแก่
ชุมชน   

4.85 97.00 

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายขับเคล่ือนสังคมสุขภาพดีและจิตอาสาสนับสนุน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคณะฯ 

4.95 99.00 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.92 98.50 

1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.90 98.00 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการ 4.85 97.00 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.95 99.00 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 5.00 100.00 

รวม 4.91 98.28 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
- 



รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการครุศาสตร์ฯ เกมส์ 2022 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
 

1. ชื่อโครงการ ครุศาสตร์ฯ เกมส์ 2022 

    งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างนิสัยรักสุขภาพด้วยการออกก าลังกายให้แก่นักศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมสุขภาพดีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. กิจกรรมของโครงการ 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

บัดนี้จนถึง 26 มกราคม 2565  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านส่ือเว็บไซต์ของคณะฯ ส าหรับนักศึกษา
ที่ สนใจเข้ าร่วมแข่งขันการประกวดคลิปวิดี โอ ภายใต้แนวคิด  
“Stay home stay healthy อ ยู่ บ้ า น อ ย่ า ง ไร ให้ สุ ข ภ า พ ดี ” 

 สามารถกรอกใบสมัครได้ท่ี 
 https://forms.gle/4DbeJdHNpX9uSg3x9 

28 มกราคม 2565  ป ระกาศรายชื่ อ ผู้ เข้ าร่ วมแข่ งขั นการประกวดค ลิปวิดี โอ  
ภายใต้แนวคิด “Stay home stay healthy อยู่บ้านอย่างไรให้สุขภาพดี”  
ที่ https://www.facebook.com/ied.rmutsv 

5 กุมภาพันธ์ 2565 
 

 ผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด  
“Stay home stay healthy อยู่บ้านอย่างไรให้สุขภาพดี” สามารถโพสต์
วิดีโอลงในเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมทั้งติด #อยู่บ้านอย่างไรให้สุขภาพดี  
และส่งคลิปวิดีโอมายังเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย หรือที่ 
https://www.facebook.com/ied.rmutsv 

6 กุมภาพันธ์ 2565  คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน พร้อมทั้ งประกาศผล 
และมอบเงินรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings 

 

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



5. ระยะเวลาด าเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

6. สถานที่ด าเนินงาน 

   ภายในมหาวิทยาลัย  
    ภายนอก   
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......18,000............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง .......18,000......... บาท 
 

8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

    เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 
 

9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....20...... .....25....  

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...20..คน ..25...คน  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 
...80....... 

 
...84.91... 

 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 
    ประโยชน์ของโครงการ 

 
...80....... 

 
...84.91... 

 

5. ………………………    
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
     - อยากให้มีกรรมการมากกว่านี้เพื่อที่จะได้เห็นถึงความ
ผิดพลาดหลายๆมุมมอง  ไม่ควรเอาอาจารย์จากสาขาเดียวกัน
มามากกว่า 1 คน 

 
ความถี…่……....1.............คน 

 

 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
1. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างนิสัยรักสุขภาพด้วยการออกก าลังกายผ 
2. นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีสุขภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ได้สร้างเครือข่ายสังคมสุขภาพดีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 



11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 -  
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



 
 

ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



 

 

ประเมินความพึงพอใจโครงการครุศาสตร์ฯ เกมส์ 2022 

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 25 100.00 

เพศชาย 15 60.00 

เพศหญิง 10 40.00 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.32 86.40 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและสร้างนิสัยรักสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
ให้แก่นักศึกษา 

4.36 87.20 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย
ไข้เจ็บ และมีสุขภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.36 87.20 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายสังคมสุขภาพดีของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

4.24 84.80 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.21 84.27 

1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.24 84.80 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการ 4.20 84.00 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.20 84.00 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.12 82.40 

รวม 4.25 84.91 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
1. อยากให้มีกรรมการมากกว่านี้เพ่ือที่จะได้เห็นถึงความผิดพลาดหลายๆมุมมอง  ไม่ควรเอาอาจารย์  

จากสาขาเดียวกันมามากกว่า 1 คน 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ในยุค New Normal “IED. E-Sport” 

 

วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาในยุค New Normal “IED. E-Sport” 
    งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งด้านสุขภาพร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญา ในยุค New normal 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น

นักกีฬามืออาชีพ 
3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาภายนอก 
4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและสร้างระบบดิจิทัลส าหรับการศึกษาเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 
4. กิจกรรมของโครงการ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

บัดนี้จนถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อเว็บไซต์ของคณะฯ ส าหรับ
นักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมแข่งขัน “IED. E-Sport” ซึ่งเป็นการแข่งขัน
เกมส์ Realm of Valor หรือ ROV โดยมีการแข่งขันผ่านทางแอป
พลิเคชัน Garena RoV: Dragon Kingdom นักศึกษาท่ีสนใจ
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/CX4ly 

18 กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน “IED. E-Sport” ผ่านเพจ 

เฟซบุ๊ก ชื่อ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มทร.ศรีวิชัย หรือที่ https://www.facebook.com/ied.rmutsv 

20 กุมภาพันธ์ 2565  แนะน ากฎกติกาการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสาย  
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  

21 กุมภาพันธ์ 2565  การแข่งขัน “IED. E-Sport”   
- รอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- รอบ คัด เลื อก  ระดั บป ระกาศนี ย บั ตรวิ ช าชี พและระดั บ

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
- รอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี(เฉพาะนักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย) 
  โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน 
Garena RoV: Dragon Kingdom เท่านั้น 

22 กุมภาพันธ์ 2565  การแข่งขัน “IED. E-Sport”   
- รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- รอบชิงชนะเลิศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
- รอบชิ งชนะเลิศ  ระดับปริญ ญ าตรี (เฉพาะนั ก ศึกษาของ  
มทร.ศรีวิชัย) 
  โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน 
Garena RoV: Dragon Kingdom เท่านั้น 

 ประกาศผลและมอบเงินรางวัล ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  
Zoom Cloud Meetings 

 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

6. สถานที่ด าเนินงาน 

   ภายในมหาวิทยาลัย  
    ภายนอก   
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......30,000............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง .......30,000......... บาท 
 

8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

    เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวช้ีวัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....180...... .....182.... 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...180..คน ..182...คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อกิจกรรมของโครงการ ...80....... ...84.91... 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของโครงการ ...80....... ...84.91... 
5. ………………………
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ

- อยากให้กระชับเวลาในการแข่งขัน ความถี…่……....1.............คน 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. นักเรียนนักศึกษาได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาทักษะทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ

และสติปัญญา ในยุค New normal
2. นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกในทางท่ีสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกีฬามือ

อาชีพ 
3. ไดเ้ครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาภายนอก
4. ได้ประชาสัมพันธ์คณะและสร้างระบบดิจิทัลส าหรับการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 -  
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



 

 

ประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ในยุค New Normal “IED. E-Sport” 

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 182 100.00 

เพศชาย 126 69.23 
เพศหญิง 56 30.77 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.32 86.40 
1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

ทักษะทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ในยุค New normal 

4.36 87.20 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และสร้าง
แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ 

4.36 87.20 

3. เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยกับ
สถานศึกษาภายนอก 

4.24 84.80 

4. เ พ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและสร้างระบบดิจิทัลส าหรั บ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

4.75 86.23 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.21 84.27 
1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.24 84.80 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการ 4.20 84.00 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.20 84.00 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.12 82.40 

รวม 4.25 84.91 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
1. อยากให้กระชับเวลาในการแข่งขัน 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการ “IED COACHING TEAM” 

 

วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

(ผ่านระบบออนไลน์) 

 

งบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

หน่วยงาน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :     ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

     ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  งบประมาณแผ่นดิน        งบประมาณเงินรายได้      อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการ   “IED COACHING TEAM”    
    งบด าเนินงาน   งบรายจ่ายอ่ืน     งบกลาง   งบจากภายนอก 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย / พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   นโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านแผนพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า สร้างจิตส านึก สาธารณะ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาให้มีความ

ตระหนักและตั้งใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อส่วนรวม  
2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท างานในด้านต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษารุ่นสู่รุ่นน้อง  
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานและกิจกรรมเด่นของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564  
4. เพ่ือก าหนดแผนด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน อัน

จะส่งผลให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ตามประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ   

5. กิจกรรมของโครงการ 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มทร.ศรีวิชัย  
  - ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและลงทะเบียนผู้น านักศึกษาที่น าเสนอผลงาน ประกอบด้วย                         
งานการเงินและบัญชี งานครุภัณฑ์ งานประชุม และงานกิจกรรมโครงการ 

  - ถ่ายทอดประสบการณ์และน าเสนอสรุปบัญชีรายรับ – รายจ่าย โดย เหรัญญิก 

  - ถ่ายทอดประสบการณ์และน าเสนองานจัดการครุภัณฑ์ โดย อุปนายกคนท่ี 2 

  - ถ่ายทอดประสบการณ์และน าเสนอผลงานกิจกรรม โครงการ โดย นายกสโมสรนักศึกษา 
  - พิ ธีมอบเกียรติ บั ตร “ยกย่องเชิดชู เกียรติ ผู้ท า คุณประโยชน์ แก่สถานศึกษา ” 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 ฝ่าย ประกอบด้วย  
ฝ่ายการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกีฬา
และนันทนาการ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวินัย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ฝ่ายจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ ฝ่ายกิจกรรมชมรมและสาขาวิชา และฝ่ายนักศึกษาอาสาช่วยเหลือ
งานสโมสร 

โครงการผลผลิตวิทย ์/ สังคม 



  - พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ คณะบริหารกิจกรรมนักศึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  - พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษาชมรม  
  - เสวนาหัวข้อ “กิจกรรมสร้างคน รวมพล คนสร้างผลงาน”   
วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดพัทลุง  
  - กิจกรรมจิตอาสา แบ่งปันสร้างคนดี สู่วิถีสังคมไทย  
  - กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสโมสร 

  - อบรมให้ความรู้หัวข้อ “กิจกรรมดียังไง ท าไมต้องท ากิจกรรม”  
  - อบรมให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการ รายงานประชุม และการจัดท าบัญชี”   
  - กิจกรรมแถลงนโยบายของนายกสโมสรและประธานฝ่าย 

  - กิจกรรมน าเสนอแผนการด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
  - กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

6. สถานที่ด าเนินงาน 

  ภายในมหาวิทยาลัย (ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย) 
   ภายนอก (ณ จังหวัดพัทลงุ) 
7. งบประมาณ 

  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .......60,600............ บาท 
  งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ....... 58,600......... บาท 
 

8.   สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 

    เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9. ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวช้ีวัดของโครงการที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1. ......(ตัวชีว้ัดโครงการตามแผน)........................... ....70...... .....72.... 

2.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ...70..คน ..72...คน 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อกิจกรรมของโครงการ ...80....... ...98.28... 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ของโครงการ ...80....... ...98.28... 
5. ………………………
6. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ความถี…่……....-............คน 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. นักศึกษามีภาวะผู้น า มีจิตส านึก สาธารณะ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความตระหนักและตั้งใจใน

หน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อส่วนรวม
2. สโมสรนักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ท างานในด้านต่าง ๆ ของสโมสรนักศึกษารุ่นสู่รุ่นน้อง
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานและกิจกรรมเด่นของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 
4. มีแผนด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน อันจะส่งผล

ให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ตามประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ

11. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ
11.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ

 -  
11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดโครงการประเภทน้ีคร้ังต่อไป 

- 

  ลงช่ือ..........................................................  ผู้รายงานข้อมูล 
  (นางสาวจิระภา เภ่าเวช) 
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป 



ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ  ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบที่จะแนบพร้อมแบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
1. ส าเนาขออนุมัติโครงการ  2.  รายละเอียดโครงการ 

3.    ก าหนดการหรือตารางจัดโครงการ 4.  ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   
5. สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม 6.  แผ่น CD ประกอบรูปภาพจ านวน 1 แผ่น 

 



 

 

ประเมินความพึงพอใจ 

โครงการ“IED COACHING TEAM”    

จ านวน / เพศสภาพ 

ประเภท จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 72 100.00 

เพศชาย 37 51.39 

เพศหญิง 35 48.61 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 

ประเภท ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ 

2.1 ความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.90 98.00 

1. เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า สร้างจิตส านึก สาธารณะ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ของนักศึกษาให้มีความตระหนักและตั้งใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือ
ส่วนรวม  

4.95 99.00 

2. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ท างานในด้านต่าง ๆ ของสโมสร
นักศึกษารุ่นสู่รุ่นน้อง  

4.85 97.00 

3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานและกิจกรรมเด่นของคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  

4.85 97.00 

4. เพ่ือก าหนดแผนด าเนินงานกิจกรรมนักศึกษาให้การท างานเป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน อันจะส่งผลให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ตามประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ   

4.95 99.00 

2.2 ความพึงพอใจในการจัดโครงการ 4.92 98.50 

1. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ 4.90 98.00 

2. รูปแบบ / วิธีการจัดโครงการ 4.85 97.00 

3. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม 4.95 99.00 

4. ความพึงพอใจในภาพรวม 5.00 100.00 

รวม 4.91 98.28 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนอกแผน 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการสรา้งเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย 

 

๑. ชื่อทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง   จังหวัด สงขลา 
    โครงการ THE NEXT GEN คนอาสาพัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก 

๒. สถานที่ดำเนินการ  ชุมชนตำบลหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
(๑) นายพงศธร บุญสุข 

(๒) นางสาวอุษา เกตุระหงษ ์

(๓) นายภาคภูม ิศรีจันทร์เพ็ชร 

๔. วัตถุประสงค์โครงการ 
     ๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยให้
เด็กและเยาวชนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง 
 ๒) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำ ผู้เสียสละ จิตอาสา การใช้ภาษา การตลาด และ
เทคโนโลยี ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 

 ๓) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกได้รู้จักชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากย่ิงข้ึน 

 ๔) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ใน
การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของชุมชน  

๕. เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ 
 โครงการ THE NEXT GEN คนอาสาพัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ
จำนวน 3 กิจกรรย่อย โดยแต่ละกิจกรรมมีกรกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและรูปแบบกิจกรรม                 
ที่แตกต่างตามความเหมาะสม จึงขอรายงานผล เป้าหมายหรือผลลัพธ์ดำเนินงานของโครงการโดยแบ่งเป็น
กิจกรรมย่อย ดังนี ้

กิจกรรมย่อยที ่1 สร้างองค์ความรู ้(ผ่านระบบออนไลน์)  

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำ ผู้เสียสละ จิตอาสา การใช้
ภาษา การตลาด และเทคโนโลยี ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
มากที่สุด 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ 
และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 



 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผล ปริมาณ คุณภาพ แผน ผล 

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ /  40 คน 49 คน บรรล ุ

1.2 จำนวนเด็ก เยาวชน ที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน  

/  อย่างน้อย 20 คน 22 คน บรรล ุ

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการ
ดำเนินโครงการ  

/  ร้อยละ 80  บรรล ุ

1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์
ของโครงการ  

  ร้อยละ 80  บรรล ุ

1.5 เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ในระดับ
มาก  

 / ระดับมาก ระดับมากที่สุด บรรล ุ

1.6 เด็ก เยาวชน สามารถน า
ความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้จริง กล้าพูด กล้า
แสดง รู้จักการสื่อ เทคโนโลยี 
มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีขึ้น ใช้
งานสื่อออนไลน์ที่สร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์  
 

 / ร้อยละ 80  บรรล ุ

 

กิจกรรมย่อยที ่2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม ณ วดัสุวรรณคีรี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื ่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื ้นที ่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์ชุมชนโดยให้เด็กและเยาวชนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผล ปริมาณ คุณภาพ แผน ผล 

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ /  10 คน 15 คน บรรล ุ

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการ
ดำเนินโครงการ  

/  ร้อยละ 80  บรรล ุ

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์
ของโครงการ    

/  ร้อยละ 80  บรรล ุ



1.4 สนับสนุนการทำกิจกรรม
ของเด็ก เยาวชนในชุมชน ให้
เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การ
ร ว ม ก ล ุ ่ ม ท ำ ก ิ จ ก ร ร ม ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

/  1 แหล่ง 1 แหล่ง บรรล ุ

 

กิจกรรมย่อยที ่3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ผ่านระบบออนไลน์และวัดสุวรรณคีรี อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา)  
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกได้รู้จักชุมชนตำบลหัวเขา 
อ.สิงหนคร จ.สงขลา และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากย่ิงข้ึน 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ 
และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
เป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ผล ปริมาณ คุณภาพ แผน ผล 

1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ /     

- ผู้ผลิตสื่อ /  10 คน 10 คน บรรล ุ

- ผู้รับชมสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

/  
อย่างน้อย 150 

ครั้ง 
มากกว่า 200 

ครั้ง บรรล ุ

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อการ
ดำเนินโครงการ  

/  ร้อยละ 80  บรรล ุ

1.3 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อประโยชน์
ของโครงการ    

/  ร้อยละ 80  บรรล ุ

1.4 สร้างช่องทางเผยแพร่สื่อ
ประชาส ั มพ ั น ธ ์ ใ หม่  เ ช่ น 
TIKTOK  VLOG เป็นต้น 

/  2 ช่องทาง 2 ช่องทาง บรรล ุ

1.5  พ ัฒนาช ่ อ งทางและ
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
สร้างสรรค์รายการผ่าน เฟสบุ๊
คแฟนเพจ เป็นต้น  

/  3 สื่อ 3 สื่อ บรรลุ  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

    ถึง วันที่ ...................... เดือน มกราคม พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 



๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบข้ัุนตอนว่าทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร ในช่วงเวลาใด) 
 

ลำดับที ่ ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1 กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้  

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดยมีวิทยากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้  
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทหนา้ที่พลเมืองกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน”โดย คุณณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ 
นักวิชาการศึกษา จาก สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  
บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ปลุกพลังชีวิต คิดทำ จิตอาสา”  
โดย คุณภาณุฑัต  ด้วงทอง และ คุณเชิดพงศ์ ดาราษฎร์  
บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เล่นสื่ออย่างไรให้สรา้งสรรค์และ
ปลอดภัย”โดย คุณเชิดพงศ์ ดาราษฎร์ โดยมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 
40 คน ผ่านรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud 
Meeting ณ ห้องสตูดิโอ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 
2564 
 

2 กิจกรรมที่2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้งบริการ
ชมรม ได้ทำการปรับปรุงโดยมีกิจกรรมเช่น ทาสีศาลาพื้นที่ทำ
กิจกรรม ติดตั ้งพัดลมระบายอากาศ ซ่อมแซมระบบแสงสว่าง 
ติดตั้งแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
รวมไปถึงการปรับปรุงวิวทัศน์รอบๆพื้นที่ ปลูกต้นไม้และทำความ
สะอาดในบริเวณรอบๆ ซึ ่งมีตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะ
ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในทั้งนี้จำนวน 20 คน 

1 – 28 พฤศจ ิกายน  
2564 
 

3 กิจกรรมที่3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้รังสรรค์สื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ช่อง 
Tiktok หัวเขา Singora Songkhla,Youtube chanal, Fanpage 
facebook  รวมถึงผลิตรายการออนไลน์ นำศาสตร์และศิลป์
ทางด้านเทคโนโลยีสื ่อสารมวลชนมาให้ให้เกิดประโยชน์ โดย
รายการมีชื่อว่า VYC หัวเขาจับเข่าชวนคุย ซึ่ง Ep.1 เปิดตัวน้อง
ใหม่ VYC หัวเขา Singora โดยมีแขกรับเชิญประธานชมรม VYC 
หัวเขา Singora และ AdminFanpage หัวเขา Singora Songkhla 
มาร่วพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกิจกรรม 
และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามแจกของรางวัล รวมไปถึงการโปร 
โหมด ของดีชุมชน สินค่า OTOP ไข่ครอบ ให้รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ผ่านทาง 
Live สด Fanpage facebook: หัวเขา Singora Songkhla   

เดือนตุลาคม 2564 – 
เดือนมกราคม 2565 
 
 
 
วันที่ 4 ธันวาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
วันที่8 ธันวาคม 2565 



Ep.2 เปิดประตูสู่หัวเขา เป็นการโปรโหมดสถานที่ท่องเที่ยวของ
ชุมชนหัวเขา แหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที ่ยว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุด โดย
ได้รับเกียรติจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว 
มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ และโปรโหมดสินค้า OTOP ปลากระพง
เค็ม 3 น้ำเลสงขลา ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย Live สด Fanpage 
facebook: หัวเขา Singora Songkhla โดยขอความอนุเคราะห์ใช้
พื้นที่สตูดิโอ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการทำ
กิจกรรม 
-ออกแบบสื่อแสดงรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว ขนาด A4 พร้อม
มี QR Code สแกนรับชมคลิปวิดีโอ 
-ผลิตและสร้าง Video Vlog เที่ยวไม่เบา @ หัวเขาSingora เป็น
การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหัวเขา วิถีชีวิตชุมชน และ
การรวบรวมบรรยากาศ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน 30,000บาท   
    งบประมาณที่ได้รับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใช้ไปจำนวน ๓๐,๐๐๐.บาท 
    คงเหลือ จำนวน ๓๐,๐๐๐. บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน (ถ้ามี) ระบุ   
     
โดยมีรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีดังนี ้
 

ลำดับ
ที่  รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน 

(บาท) 
1 ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (กรณีที่มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน) 

1.1 กิจกรรมที่1 สร้างองค์ความรู้ ( 3-4 พ.ย.64 ) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรชองรัฐ ( 1 คน x 2 ชม. x 600 บาท ) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ( 2 คน x 2 ชม. x 1200บาท ) 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ( 1 คน x 2 ชม. x 900 บาท ) 
1.2กิจกรรมที่3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
-ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรชองรัฐ ( 1 คน x 2 ชม. x 600 บาท ) 
 
รวม 

 
 

1,200 
4,800 
1,800 

 
1,200 

 
9,000 

2 ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ 
2.1 กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้ ( 3-4 พ.ย.64 ) 
- ค่าอาหารกลางวัน ( 10 คน x 2 มื้อ x 60 บาท ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 10 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) 
 
2.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม (13-14 พ.ย. 64 ) 
- ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงจากที่พัก อ.เมือง จ.สงขลา ไปยัง อ. สิงหนคร  
จ. สงขลา ( 25 กม.x 4 บาท x 2 เที่ยว x 2 วัน x 2คัน ) 
- ค่าอาหารกลางวัน ( 10 คน x 2 มื้อ x 60 บาท ) 

 
 

1200 
1200 

 
 

800 
 

1200 



- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 10 คน x 4 มื้อ x 30 บาท) 
 

2.3กิจกรรมที่3.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

-ค่าจ้างพิมพ์ไวนิล/สื่อประชาสัมพันธ์ 

-ค่าเช่าอุปกรณ์จัดทำ VLOG (เหมาจ่าย) 
- ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงจากที่พัก อ.เมือง จ.สงขลา ไปยัง อ. สิงหนคร 
 จ. สงขลา ( 25 กม.x 4 บาท x 2 เที่ยว x 2 วัน x 2คัน ) 
-ค่าBoost Post โฆษณาประชาสัมพันธ ์

-ค่าเช่าบริการห้องบันทึกเสียง 
รวม 

1200 

 

 

1380 

4500 

 

800 

1000 

1500 

14780 

3  ค่าวัสดุ 

3.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม (13-14 พ.ย. 64 ) 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทาสี และวาดภาพฝาผนัง 
- ค่าวัสอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าสำหรับติดตั้งพัดลม 

3.3กิจกรรมที่3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 
รวม 

 

2645 

3200 

 

 

375 

6220 

 

 

 รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 30000 

 

๙. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมสี่วนร่วมในการดำเนินการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
- เทศบาลอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
- โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
- บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (จังหวัดสงขลา) 

 

 

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชนข์องกลุ่มเป้าหมายที่เกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 
      ๑๐.๑ ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              1 ผู้นำนักศึกษาได้นำองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมี
ส่วนร่วมกับคนในชุมชน และสังคมภายนอก เพื่อจะได้ฝึกการทำงานกับกลุ่มคนจำนวนมาก ได้รู้จักคิด และ
วางแผนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สู่การทำงานในอนาคต 

  2 เกิดการมีส่วนร่วมของเพื่อน ๆ นักศึกษา และสมาชิกในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                   
รู้จักการใชพ้ื้นที่ในการจดักิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น  
  3ได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 

      



 ๑๐.๒ ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
  1. ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม มีการทำงานที ่สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นที ่ร ู ้จัก  
เกิดการรับรู้ และเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ว่างงาน ก็สามารถเข้ามา
ช่วยเหลือชุมชน ทำให้เกิดรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่สากล และเศรษฐกิจในชุมชน  

จากเดิมที่เป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
  2.  ชุมชนมีพื้นที่ศูนย์บริการกิจกรรม สำนักงานชมรม VYC หัวเขา Singora ณ วัดสุวรรณคีรี  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ในบริการนักท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน 

  3. เด็ก เยาวชน หรือผู้สนใจในชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรมให้กับชุมชนต่อไป  
  4. ชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เช่น รายการ
ออนไลน์ชื่อรายการ “ VYC หัวเขาจับเข่าชวนคุย” ทุกวันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ หัวเขา Singora Songkhla มีสื่อ Vlog ท่องเที่ยวชุมชน 1 ตอน มีช่อง TIKTOK 

ชุมชนหัวเขา Singora Songkhla เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และมีพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก 
เยาวชนในชุมชน   
 

 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้ 

- นักศึกษามีความรู้ทางด้านหน้าที่พลเมืองกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน ให้รู้จักบทบาท และหน้าที่
ของตนเองได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 
 
กิจกรรมที่2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม 
 - เยาวชนสามารถเด็กและเยาวชนได้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ชุมชน
โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง 

- ชุมชนมีพ้ืนที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำนักงานชมรมกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ณ วัดสุวรรณคีรี เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่ในบรกิารนักท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน 

- เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรู้จักบทบาทหน้าที่ในการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
กิจกรรมที่3 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

- การประชาสัมพันธ์ของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการได้ประชาสัมพันธ์สินค้า 
OTOP ของชุมชน 

- นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนตำบลหัวเขา และรูจ้ักในวงกว้างเพ่ิมมากข้ึนสามารถทำให้แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลายและนักท่องเที่ยวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการกระตุน้เศรษฐกิจ
และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

- ช่องทางการประชาสัมพันธ์เยาวชนหรือผู้นำชุมชนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นช่องทาง 
Tiktok, Youtube, Fanpage facebook และใช้สื่อเหล่านี้ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและ
ชุมชนได้ 



- ชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีสื่อกลาง เช่น รายการออนไลน์ชื่อรายการ      
“ VYC หัวเขาจับเข่าชวนคุย” ทุกวันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊
คแฟนเพจ หัวเขา Singora Songkhla มีสื่อ Vlog ท่องเที่ยวชุมชน 1 ตอน มีช่อง TIKTOK ชุมชน
หัวเขา Singora Songkhla เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และมีพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับ
เด็ก เยาวชนในชุมชน  

๑๒. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้  

จากการวางแผนเดิมในการทำงานกิจกรรมที่ 1 การอบรมสร้างองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้มีการวาง
แผนการจัดอบรม ณ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย แต่เนื ่องด้วยมาตรการที ่ทาง
มหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบ On site ทางผู้ดำเนินโครงการมีการประชุม
วางแผนเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online  

กิจกรรมที่ 2 สร้างพ้ืนที่กิจกรรม 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันซึ่งในช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ จังหวัดสงขลา เป็น
พ้ืนที่สีแดง สมาชิกส่วนเกี่ยวข้องจึงไม่สามารถลงพ้ืนที่การทำงานได้อย่างเต็มที่ ทางโครงการจำเป็นต้องมีการ
วางแผนการทำงานให้อยู่ในมาตรการที่กำหนดไว้  แต่ทางผู้ดำเนินโครงการได้มีการวางแผน อย่างละเอียดและ
รอบคอบ ในการลงพ้ืนที่ จนสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 กิจกรรมที่3 
- การเปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ Tiktok  ในช่วงแรกของการเปิดช่องทางนี้ยังไม่มีผู้ติดตามหรือการประ

สัมพันธ์ยังน้อยเกินไป เพ่ือที่จะให้ผู้ใช้งานใน Tiktok ได้มองเห็นและให้ความสนใจมากข้ึนจึงมีการคิดวาง
แผนการทำงานออกมาให้ดึงดูดและน่าสนใจมากข้ึน 

- VLOG เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการของทางจังหวัดสงขลา 
การลงพ้ืนที่ถ่ายทำจึงจำเป็นต้องดำเนินการทางเอกสารเพ่ือขออนุญาตทุกครั้ง การถ่ายทำจึงมีความล่าช้า และ
การจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานจำเป็นจะต้องเร่งรีบและวางแผนกันใหม่ เพ่ือให้สามารถรับกับ
มาตรการที่กำหนดไว้ได้ จึงสามารถทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- การถ่ายทอดสดรายการ VYC หัวเขา จับเข่าชวนคุย ในการทำงานในEP 1 ทางทีมผูป้ฏิบัติงานล้วน
แล้วแต่เป็นนักศึกษาที่ไม่ได้มคีวามชำนาญในการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งการทำงานอาจจะต้องใช้เวลาใน
การศึกษา ทดลองระบบกันหลายครั้งเพ่ือให้งานออกมาได้อย่างดีที่สุด 

- 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป 
 ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 



๑๔. จัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic หรือ วีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน 
๕ นาที (ถ้ามี) 

(ลงชื่อ) .................................................... หัวหน้าทีม 
 (นายพงศธร บุญสุข) 

(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 
 (นางสาวอุษา เกตุระหงส์) 

(ลงชื่อ) .................................................... สมาชิกในทีม 
 (นายภาคภมูิ ศรีจันทร์เพ็ชร) 

(ลงชื่อ) .................................................... ผู้รับรอง 
 (นายเอกศักดิ์ สงสังข์) 
  ตำแหน่ง ที่ปรกึษา 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :  🗹   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

         ❑   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หน่วยงาน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                 ❑  งบประมาณแผ่นดิน    ❑ งบประมาณเงินรายได้    🗹 อื่นๆ งบกิจกรรมนักศึกษา 
1. ชื่อโครงการ สนับสนุนพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 

  ❑  งบด าเนินงาน   ❑  งบรายจ่ายอื่น   ❑ งบกลาง ❑ งบจากภายนอก 

2.  โครงการมีความสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 🗹 2.1 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ❑2.2 ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ❑ 2.3 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ ❑ 2.4 ด้านพัฒนาสุขภาพ ❑ 2.5 ด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

       ❑ 2.6 ด้านอ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………………………………………. 
3.  โครงการสอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ 3.1 เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นครู ❑ 3.2 จิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ❑ 3.3 เสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย ❑ 3.4 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา ❑ 3.5 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ❑ 3.6 เสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 🗹 3.7 เสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง ❑ 3.8 เสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ❑ 3.9 เสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ❑ 3.10 ส่งเสริมวิชาการ ❑ 3.11 อ่ืน ๆ ระบ.ุ..................................................................................... 
 

4.  วัตถุประสงค์ 

   4.1 เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้น าท่ีดีของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
4.2 เพื่อนักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าท่ีตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

4.3 เพื่อนักศึกษาได้รู้จักและสร้างประสบการณ์ในการท างานเป็นหมู่คณะโดยยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 



5.  กิจกรรมโครงการ 
         5.1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
         5.2 จัดท าระเบียบ คุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกต้ัง 
        5.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ลงสมัครเลือกต้ัง 
        5.4  ด าเนินการเลือกตั้ง 
         5.5  สรุปและประกาศผลการเลือกต้ัง  

6.  ระยะเวลาด าเนินงาน 25 มกราคม 2565 

7.  สถานที่ด าเนินงาน 

  🗹 ภายในมหาวิทยาลัย  

   ❑ ภายนอก   
8.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ      -     บาท 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง        -     บาท 

9.  สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินโครงการ 
  🗹  เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

10.  ผลการด าเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่ก าหนด 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปัญหา แผน ผล 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ..350..คน …614...คน - 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

    ต่อกิจกรรมของโครงการ 
 

...80... 

 

....83.38..... 

