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“สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
ชื่อโครงการ ครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6  

ชื่อทีม  IED.RUTS CLUB #2 

ชื่อสถาบัน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

หลักการและเหตุผล 

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรมนําความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สันติสุข 

เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในส่วนตัวของบุคคลที่จะทําให้มี

จิตสาธารณะ ทุกคนคํานึงถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตัว มากกว่าการคิดถึงความเป็นธุรกิจ  

การทําถูกทําชอบ ได้ชื่อว่าทําความดีเพราะเห็นคุณค่าของความดี จิตอาสา ทําให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่

ร่วมกันได้เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปันซึ่งกันและกัน คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งต้อง

ขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยเรียน เพราะจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็นคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ดังสุภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก”  

ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชการที่ 9) 

ความว่า “อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธา ในการอาสาสมัครเพ่ือช่ วยเหลือผู้อ่ืนนั้น เกิดขึ้นด้วย

ตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะทํางาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็น

อาสาสมัคร” เล็งเห็นว่าหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีแนวทางสนับสนุนให้เยาวชน พยายามตื่นตัวเป็น  

ผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นอาสาสมัครที่เกิดจากเยาวชน ที่มีจิตอาสา สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย 

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงาน ปัญหาการเสื่อม

โทรมของพ้ืนที่ป่า ปัญหาการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ําสะอาด และปัญหาการเสื่อมโทรมของดิน สาเหตุของ

ปัญหาที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่เกิดจาก “คน” ฉะนั้นการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมต้องแก้ไขที่การทําให้ “คน” เกิดความรู้เข้าความใจ เกิดความตระหนัก และมีพฤติกรรมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ทําลายล้าง มีการจัดการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน จากสภาพปัญหาทั่วไปนี้ ทางสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาความรู้ ข้อมูลทั่วไป หัวหน้ากลุ่ม Volunteer Thailand สมาคม

ชุมชนอาสานานาชาติ องค์กรไม่แสวงหาผล กําไร (NGO) ให้ข้อมูลว่า เทือกเขาวังพา ที่เป็นแนวสันเขาท่ีทอดตัว



เชื่อมต่อกันกับเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นเทือกเขาที่สําคัญที่สุดในภาคใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าต้นน้ําผาดํา  

3 อําเภอ ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา จ.สงขลา ก่อนนี้เคยเป็นพ้ืนที่ป่า 

อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า พืชพันธุ์นานาชนิด แต่ปัจจุบันกําลังกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมและแปลงสวนยางพารา 

เนื่องจากบรรดานายทุนและนักโค่นป่าบุกรุกตัดไม้ทําลายสภาพป่า ป่าต้นน้ําผาดําเป็นจุดกําเนิดน้ําที่ไหล 

ไปหล่อเลี้ยงทะเลสาบ เมื่อป่าต้นน้ําถูกทําลาย เกิดการชะล้างหน้าดินพัดพาตะกอนทําให้ลําคลองต่าง ๆ ที่เชื่อม 

กับทะเลสาบเกิดการตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามากกว่า 1.6 ล้าน คน  

ใน จ.พัทลุง สงขลา และ นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ พ้ืนที่คลองหอยโข่ง เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่เคยประสบปัญหา

ภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีน้ําใช้ทําเกษตร ชาวบ้านไม่มีน้ําในการอุปโภคบริโภค ในที่สุดชาวบ้านและเกษตรกร 

ก็สามารถมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดปี อ่างเก็บน้ํายังทําหน้าที่เป็นเสมือน อู่ข้าวอู่น้ําของชาวบ้าน  

บางคนบอกว่าต่อให้ไม่มีเงิน ก็มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ประทังชีวิตไปวัน ๆ เกษตรกรก็สามารถเอาน้ําจาก

ทางชลประทานมาใช้ทําไร่ทําสวน และทําการปศุสัตว์ได้เช่นเดียวกัน อ่างเก็บน้ําแห่งนี้ยังเป็นเสมือนที่พักผ่อน

ยามว่างของชาวบ้าน บางคนหอบลูกหอบเต้ามาเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน และออกกําลังกาย ณ อ่างเก็บน้ํา 

แห่งนี้ และปัจจุบันยังพบปัญหาสภาพแวดล้อมที่ไม่สวยงามที่เกิดจากประชาชนที่เข้ามาในพ้ืนที่ นําอาหาร 

มาบริโภค ทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้มีขยะเป็นจํานวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน "อ่างเก็บน้ําคลองจําไหร"  

เปรียบเป็นส่วนหนึ่งที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านบริเวณคลองหอยโข่ง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอด

มาจวบจนทุกวันนี้ 

ดังนั้น สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มุ่งเน้นให้เพ่ือนนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ อ่ืน เกิดความตระหนักปฏิบัติ คุณงามความดี  

ด้วยเหตุผลและความสําคัญดังกล่าว จึงได้สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ด้วยการดําเนิน

โครงการครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน ปีที่ 6 โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา ปลุกพลัง

เยาวชนอนุรักษ์ผืนป่า สายน้ํา สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ป่าต้นน้ําผาดํา "ป่าต้นน้ํา

ผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลา" และชุมชนเขาวังชิง อํา เภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพ่ือปลูกฝัง  

สร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 

อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ  

และแนวพระราชดําริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านจัดการน้ํา  

อนุรักษ์ป่า และความพอเพียง 



2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทําจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม จัดการขยะ

และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ําคลองจําไหรและพ้ืนที่ป่าผาดําให้ เป็นพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้

สําหรับเยาวชนที่ยั่งยืน 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้นําความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงด้วยการสอนฝึกทักษะวิชาชีพด้าน  

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในชุมชน  

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ถางซุง ซ่อมแซม

พ้ืนที่อนุรักษ์ผืนป่าผาดํา 

5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นําชุมชน สมาคม  

และหน่วยงาน อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

โดยจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ํา ป่า สู่ความพอเพียง” 

- ผู้บริหาร   จํานวน   1 คน 

- อาจารย์   จํานวน   3 คน 

-  เจ้าหน้าที่   จํานวน    2 คน 

- นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย   จํานวน   104    คน 

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จํานวน     - คน 

- ชุมชน/องค์กร   จํานวน     - คน 

รวมทัง้สิน้  จ านวน   110    คน 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ํา สร้างชุมชน” รุ่นที่ 1 

- ผู้บริหาร   จํานวน    1 คน 

- อาจารย์   จํานวน    3 คน 

-  เจ้าหน้าที่   จํานวน     2 คน 

-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย  จํานวน    30 คน 

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จํานวน    14 คน 

-  ชุมชน/องค์กร   จํานวน    10 คน 

รวมทัง้สิน้  จ านวน   60      คน 

 

 

 



แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

เวลาด าเนินการ 

2565 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาข้อมูล หาความรู้ สํารวจสถานที่          

2. เขียนโครงการ          

3. นําเสนอโครงการ          

4. ปรับแก้ข้อมูลโครงการให้สมบูรณ์          

5. ประชุมเตรียมความพร้อมการดําเนินงาน          

6. แบง่ภาระหน้าที่ รับผิดชอบตามฝ่ายต่าง ๆ           

7. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ          

8. ติดต่อประสานงานด้านสถานที่      

   ยานพาหนะ วิทยากร ชุมชน 

         

9. ประชุมเตรียมความพร้อม          

10. ดําเนินโครงการตามกิจกรรมที่กําหนดไว้          

11. ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ          

12. นําเสนอข่าวสารการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ          

13. ประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ          

14. ขยายผลหรือต่อยอดการดําเนินโครงการ          

 

แนวพระราชด าริที่น ามาเป็นต้นแบบกับโครงการ 

การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปรีชาญาณ 

อย่างชาญฉลาดให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนมากที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนําการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน ทั้งด้านเกษตรวนศาสตร์และ

เศรษฐกิจสังคมไว้เป็นมรรควิธีปลูกป่าแบบลักษณะเบ็ดเสร็จนั้นไว้ด้วย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส ความว่า  

“...ป่าไม้ที่จะปลูกนั้น สมควรที่จะปลูกแบบป่าไม้หนึ่ง ป่าสําหรับใช้ผลหนึ่ง ป่าสําหรับใช้เป็นฟืนอย่างหนึ่ง  

อันนี้แยกออกไปเป็นกว้าง ๆ ใหญ่ ๆ การที่จะปลูกต้นไม้สําหรับได้ประโยชน์ดังนี้ ในคําวิเคราะห์ของกรมป่าไม้

รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพ่ือต้นน้ําลําธารนั้น ป่าไม้เช่นนี้จะเป็นสวยผลไม้ก็ตาม

หรือเป็นสวนฟืนก็ตาม นั่นแหละเป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะทําหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และทําหน้าที่เป็น

ทรัพยากรในด้านสําหรับให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” ในการปลูกป่า 3 อย่างนั้น พระบาทสมเด็จ



พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชาอธิบายถึง

ประโยชน์ในการปลูกป่าตาม พระราชดําริว่า “...การปลูกป่า 3 อย่าง แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งได้ไม้ผล  

ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืนนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 อย่าง คือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้ว  

ยังสามารถให้ ประโยชน์อันที่ 4 ซึ่งเป็นข้อสําคัญ คือ สามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ําลําธารด้วย...” 

พระราชดําริเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ดําเนินการในหลายส่วนราชการ ทั้งกรมป่าไม้และศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแห่ง คือ การปลูกป่าใช้สอย โดยดําเนินการปลูกพันธุ์ไม้โตเร็ว 

สําหรับตัดกิ่งมาทําฟืนเผาถ่าน ตลอดจนไม้สําหรับใช้ในการก่อสร้างและหัตถกรรมส่วน ใหญ่ได้มีการปลูกพันธุ์

ไม้โตเร็วเป็นสวนป่า เช่น ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู่ แค กระถินยักษ์ และสะเดา เป็นต้น 
 

รายละเอียดการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1 เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ า ป่า สู่ความพอเพียง” 

- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยเชิญชวนเครือข่ายผู้นํา นักศึกษา 

จากคณะต่าง ๆ ใน พ้ืนที่  ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ฯ คณะบริหารธุ รกิจ  คณะศิลปศาสตร์   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ เข้าร่วมโครงการ 

- ติดต่อประสานงานสถานที่ วิทยากรบรรยาย เสวนา โดยพิจารณาคัดเลือกวิทยากรจากที่เป็นบุคลากร 

และนกัศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 

หลักสูตรจิตอาสา 904 ให้เกียรติเป็น วิทยากรบรรยาย 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

- อบรมให้ความรู้หัวข้อ “เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ํา ป่า สู่ความพอเพียง” จากพระราชกรณียกิจและแนว

พระราชดําริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชูพันธ์  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- เสวนาประเด็น “บทบาทผู้นํานักศึกษา สานต่อกิจกรรม น้ํา ป่า สู่ความพอเพียง” 

- ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทําแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ า สร้างชุมชน” รุ่นที่ 1 

- ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดย เชิญชวนเครือข่ายผู้นํา  นักศึกษาจาก

คณะต่าง ๆ และโรงเรียน ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ฯ คณะ บริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยรัตภูมิ โรงเรียนในเขต พ้ืนที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เป็นผู้เข้าร่วม

โครงการ 

- กิจกรรมนี้เป็นลักษณะกิจกรรมที่รับสมัครตัวแทนนักศึกษา เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นแกน

นําในการขับเคลื่อนอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ําผาดํา และพัฒนาอ่างเก็บน้ําคลองจําไหร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 



โดยเป็นกิจกรรมค่ายพักแรม ประจําในพ้ืนที่ของ ประชาคมอนุรักษ์ป่าผาดํา  ระยะเวลา 1 คืน 2 วัน 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 

 กิจกรรมวันแรก 

- ลงทะเบียนบันทึกประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ปฐมนิเทศให้ข้อมูลและแนะนํากิจกรรมในโครงการ 

- รับชมสื่อวีดิทัศน์ สารคดีเพ่ือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําผาดํา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  

ที่ผลิตโดยนักศึกษาวิชาโครงงาน คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ํา สร้างชุมชน” 

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม/สร้างความสัมพันธ์) วิทยากรโดย สโมสร นักศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม จัดการขยะและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณ

พ้ืนที่อ่างเก็บน้ําคลองจําไหรและพ้ืนที่ป่าผาดําให้เป็นพ้ืนที่แหล่ง เรียนรู้สําหรับเยาวชนที่ยั่งยืน (ผลิตป้ายสื่อ

แหล่งการเรียนรู้ ผลิตคลิปวิดีโอสั้นแนะนําแหล่งการเรียนรู้ คลิปสั้นให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในพ้ืนที่ป่า  

ผลิตถังขยะรักษ์โลกให้แก่ ชาวบ้านในชุมชน ผลิตป้ายรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณ  

อ่างเก็บน้ําคลองจําไหร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

- กิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์รอบกองไฟ เพ่ือให้เกดิการมีส่วนร่วม เน้นการสร้างสรรค์ และเกิดความรู้

รักสามัคคีในหมู่คณะระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นําชุมชน สมาคม และ หน่วยงาน อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 

กิจกรรมวันที่สอง 

- กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ถางซุงบริเวณต้นไม้ ซ่อมแซมพ้ืนที่อนุรักษ์ ผืนป่าผาดํา  

ให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สะอาดและน่าเรียนรู้ 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูสอนฝึกทักษะวิชาชีพด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น สอนฝึกงานเชื่อม

ทํากรงแยกขยะ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช่น สอนฝึกถ่ายภาพ ตัด ต่อวีดิโอ การออกแบบป้าย

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ฯลฯ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในชุมชน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

- ถอดบทเรียนการเรียนรู้และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

- วางแผนกิจกรรมสร้างเครือข่ายและการต่อยอดโครงการ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ “ปลุกพลังจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า เพ่ือสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

ผ่านระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ (Forestrmutsv) ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ติดตามผลโครงการและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ 

- ลงพ้ืนที่ติดตามผลการได้ รับประโยชน์จากถั งขยะรักษ์ โลกในพ้ืนที่ชุมชน วัด โรงเรียน  

ใน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 



- ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนําการทํากิจกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

- ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดําเนินโครงการผ่านสื่อต่าง ๆ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1 เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ า ป่า สู่ความพอเพียง” 

พฤษภาคม 2565 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ า สร้างชุมชน” รุ่นที่ 1 

พฤษภาคม 2565 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 ติดตามผลโครงการและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ 

ระหว่าง มิถุนายน – สิงหาคม 2565 

(หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
  

สถานที่ด าเนินโครงการ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1 เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ า ป่า สู่ความพอเพียง” 

- ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ า สร้างชุมชน” รุ่นที่ 1 

- ศูนย์เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ําผาดํา  สมาคมอนุรักษ์ป่าผาดํา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา กิจกรรมย่อยที่ 3 

ติดตามผลโครงการและขยายเครือข่ายการเรียนรู้ 

- ชุมชน วัด โรงเรียน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ  

และแนวพระราชําริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านจัดการน้ําอนุรักษ์ป่า 

และความพอเพียง 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทําจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม จัดการ ขยะ 

และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ําคลองจําไหรและพ้ืนที่ป่าผาดําให้เป็นพ้ืนที่ แหล่งเรียนรู้

สําหรับเยาวชนที่ยั่งยืน 

3. นักศึกษาได้นําความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงด้วยการสอนฝึกทักษะวิชาชีพด้านครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน อ. คลองหอยโข่ง  

จ.สงขลา 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ถางซุง ซ่อมแซมพ้ืนที่

อนุรักษ์ผืนป่าผาดํา 



5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรัก สามัคคี มีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้นําชุมชน สมาคม  

และหน่วยงาน อ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมย่อย ที่ 1 เด็กไทยยิ่งต้องรู้ “น้ํา ป่า สู่ความพอเพียง” 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

   1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ (2 คน x 2 ชม. x 600 บาท) 

 

1,200 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 1,200 
 

กิจกรรมย่อย 2 ค่ายเยาวชน “จิตอาสา พัฒนาผืนป่า สายน้ํา สร้างชุมชน” รุ่นที่ 1 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
 

1. ค่าใช้สอย 

    1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  

    (60 คน x 30 บาท x 4 มื้อ) 

    1.2 ค่าอาหารกลางวัน สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (60น x 80 บาท x 2 มื้อ) 

    1.3 ค่าอาหารเย็น สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (60 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

    1.4 ค่าอาหารเช้า สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ (60 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

2. ค่าวัสดุ 

    2.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทําสื่อป้ายแหล่งเรียนรู้ ป้ายรณรงค์ ฯลฯ 

 

 

7,200 

 

9,600 

4,800 

4,800 

 

3,600 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 30,000 

งบประมาณรวมทั้ง 2 กิจกรรม 31,200 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นายศราวิน    คงแก้ว   ประธาน  เบอรโ์ทรศัพท์ 080-0805199 

2. นายณัฐพงษ์    แสงจันทร์   รองประธาน เบอร์โทรศัพท์ 093-5848263 

3. นางสาวจิตสุภา  ทองสุย   รองประธาน เบอร์โทรศัพท์ 098-7078806 

4. นายวีระชัย  โต๊ะหระ   เลขานุการ เบอร์โทรศัพท์ 084-5828970 

5. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 

นายเอกศักดิ ์สงสังข์ ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-7732402 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ 

ประมวลภาพการด าเนินโครงการ ครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ัวอย่างสร ุปโครงการครุราชา อาสา พ ัฒนาชุมชน คร ั้งท ี ่1 

ต ัวอย่างวีด ิท ัศน์สารคด ีผ ืนป ่าผาดำ 

สํารวจพื้นที่

ทํากิจกรรม 



ข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการ  

ประมวลภาพการด าเนินโครงการ ครุราชา อาสา พัฒนาชุมชน (ต่อ) 

 

   

การเสวนาให้ความรู้ หัวข้อ “เยาวชนจิตอาสา สร้างสรรค ์ปันสุขสู่ชุมชน” 

ความสามารถผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรจิต

อาสา 904 

ฝึกทักษะการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือสําหรับรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ “ปลุกพลังจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 

ผ่านระบบบันทึกการปลูกต้นไม้ (Forestrmutsv) 


