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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และส านึกความเป็นไทย 
 
1. ช่ือทีม ดนตรี Arawan  จังหวัด ตรัง 
    โครงการ ดนตรีปันสุข :รักน๎องจึงร๎องหั้ย 
 
2. สถานท่ีด าเนินการ  

(1)  โรงเรียนสภาราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
(2)  บ๎านเลขท่ี 26/2 ม.3 ต าบล เขากอบ อ าเภอ ห๎วยยอด จังหวัด ตรัง 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 

(1) นายพีรณัฐ หนูเมือง 
(2) นางสาวณัฏฐณิชา นานอน 
(3) นางสาวธนัชพร หนูทอง 

 
4. วัตถุประสงค์โครงการ 
     (1)   เพื่อสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับเด็กท่ีด๎อยโอกาสทางการศึกษา  
     (2)   เพื่อเปิดโอกาสให๎เยาวชนที่มีความสามารถทางด๎านดนตรี วัฒนธรรมพื้นบ๎านได๎แสดงออกในส่ิง
ทางสร๎างสรรค์และชํวยเหลือสังคม  
     (3)   เพื่อระดมทรัพยากรในการสนับสนุนเด็กด๎อยโอกาส/เด็กพิการท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษา และการใช๎ชีวิตประจ าวัน 
 
5. เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ของโครงการท่ีก าหนดไว้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
(1) จัดการแสดงดนตรีไลฟ์สด จ านวน 4 ครั้ง และบันทึกคลิปเผยแพรํจ านวน 4 คลิป  
(2)  ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องในการรํวมร๎องเพลง รวํมแสดงความสามารถด๎านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและ

อ านวยการผลิตเผยแพรํจ านวน 50 คน  
(3) จ านวนงบประมาณท่ีได๎รับการสนับสนุนจากผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องท่ีสามารถน าไปมอบให๎กับเด็ก 

กลํุมเป้าหมายของโครงการ (เงิน+วัสดุอุปกรณ์การเรียน) จ านวน 20,000 บาท  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
(1)  การจัดการแสดงดนตรีไลฟ์สดมีความนําสนใจ มีผ๎ูติดตาม และให๎การสนับสนุนเป็นไปตาม

เป้าหมาย  
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(2)  เด็ก และเยาวชน หรือผ๎ูท่ีมีความสามารถทางด๎านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมมีโอกาสได๎แสดงออก 
รํวมกันอยํางสร๎างสรรค์ และมีสํวนในการชํวยเหลือสังคม  

ผลผลิต  
       (1)  ยอดเงินบริจาคจากการแสดงไลฟ์สด จ านวน  30,124 บาท (มากกวําเป้าหมายท่ีก าหนดไว๎ใน

โครงการ) ส าหรับเป็นทุนการศึกษา หรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นทางการศึกษา และการด ารงชีพ ส าหรับเด็กท่ี
ขาดแคลน 

 (2)  วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภคจ าเป็นท่ีได๎รับการสนับสนุนจากบุคคล หนํวยงานองค์กร 
ภาครัฐและเอกชน เชํน เจลแฮลกอฮอล์  หน๎ากากอนามัย  ข๎าวสาร น้ าด่ืม ไขํไกํ บะหมี่ส าเร็จรูป ปลากระป๋อง 
หนังสือ สีเทียน สีไม๎ กระเป๋า ขนม เป็นต๎น รวมมูลคําประมาณ 10,000 บาท 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    
ต้ังแตํวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ถึง วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
7. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน(อธิบายโดยระบุข้ันตอนว่าท าอะไร ท่ีไหน กับใคร อย่างไร
ในช่วงเวลาใด) 

ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1 ขั้นเตรียมการ 

    1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเตรียมความพร๎อมและ
วางแผนการแสดงไลฟ์สด ประกอบด๎วย ทีมงานด าเนินการ นักดนตรี 
ฝ่ายเทคนิค ครูอาจารย์และท่ีปรึกษาโครงการ 
     1.2  จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องดนตรีส าหรับการแสดง  
     1.3  ฝึกซ๎อมส าหรับการแสดงไลฟ์สด และทดสอบระบบการไลฟ์สด 
     1.4  แบํงหน๎าท่ี มอบหมายงานในการด าเนินโครงการเชํน ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายการเงิน  ฝ่ายเทคนิคภาพ ฝ่ายออกแบบการแสดง ฝ่ายควบคุมระบบ 