- 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 

    ประโยชน์ของโครงการ 

 

…..... 
 

......... 
- 

4. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 

   (1)                          -                               . 
   (2)                          -                               . 

 

ความถ่ี      -          . คน 

ความถ่ี      -          . คน 

 

- 

 

 



11.  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
   11.1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีภาวะความเป็นผู้น าท่ีดี 

11.2 นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าท่ีตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

11.3 นักศึกษาได้รู้จัก และมีประสบการณ์ในการร่วมท างานเป็นหมู่คณะ โดยยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

12. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
      12.1 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ    
        - 
      12.2 ข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนาการจัดโครงการประเภทนี้คร้ังต่อไป 
                  -  
 
 
                                                              ลงชื่อ....................................................  ผู้รายงานข้อมูล 

                                                     (นายศุทธิเกียรติ    แซ่เย่า) 
                                                                  ต าแหน่ง ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ 

ฅ.ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย)  
 
 
 

 
  

 

  

 

 

  

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ผลผลิต :  🗹   ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์

         ❑   ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยงาน ครศุาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                 ❑  งบประมาณแผน่ดิน    ❑ งบประมาณเงินรายได้    🗹 อื่นๆ งบกิจกรรมนักศึกษา 
1. ชื่อโครงการ โครงการเนื่องจากพระราชดำริของสำนักงาน กปร. 

  ❑  งบดำเนินงาน   ❑  งบรายจ่ายอื่น   ❑ งบกลาง ❑ งบจากภายนอก 

2.  โครงการมีความสอดคลอ้งกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

🗹 2.1 ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

🗹 2.2 ด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

❑ 2.3 ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 

❑ 2.4 ด้านพัฒนาสุขภาพ 

❑ 2.5 ด้านทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

       ❑ 2.6 ด้านอ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………………………………. 
3.  โครงการสอดคล้องกับกจิกรรมเสริมความเป็นครู (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

❑ 3.1 เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพเป็นคร ู
❑ 3.2 จิตอาสาและ/หรือจติสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

🗹 3.3 เสรมิความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์และความเป็นไทย 

🗹 3.4 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
❑ 3.5 ลูกเสือ/เนตรนาร/ียุวกาชาด 

❑ 3.6 เสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
❑ 3.7 เสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
❑ 3.8 เสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

❑ 3.9 เสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
❑ 3.10 ส่งเสริมวิชาการ 
❑ 3.11 อ่ืน ๆ ระบ.ุ..................................................................................... 

 



4.  วัตถุประสงค์ 
   4.1 เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาพ่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา 

ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

4.2 เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ในมมุมองใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมต่างๆ มากยิ่งข้ึนในมุมมองหรอืบริบทของ
ตนเอง 

4.3 เพ่ือให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่าง
กว้างขวางและถูกต้องย่ิงข้ึน 

4.4 เพ่ือติมตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ของสำนักงานฯ ในรุ่นที่ผ่านมา 
5.  กิจกรรมโครงการ 
         5.1 เข้าฟังอบรมจาก สำนักงาน กปร. 
         5.2 ประชุมวางแผนการทำคลิปวิดีโอประกวด 

        5.3 จัดทำสคลิปคลิปวิดีโอ 

        5.4  ส่งคลิปประกวดผ่านช่องทาง Youtube 

         5.5  ฟังประกาศผลการประกวดคลิปผ่าน Zoom  

6.  ระยะเวลาดำเนินงาน 11 ธันวาคม 2564 

7.  สถานที่ดำเนินงาน 

 ภายในมหาวิทยาลัย     🗹 ภายนอก   

8.  งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ      -     บาท 

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง        -     บาท 

9.  สถานะของการเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการ 

  🗹  เคลียร์เงินเรียบร้อยแล้ว 

    อยู่ระหว่างเคลียร์เงิน 

10.  ผลการดำเนินงาน  (ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดต้องครอบคลุมตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนด 
ในแผนปฏิบัติการประจำปี) 
 
 



(ตัวอย่าง)   ตัวชี้วัดของโครงการ 
ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด ปัญหาอุปสรรค / 

แนวทางแก้ปญัหา แผน ผล 

1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ….10..คน …10...คน - 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    ต่อกิจกรรมของโครงการ 

 

...... 

 

............ 

- 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ 

    ประโยชน์ของโครงการ 

 

…..... 
 

......... 
- 

4. ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 
   (1)                          -                               . 
   (2)                          -                               . 

 

ความถ่ี      -          . คน 

ความถ่ี      -          . คน 

 

- 

 

11.  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
   11.1 สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบ
สาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 

11.2 ทำให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้นในมุมมอง หรือบริบทของ
ตนเอง 

11.3 ทำให้เยวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชดำริได้อย่าง
กว้างขวางและถูกต้องยิ่งข้ึน 

 11.4 สามารถติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ของสำนักงาน 
ในรุ่นที่ผ่านมา 

 

12. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 

      12.1 ปญัหาอุปสรรคในการดำเนินการ    

        - 
      12.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการจัดโครงการประเภทนี้ครั้งต่อไป 

                  -  
 
 

                                                              ลงชื่อ....................................................  ผู้รายงานข้อมูล 

                                                     (นายศุทธิเกียรติ    แซ่เย่า) 
                                                                           ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2 



ฅ.ภาพกิจกรรม (หมายเหตุ ไม่เกิน 6 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย)  
 

 

 

 
  

  

  

  

 

 



แบบรายงานผลรายการ IED IDOL Season2 

IED IDOL EP.1 : ตอนนับหนึ่งจะพบเจอ 

 

