
แบบรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการสรางเด็กและเยาวชนตนแบบ รู รัก สามัคคี และสำนึกความเปนไทย

๑. ช่ือทีม...Give by heartยังไงก็นารัก.............. จังหวัด...พัทลุง.........

โครงการ .............ตูอยHybrid แสงอาทิย&ชีวมวล..........................

๒. สถานที่ดำเนินการ  ....ชุมชนภายในตำบล.... ตำบล ...เกาะหมาก... อำเภอ.....ปากพะยูน...........

จังหวัด...พัทลุง................

๓. ผูรับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม)

(๑)...นายชัยศักด์ิ โตแสง.................................................................

(๒) ...นางสาวสุภาวิดา นวลบุญ.......................................................

(๓) ...นางสาวปนัดดา วงศสุวรรณ....................................................

๔.วัตถุประสงคโครงการ

(๑) ....1. เพ่ือแกปญหาสินคาจำพวกปลา หรือผลไมที่ลนตลาดโดยการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑ................................................

(๒) …2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของตูอบพลังงานแสงอาทิตยควบคูระบบชีว

มวล..................................................................................................

(๓) ... 3. เพ่ือการสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงพลังงานทางเลือกใหมที่ไมมีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม...............................................

(๔) ...4. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาทางการประมงและการเกษตรใหกับคนใน

ชุมชน...............................................

๕. เปาหมาย หรือผลลัพธของโครงการท่ีกำหนดไว

......-ไดเเกไขปญหาที่เปนปจจัยหลักท่ีทำใหเกิดโครงการ ตูอบHybridแสงอาทิตย&ชีวมวล ขึ้นมา

……-สงเสริมนวัตกรรมใหมๆเพ่ือเปนอีกหน่ึงทางเลือกใหกับชาวบานในการประกอบอาชีพเเละ

ประยุกตใชในครัวเรือน

.......-สงเสริมการเรียนการสอนนอกหองเรียนไดศึกษาคนควานอกหองเรียนเเละลงมือทำอีกทัังยัง

สามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาในอนาคตทั้งในดานฟสิกส ดานการออก

แบบเชิงนวัตกรรม เเละเเนวทางในการทดลองตางๆไดอีกดวย........................................



๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ต้ังแตวันท่ี ....1.... เดือน ...พฤศจิกายน.... พ.ศ. ..2564.......

ถึง วันท่ี .....28...... เดือน ...กุมภาพันธ.......พ.ศ. ......2565.........

๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน (อธิบายโดยระบุขั้นตอนวาทำอะไร ที่ไหน กับใคร อยางไร ในชวง

เวลาใด)

ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา

1 ปรึกษาวางเเผนการออกเเบบรวมกับคณะครูอาจายของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1-15 พ.ย.

2564

2 จัดทำตัวตูอบตามรูปเเบบที่ผานการปรึกษาปรับปรุงจากคณะ

ครูเเละอาจารยโดยชางชำนาญการจากคณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

20พ.ย. 2564

3 ตรวจสอบความคืบหนาของตูที่ทำการประกอบผานชอง

ทางเเอปพิเคช้ันไลนโดยชางทำการสงภาพอัพเดตความคืบหนา

วาเปนไปตามเเบบท่ีตองการหรือไมใหกับทีมไดตรวจสอบผาน

ชองเเชทกลุมไลน

21-30 พ.ย.

2564

4 เคล่ือนยายตูท่ีประกอบข้ึนตามเเบบท่ีตองการเรียบรอย

เเลวจากมหาวิทลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงมายังโรงเรียนปาก

พะยูนพิทยาคารโดยคุณครูที่ปรึกษาเเละนักเรียนจำนวนหน่ึง

เผ่ือทำการทดลองกอนนำลงชุมชน

1 ธ.ค. 2564

5 ทำการทดลองระบบการใชงานของตูอบวามีขอผิดพลาดตรง

ไหนหรือไมระบบทำงานไดตามตองการไหมโดยคุณครูท่ีปรึกษา

สมาชิกในทีมเเละมีการเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจเขามา

ศึกษาเเละทดลองรวมดวย

12-20 ธ.ค.

2564

6 เม่ือทดสอบวาทุกอยางเปนไปตามท่ี

ตองการเเลวจึงทำการเคล่ือนยายลงสูชุมชนโดยคณะครูท่ี

ปรึกษานักเรียนท่ีสนใจในโครงการจำนวนหน่ึงเเละสมาชิกในทีม

ซ่ึงมีการอธิบายรายละเอียดขอดีขอเสียทีมาความสำคัญวิธีการ

ใชงานการบำรุงรักษาซอมเเซมตางๆใหเเกชาวบานโดยสมาชิก

ในทีม

5-29 ม.ค.

2565

1-25 ก.พ.

2565



7 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการทำงานของตัวตูสอบถามความพึงพอใจ

จากชาวบานในชุมชนรวบรวมขอมูลผลตอบรับจากชาว

บานเเละนำมาสรุปผลการทำโครงการโดยสมาชิกในทีม

27-28 ก.พ.

2565

๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ........25,900........................... บาท

งบประมาณท่ีไดรับของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไปจำนวน .....

25,900......บาท

คงเหลือ จำนวน......4,100.................บาท ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น (ถามี)

ระบุ  .............-..................