1-15 ตุลาคม 2564 
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ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
 Sound ฝ่ายบันทึกภาพ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   

ฝ่ายถํายทอดสด  ฝ่ายสถานท่ี เป็นต๎น 
     1.5  จัดท าชํองทางการเผยแพรํโครงการ เชํน  

      -  Instagram : punsook_th 
      -  facebook page : ดนตรีปันสุข : รักน๎องจึงร๎องหั้ย 
      -  youtube : PUNSOOK OFFICIAL  

       1.6 ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํโครงการผํานชํองทางตํางๆ เชํนคลิป
วีดีโอ ภาพนิ่ง 
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ขั้นด าเนินการการจัดแสดงไลฟ์สด จ านวน 4 คร้ัง ดังนี้ 
    2.1  การแสดงไลฟ์สด ครั้งท่ี  1  บ๎านเลขท่ี 26/2 หมูํ 3 ต.เขากอบ 
อ. ห๎วยยอด จ.ตรัง โดยวงดนตรี Sleep Snug นักเรียนจากโรงเรียน 
สภาราชินี  
    2.2  ประชุมเพื่อทบทวนการแสดงและแผนการแสดงครั้งตํอไป 

วันท่ี 16 ตุลาคม 
2564 (ไมํรับบริจาค) 

    2.3  การแสดงไลฟ์สด ครั้งท่ี  2  บ๎านเลขท่ี 26/2 หมูํ 3 ต.เขากอบ 
อ. ห๎วยยอด จ.ตรัง โดยวงดนตรี Sleep Snug และนักเรียนดนตรีจาก
โรงเรียนอืน่ๆ  
    2.4  ประชุมเพื่อทบทวนการแสดงและแผนการแสดงครั้งตํอไป 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2564 
ยอดบริจาค 10,638 
บาท 

    2.5 การแสดงไลฟ์สด  ครั้งท่ี 3  ณ โรงเรียนห๎วยยอด อ.ห๎วยยอด จ.
ตรัง โดยวงดนตรีครูตรัง 
    2.6  ประชุมเพื่อทบทวนการแสดงและแผนการแสดงครั้งตํอไป 

วันท่ี 24 ธันวาคม 
2564 
ยอดบริจาค 11,070  
บาท 

   2.7  การแสดงไลฟ์สดครั้งท่ี 4 ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง 
โดยวงดนตรี วงจรปิด (นักเรียนห๎องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนสภาราชินี) 
    2.8  ประชุมเพื่อสรุปการผลการจัดการแสดง และแนวทางการ
ด าเนินโครงการตํอไป 

วันท่ี 15 มกราคม 
2565 
ยอดบริจาค 8,416 
บาท 
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ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
3 ขั้นด าเนินการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่เปน็กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

    3.1  ประชุมรํวมกับหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อค๎นหากลํุมเป้าหมายท่ี
โครงการสามารถให๎การชํวยเหลือและสนับสนุน ได๎แกํ ศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง  เหลํากาชาดจังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 4 จังหวัด
ตรัง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดัตรัง  
   3.2  ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวท่ีเป็น
กลํุมเป้าหมายในการให๎ความชํวยเหลือ  

ทุกครั้งกํอนลงพื้นท่ี 

   3.3  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว นายทวี  เกื้อนะ บ๎านเลขท่ี 185 หมูํท่ี 5 
ต.ชํอง อ.นาโยง จ.ตรัง โดยน าอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค บริโภค
ไปมอบให๎ครอบครัวนายทวี จ านวน 1,000 บาท (มีเด็กในอุปการะของ
ครอบครัวนี้ จ านวน 9 คน) 

13 พฤศจิกายน 2564  

   3.4  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชายคงกระพัน เด็กชายสุรเศียร และ
เด็กชายสีหราช  ทองสุข รํวมกับคณะครูโรงเรียนบ๎านบางพระ เจ๎าหน๎าท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  เด็กท้ังสามคนเป็นเด็ก
ท่ีมีความบกพรํองทางการเคล่ือนไหว ครอบครัวยากจน ซึ่งไมํภาระต๎อง
ดูแลบุตรท้ัง 3 คนในด๎านการเรียน การชํวยเหลือกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน สภาพของบ๎านอยูํอาศัยเล็กคับแคบ พื้นท่ีไมํเหมาะ
ส าหรับการใช๎ชีวิตประจ าวันของเด็กท่ีมีข๎อจ ากัดในการเคล่ือนไหว 
      โดยทางโครงการให๎ความชํวยเหลือดังนี้  สนับสนุนอุปกรณ์การ
เรียน เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพบ๎าน 
และเครื่องชํวยส าหรับการเคล่ือนไหวมูลคํา 7,000 บาท  
      และมีผ๎ูประสงค์รํวมสนับสนุนพัดลมต้ังพื้นและเส้ือผ๎าให๎กับ
ครอบครัวนี้มูลคําประมาณ 2,500 บาท 

7 มกราคม 2564 

      3.5  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชายชนสรณ์  กุลเกล้ียง อายุ 6 ขวบ  
อยูํบ๎านไมํมีเลขท่ี ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง รํวมกับ ก านันต าบลนา
บินหลา ผ๎ูใหญํบ๎าน อสม. และผ๎ูน าชุมชนนาบินหลา ในครอบครัวอาศัย
อยูํด๎วยกัน 3 คนคือแมํ และน๎องสาว แมํมีอาชีพเก็บของเกําขาย สภาพ
บ๎านสร๎างเป็นเพิงพัก บนที่ดินของญาติ ไมํมีไฟฟ้าและห๎องน้ า ไมํมี
อุปกรณ์เครื่องใช๎ในครัว  
 

22 มกราคม 2565 
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ล าดับ
ท่ี 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 

       โดยทางโครงการได๎ชํวยเหลือดังนี้  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค 
ของใช๎ในครัว และไฟฟ้าโซลําเซลมูลคํา 7,000 บาท 
     *** อยูํในระหวํางโครงการได๎ประสานงานกับเหลํากาชาดจังหวัดตรังและส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง ในการสร๎างบ๎านท่ีถาวรให๎กับ
ครอบครัวนี้ตํอไป 

 

3.6  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว เด็กชายธีระเดช  หัวเขา  บ๎านเลขท่ี 8 หมูํท่ี 5 ต าบลนา
หมื่นศรี อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง รํวมกันศูนย์การศึกษาเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
น๎องเดชเป็นเด็กท่ีมีความบกพรํองทางด๎านรํางกาย และสุขภาพ มีพัฒนาการช๎า 
ชํวยเหลือตนเองไมํได๎ อาศัยอยูํกับพํอแมํ ซึ่งมีอาชีพรับจ๎างท่ัวไป ซึ่งในชํวงสถานการณ์โค
วิด ได๎รับผลกระทบคือรายได๎ลดลง มีคําใช๎จํายท่ีจะต๎องใช๎ในการรักษาน๎องเดช แตํจาก
การประเมินครอบครัวยังสามารถประกอบอาชีพได๎และมีบ๎านอยูํอาศัยท่ีถาวร มั่นคง  
      โครงการได๎ชํวยเหลือ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาจ านวน 
3,000 บาท ในการซื้อของใช๎ให๎น๎องและน าน๎องไปรักษาท่ีโรงพยาบาล 

22 
มกราคม 
2565 

3.7  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว เด็กหญิงทิพธิญา และเด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชรจันทร์ อายุ 4 
ปี และ 3 ปีตามล าดับ บ๎านเลขท่ี 75/2 ต าบลบํอหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง น๎องต๎น
ข๎าว และ น้ าฝนเป็นเด็กท่ีมีความบกพรํองทางด๎านสติปัญญา ชํวยเหลือตนเองได๎บ๎าง มี
แมํหารายได๎โดยการรับจ๎างกรีดยางเล้ียงครอบครัว สร๎างบ๎านเป็นเพิงพักเล็กๆ อยูํในท่ีดิน
ของกรมเจ๎าทํา อาศัยอยูํด๎วยกัน 8 คน ส านักงานพัฒนาความมั่นคงให๎งบประมาณ 
45,000 บาท ในการสร๎างบ๎านใหมํใกล๎ๆ กันอีก 1 หลังเพื่อไมํให๎อยูํกันแออัด แตํ
งบประมาณท่ีได๎มาไมํเพียงพอ ท าให๎สร๎างไมํแล๎วเสร็จ 
      โครงการได๎ชํวยเหลือสนับสนุน เครื่องอุปโภค บริโภค และงบประมาณในการ
สนับสนุนการสร๎างบ๎าน จ านวน 7,000 บาท 

22 
มกราคม 
2565 
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ล าดับที่ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 
 3.8  ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชาย มหิศร  ปานเมํง อายุ 10 ขวบ 

บ๎านเลขท่ี 154/1 ต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
    จากการประเมินครอบครัวนี้แม๎อยูํหํางไกล แตํมีอาชีพกรีดยาง พอจะ
มีรายได๎ มีความมั่นคงในด๎านท่ีอยูํอาศัย  
    โครงการได๎ชํวยเหลือสนับสนุน เครื่องอุปโภค บริโภค และการติดต้ัง
ไฟฟ้าโซลําเซลมูลคํา 3,000 บาท 

1 กุมภาพันธ์ 2565 

4. ขั้นประเมิน สรุปผลโครงการ 
    4.1  ประชุมคณะกรรมการ ทีมงานเพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ข๎อเสนอแนะ และการพัฒนาโครงการตํอไป พร๎อมสรุปผลคําใช๎จํายใน
การด าเนินโครงการ  

2-28 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

    4.2  จัดท ารายงานผลโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมโครงการ
พิจารณา 
 

1-8 มีนาคม 2565 

 

8. งบประมาณด าเนินการ   
      8.1  ได๎รับสนับจากโครงการ         จ านวน  30,000 บาท   
      8.2  งบประมาณท่ีได๎ได๎รับงบประมาณสนับสนุนการแสดงดนตรีไลฟ์สด   จ านวน  30,124 บาท 

รายการค่าใช้จ่ายจาก เงินสนับสนุนโครงการ  มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ฝ่่าย Public Relations (PR) 3,000 

2 ฝ่าย OB (ถํายทอดสด) 3,000 

3 ฝ่าย Production 1,000 

4 คําด าเนินการสวัสดิการ เชํน คําพาหนะ คําอาหาร คําเครื่องด่ืม ในการซ๎อม
และแสดง 

16,800 

5 คําอุปกรณ์การแสดง 5,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,800 

คงเหลือ 1,200  
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รายการค่าใช้จ่ายจากเงินบริจาคสนับสนุน  มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ รายการค่าใช้จ่าย (ระบุพอสังเขป) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 ชํวยเหลือครอบครัวนายทวี  เกื้อนะ 1,000 

2 ชํวยเหลือครอบครัวเด็กชาย สุรเศียร เด็กชายคงกระพัน  เด็กชายสีหราช   7,000 

3 ชํวยเหลือครอบครัวเด็กชนสรณ์  กุลเกล้ียง 7,000 

4 ชํวยเหลือครอบครัวเด็กชายธีรเดช  หัวเขา 3,000 

5 ชํวยเหลือครอบครัวเด็กหญิงทิพธิดา  เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรจันทร์ 7,000 

6 ชํวยเหลือครอบครัวเด็กชายมหิศร  ปานเมํง 3,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000 

คงเหลือ                   (ส าหรับการต่อยอดโครงการต่อไป) 2,124 

 
9. บุคคล หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

9.1   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
9.2  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 เขต 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาตรัง 

กระบี ่
9.3  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
9.4   ครูสอนดนตรีในโรงเรียนตําง ๆ ของจังหวัดตรัง 
9.5   โรงเรียนสภาราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
9.6   โรงเรียนบ๎านบางพระ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
9.7   โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
9.8   โรงเรียนห๎วยยอด อ าเภอห๎วยยอด จังหวัดตรัง 
9.9   สหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
9.10  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
9.11  เหลํากาชาดจังหวัดตรัง 
9.12  KEEN STUDIO 
9.13  ผ๎ูปกครอง  

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

10. ผลส าเร็จและประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
      10.1 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
              (1) เปิดโอกาสให๎นักดนตรีเยาวชนได๎มีโอกาสมาแสดงในชํวงสถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด-
19 โดยไมํมีความเส่ียงตํอการติดเช้ือ ท าให๎ผ๎ูมีสํวนรํวมในทุกๆ กิจกรรมประมาณ 100 คน 
              (2) เปิดโอกาสให๎นักดนตรีพัฒนาความสามารถด๎านดนตรี และเสริมสร๎างวัฒนธรรมพื้นบ๎านได๎
แสดงออกในชํองทางท่ีสร๎างสรรค์ 
          (3) ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการใช๎เวลาวํางอยํางเป็นประโยชน์และสร๎างสรรค์สังคม มีแรงบัลดาลใจท่ีจะท า
ความดีตํอไป 
               (4) เปิดประสบการณ์ใหมํในการจัดแสดงแบบไลฟ์สด ท้ังด๎านดนตรีและการท างานด๎านการใช๎ส่ือ
เทคโนโลยีในการเผยแพรํสํูสาธารณะ ซึ่งจากการท าเพจ facebook เพื่อเผยแพรํการแสดงแตํละครั้งมีผ๎ูติดตาม
และเข๎าถึงสถิติ 2 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม จ านวน 3,873 และมีผ๎ูติดตาม เข๎าถึงมากกวํา 5,000 ต้ังแตํเดือน 
ตุลาคม 2564   

(5) ได๎รู๎จักการจัดระบบในการท างาน การวางแผนการบริหารโครงการให๎ประสบความส าเร็จตาม 
เป้าหมาย  

(6) ได๎ฝึกการท างานเป็นทีม การท างานรํวมกับผ๎ูอื่น 
(7) ได๎แสดงศักยภาพท่ีตนเองมีอยูํอยํางสร๎างสรรค์และได๎ชํวยเหลือผ๎ูอื่น 
(8) สร๎างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจให๎กับตนเองในการพัฒนางานด๎านดนตรี และวัฒนธรรม 

 
      10.2 ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
              (1) เด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาและประสบปัญหาด๎านการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎รับการ
ชํวยเหลือ 
              (2) สร๎างแรงบันดาลใดให๎กับเด็กท่ีได๎รับโอกาส ไปชํวยเหลือชุมชน ประเทศชาติตํอไปในอนาคต 
              (3) เพื่อท าให๎เกิดความสามัคคีกันในหมูํคณะ ชุมชน และคนในท๎องถิ่น 
              (4) การถํายทอดดนตรีเป็นการจรรโลงใจให๎แกํสังคม ในสถานการณ์การแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 
              (5) ท าให๎ผ๎ูคนท่ีดูไลฟ์สดเกิดความบันเทิง และผํอนคลายความเหนื่อยล๎าจากการท างาน 
 
11. ผลงานหรือผลผลิตที่สามารถน าไปต่อยอดหรือพัฒนาในระยะต่อไป 
 11.1  การด าเนินโครงการในครั้งนี้ท าให๎เด็กพิการ เด็กท่ีด๎อยโอกาสทางการศึกษาได๎รับโอกาสทาง
การศึกษา และมีทุนทรัพย์ และก าลังใจในการใช๎ชีวิต  

11.2  สร๎างประสบการณ์ให๎เยาวชน และผ๎ูท่ีมีความสามารถทางด๎านดนตรี วัฒนธรรมพืน้บ๎านได๎
แสดงออกในชํองทางท่ีสร๎างสรรค์ ชํวยเหลือสังคม  

11.3  โครงการเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับเยาวชนท่ีมีความสามารถด๎านอื่น ๆ ใช๎ความสามารถของ
ตนเอง สร๎างแรงผลักดันให๎แกํเด็กเยาวชนและสังคมมีความตระหนักในการท าความดี และแสดงความสามารถ
ในทางสร๎างสรรค์ 

11.4  กิจกรรมท่ีด าเนินการสามารถน าไปพัฒนาตํอยอดในด๎านการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับ
เด็กและเยาวชนที่รํวมโครงการ 

11.5 สํงตํอโครงการให๎น๎องห๎องเรียนดนตรีในรุํนตํอไปสามารถด าเนินกิจกรรมตํอไปได๎ 
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12. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

12.1 เกิดการแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 ภายในจังหวัดตรังเป็นจ านวนมาก จึงต๎องใช๎
ความระมัดระวังในการด าเนินกิจกรรมตามมาตรการการป้องกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคตํอจ านวนผ๎ูรํวมกิจกรรม
ในการไลฟ์สดท่ีมีจ านวนน๎อยลง   

12.2  การก าหนดเวลาในการด าเนินกิจกรรมแตํละครั้งต๎องปรับเปล่ียนแผนเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์การแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019  

12.3  อุปกรณ์ในการไลฟ์สดให๎มีประสิทธิภาพมีราคาแพง ไมํสามารถซื้อได๎ จึงอาจท าให๎มีข๎อผิดพลาด
ทางเทคนิคในการไลฟ์สด เชํน ระบบภาพ เสียง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1.  ใช๎มาตรการการป้องกันอยํางเต็มท่ีในขณะท ากิจกรรม เชํน การตรวจ ATK การสวมเมสในขณะท า

กิจกรรม 
2.  ลดจ านวนคนและทีมงานให๎น๎อยลงเทําท่ีจ าเป็นและแตํละคนท าหน๎าท่ีได๎หลายอยําง 
3.  ใช๎อุปกรณ์ท่ีมีอยูํให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
13. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป  
 13.1  หากสามารถด าเนินกิจกรรมในสถานการณ์ปกติ ไมํมีการแพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 
สามารถจัดการแสดงในรูปแบบการแสดงสดได๎ จะท าให๎การแสดงมีคนรํวมกิจกรรมและเข๎าชมได๎มากขึ้น 
 13.2  ประสานกับหนํวยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกจังหวัดท่ีมีก าลังในการ
สนับสนุนโครงการมากข้ึน 
 13.3  จัดต้ังเป็นกองทุนหรือมูลนิธิ ดนตรีปันสุข เพื่อให๎โครงการมีการทุนและการด าเนินโครงการ
เป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
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(ลงช่ือ)                                หัวหน้าทีม 

             (นายพีรณัฐ  หนูเมือง) 
                               วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

(ลงช่ือ)                             สมาชิกในทีม 

(นางสาวณัฏฐณิชา นานอน)    
วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

(ลงช่ือ)                                  สมาชิกในทีม 

(นางสาวธนัชพร หนูทอง) 
วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

(ลงช่ือ)                ผู้รับรอง 

(นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเตรียมความพร๎อมและวางแผนการแสดงไลฟ์สด ประกอบด๎วย ทีมงาน

ด าเนินการ นักดนตรี ฝ่ายเทคนิค ครูอาจารย์และท่ีปรึกษาโครงการ 
 

 
จัดเตรียมอุปกรณ์ และเคร่ืองดนตรีส าหรับการแสดง 

ภาพประกอบ 
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ฝึกซ้อมส าหรับการแสดงไลฟ์สด และทดสอบระบบการไลฟ์สด 
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จัดท าชํองทางการเผยแพรํโครงการ เชํน ประชาสัมพันธ์ เผยแพรํโครงการผํานชํองทางตํางๆ คลิปวีดีโอ 
ภาพนิ่ง 
      -  Instagram : punsook_th 
      -  facebook page : ดนตรีปันสุข : รักน๎องจึงร๎องหั้ย 
      -  youtube : PUNSOOK OFFICIAL  
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ข้ันด าเนินการจัดการแสดงไลฟ์สด จ านวน 4 ครั้ง  
 

การแสดงไลฟ์สด ครั้งท่ี 1  วันท่ี 16 ตุลาคม 2564 (ไมํรับบริจาค)  
บ๎านเลขท่ี 26/2 หมูํ 3 ต.เขากอบ อ. ห๎วยยอด จ.ตรัง 

โดยวงดนตรี Sleep Snug นักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง 
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การแสดงไลฟ์สด ครั้งท่ี  2  วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564   
บ๎านเลขท่ี 26/2 หมูํ 3 ต.เขากอบ อ. ห๎วยยอด จ.ตรัง  

โดยวงดนตรี Sleep Snug และนักเรียนดนตรีจากโรงเรียนอืน่ๆ 
  

 
 

 
 



16 
 

การแสดงไลฟ์สด  ครั้งท่ี 3  วันท่ี 24 ธันวาคม 2564  
ณ โรงเรียนห๎วยยอด อ.ห๎วยยอด จ.ตรัง โดยวงดนตรีครูตรัง 

 

 
 
 



17 
 

การแสดงไลฟ์สดครั้งท่ี 4  วันท่ี 15 มกราคม 2565 
ณ โรงเรียนสภาราชินี อ.เมือง จ.ตรัง โดยวงดนตรี วงจรปิด 

(นักเรียนห๎องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนสภาราชินี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

การลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
     

 
 
 
 
 



19 
 

 ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว นายทวี  เกื้อนะ    
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 



20 
 

ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชายคงกระพัน เด็กชายสุรเศียร และเด็กชายสีหราช  ทองสุข รํวมกับคณะครู
โรงเรียนบ๎านบางพระ เจ๎าหน๎าท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

วันท่ี  7 มกราคม 2564 

 
 



21 
 

ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชายชนสรณ์  กุลเกล้ียง  
วันท่ี 22 มกราคม 2565 

 

 



22 
 

ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว เด็กชายธีระเดช  หัวเขา  
วันท่ี 22 มกราคม 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัว เด็กหญิงทิพธิญา และเด็กหญิงจุฑามาศ เพ็ชรจันทร์ 
วันท่ี  22 มกราคม 2565 

 



24 
 

ลงพื้นท่ีเย่ียมครอบครัวเด็กชาย มหิศร  ปานเมํง   
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 