 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับหนึ่งจะพบเจอ พบกับสโมสรนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 และพี่ๆ จากสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
การทำความรู้จักกับพี่ๆ สโมสรนักศึกษาของแต่ละฝ่ายร่วมตอบคำถามและร่วมพูดคุย เล่นเกมตอบคำถาม
ประจำสัปดาห์ ในหัวข้อ “กักตัวช่วงนี้มีอะไรจะบอกเราไหม” 

IED IDOL EP.2 : ตอนนับสองพบผู้บริหาร 

 



วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับสองพบผู้บริหาร พบกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี “มาร่วมพูดคุยสุด Exclusive ตอบทุกคำถามที่นักศึกษาใหม่ต้องรู”้

IED IDOL EP.3 : ตอนนับสามน้องๆ มาแล้ว  

 

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับสามน้องๆ มาแล้ว พี่เจอน้อง น้องเจอพี่ สานไมตรี
กับ IED IDOL พบกับน้องๆ ปี 1 ทั้ง 6 หลักสูตรสาขาวิชาและพิธีกรคู่หูสุดปัง  

 

 

 

 

 

 

 

 



IED IDOL EP.4 : ตอนนับสี่สร้างไมตรสีัมพันธ์ 

 
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับสี่สร้างไมตรีสัมพันธ์ พบกับนายกสโมสรนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 5 คณะ 1 วิทยาเขต ซึ่งเป็นการร่วมพูดคุนและเปลี่ยนความรู้
ในการทำงานจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำนักศึกษา ประยุกต์กิจกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล 

IED IDOL EP.5 : ตอนนับห้าฝ่ายพัฒฯ นัดพบ 

 



วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. ตอนนับห้าฝ่ายพัฒฯ นัดพบ ซึ่งเป็นการพบกับฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ทำความรู้จักบุคลากรสายสนับสนุน
ฝ่ายพัฒฯ แนะนำกิจกรรมของฝ่ายพัฒฯ และจุดเริ่มต้นการเป็นนักกิจกรรมในรั่วมหาวิทยาลัย ร่วมไปถึงการใช้
ชีวิตและการปรับตัวในยุคโควิค - 19 

IED IDOL EP.6 : ตอนนับหกเปิดโลกกิจกรรม 

 

 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับหกเปิดโลกกิจกรรม พบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรมสำหรับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมพูดคุยรายละเอียดชมรม  



IED IDOL EP.7 : ตอนนับเจ็ดงัดของเด็ดมาโชว์

 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับเจ็ดงัดของเด็ดมาโชว์ พบกับผู้นำนักศึกษาต่าง
มหาวิทยาลัย ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้นำนักศึกษา  

IED IDOL EP.8 : ตอนนับแปดคนเบื้องหลัง 

 



 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 20.00 น. ตอนนับแปดคนเบื้องหลัง พบกับคนเบื้องหลัง IED IDOL 

สุดต๊าช !  รวมแชร์ประสบการณ์ทำงานเบ้ืองหลังรายการ IED IDOL SS.2  

IED IDOL EP.9 : นับพิเศษยุวชนประชาธิปไตย ครุศาสตร์ร่วมใจใชส้ิทธิเลือกต้ัง

 
 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 19.30 น. ตอนนับพิเศษยุวชนประชาธิปไตย ครุศาสตร์ร่วมใจใช้สิทธิ
เลือกตั้ง เป็นการเปิดตัวผู้เข้าสมัครนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี พร้อมปราศรัยนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมสู่ความสำเร็จ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปความสอดคล้องของกิจกรรม 



กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านจิตอาสา 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021 

2. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 

3. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

4. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

5. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021 

2. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 

3. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

4. โครงการอบรมการถ่ายภาพเสริมสร้างทักษะจากพ่ีสู่น้อง 
5. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

6. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดา้นพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021 

2. โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 5 

3. โครงการอบรมการถ่ายภาพเสริมสร้างทักษะจากพ่ีสู่น้อง 
4. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พ่ีสู่น้องและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ 

5. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดา้นพัฒนาบุคลิกภาพ 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021 

2. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 
3. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรดา้นพัฒนาสุขภาพ 

1. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 

2. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 
3. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

 

 



กิจกรรมเสริมหลักสูตรดา้นทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021 

2. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

3. โครงการครุศาสตร์ฯ ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

4. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

5. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพเป็นครู 

1. โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 5 

2. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

3. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 
4. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พ่ีสู่น้องและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ 

5. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021      
2. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 

3. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

4. โครงการอบรมการถ่ายภาพเสริมสร้างทักษะจากพ่ีสู่น้อง 
5. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

6. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 

1. โครงการ เตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 

1. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมสุขภาวะ การป้องกนัโรค และเพศศึกษา 

1. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 
2. โครงการบริการวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

3. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมนักศึกษา 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมวิถีชีวติประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021    

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมวัฒนธรรม ศลิปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021     
2. โครงการครุศาสตร์ฯ ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

3. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 



กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นเสริมสุขภาพ กีฬาและนนัทนาการ 

1. โครงการ IED Smart Leadership 2021    
2. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 

3. โครงการเตรียมความพร้อมสูก่ารแข่งขันกีฬา 
4. โครงการ IED Freshy to be the leadership 2021 

กิจกรรมเสริมความเป็นครูดา้นส่งเสริมวิชาการ 

1. โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 5 

2. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5 

3. โครงการอบรมการถ่ายภาพเสริมสร้างทักษะจากพ่ีสู่น้อง 
4. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พ่ีสู่น้องและสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ 

5. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