โดยมีรายการคาใชจายตาง ๆ มีดังน้ี

ลำดับท่ี รายการคาใชจาย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท)

1 คาวัสดุอุปกรณการทำตูอบ 15,300

2 คาพิธีภายนอก 500

3 คาจัดทำเอกสาร แผนพับ และอ่ืนๆ 1,500

4 คาเชาเหมารถตู,รถยนต 3,000

6 คาของวาง,อาหาร,เคร่ืองด่ืม 2,000

7 คาตอบแทนผูใหคำปรึกษาโครงการ 1,500

8 คาจัดทำกราฟฟค 200

9 คาน้ำมัน 1,400

ฯ

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 24,400

๙. บุคคล หนวยงาน หรือเครือขายท่ีใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดำเนินการ

......ไดรับความรวมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในการออก

แบบและการจัดสราง

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

……..นายยุทธนา ศรีวิโรจน ผูใหคำปรึกษาในการดำเนินโครงการ

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



.......นายชยุต มีรุงเรือง  ผูใหคำปรึกษาในการออกแบบและวิธีการซอม

บำรุง...................................................................................................………นางสาวหน่ึงนภา ทอง

นิลภักด์ิ ผูใหตำปรึกษาในดานการทดลองและทดสอบระบบการทำ

งาน.................................................................................................

๑๐. ผลสำเร็จและประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

๑๐.๑ ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ

(๑)...ไดความรูจากนวัตกรรมของโครงการในดานตางๆที่เปนประโยชนตอผูเขารวม ท้ัง

ในดานวิชาการ  ดานการประกอบอาชีพ  ดานพาณิชย

เปนตน..................................................................................

(๒) ...ไดใชประโยชนจากนวัตกรรมของโครงการอยางเกิดประโยขนสูงสุดเพ่ือตอบ

สนองความตองการของผูรวมโครงการ.................................................................................

๑๐.๒ ประโยชนตอชุมชนและสังคม

(๑) ...ชุมชนไดใชประโยชนจากนวัตกรรมของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบ

โจทยกับปญหาท่ีพบ...................................................................................................

(๒) ...ชุมชนไดนำความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการมาพัฒนาตอยอดงานหรือนวัต

กรรมอ่ืนเพ่ือพัฒนาชุมชนตอไป.................................................................................................

๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนำไปตอยอดหรือพัฒนาในระยะตอไป

.......ตัวผลิตภัณฑเเปลรูปปลาตากเเหงซึ่งเปนวัตถุดิบหรือเปนหนึ่งในตนทุนการทดลองหลักๆของ

เราซ่ึงระหวางการทดลองท่ีอยูภายในโรงเรียนพวกเราก็ไดนำผลิตภัณฑจากการทดลองหลายๆคร้ัง

มากำการเเพ็คถุงช่ังน้ำหนักตามราคาทองตลาดเเละทดลองขายผลผลิตเเละไดรับผลตอบรับเปน

อยางดีซ่ึงพวกเราคิดวาหากนำไปพัฒนาเพ่ิมเติมก็จะสามารถขายภายในพื้นที่เเละอาจจะทำการสง

ออกไปตางจังหวัดไดเชนกัน...................................................................................................

๑๒. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใชในการแกไขปญหา

……-เกิดปญหาและอุปสรรคในเรื่องของสถานการณในปจจุบันโรคระบาด โควิด-19 จึงทำใหการทำ

งานของโครงการไมท่ัวถึงมากนักเทาท่ีตองการ

…………………………………………………………………………………………

........-วิธีการแกปญหาโดยการจัดกลุมการทำโครงการเพื่อลดความเส่ียงเวนระยะหางทางสังคม

เพ่ือใหทำโครงการไดอยางท่ัวถึงเทาที่จะทำได เพ่ือใหดำเนินโครการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ...................................................................................................



๑๓. ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการตอไป

.....ในการดำเนินโครงการตอไปน้ันข้ึนอยูกับการปจจัยหลายประการ ทั้งแนวคิดการพัฒนา

งบประมาณ การดูแลรักษา การวางแผนการจัดการผลผลิต ฯ ปจจัยเหลาน้ีลวนสำคัญตอการ

พัฒนาโครงการ รวมไปถึงการใหความรวมมือของคนในสังคม ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อน

โครงการใหดำเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

(ทางผูดำเนินโครงการหวังเปนอยางย่ิงวาแนวคิดนวัตกรรมตูอบHybridแสงอาทิตย&ชีวมวล จะ

เปนอีกหน่ึงนวัตกรรมท่ีสรางคุณประโยชนใหกับสังคมไทยตอไป)

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

๑๔. จัดทำส่ือเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบตาง ๆ เชน Infographic หรือ วี

ดิทัศนความยาวไมเกิน ๕ นาที (ถามี)

(ลงช่ือ) .....ชัยศักด์ิ  โตแสง.......... หัวหนาทีม

(.....นายชัยศักด์ิ โตแสง.....)

วันท่ี ...17..... เดือน ....มีนาคม........ พ.ศ. ...2565......

(ลงช่ือ) .......สุภาวิดา  นวลบุญ....... สมาชิกในทีม

(.....นางสาวสุภาวิดา นวลบุญ.....)

วันท่ี ..17...... เดือน ....มีนาคม........ พ.ศ. ..2565.......

(ลงช่ือ) ……ปนัดดา  วงศสุวรรณ......... สมาชิกในทีม

(.....นางสาวปนัดดา วงศสุวรรณ.....)

วันท่ี ....17.... เดือน ....มีนาคม.......... พ.ศ. ..2565........

(ลงช่ือ) …..ยุทธนา  ศรีวิโรจน................. ผูรับรอง

(.....นายยุทธนา ศรีวิโรจน.....)

ตำแหนง ...ผูชวยผูอำนวยการ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร.......

วันท่ี ..17...... เดือน .....มีนาคม........... พ.ศ. ..2565.........

หมายเหตุ กรุณาสงขอมูลภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕




