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๑. ช่ือทีม    THE NEXT GEN คนเบ้ืองหลัง  

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม THE NEXT GEN คนอาสา พัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 

   ด้านสังคม ❑ อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พ้ืนที่ดำเนินการ ชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนทีด่ำเนินโครงการ 
  คณะกรรมการดำเนินงาน ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง โดยผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้มีส่วน
ร่วมเปิดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นทิศทางในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมของชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร           
จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจ สัมภาษณ์ผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความ
พร้อมให้เมืองสงขลาสู่มรดกโลก โดยให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น 
และสร้างสรรค์ จึงได้สรุปประเด็นสภาพของปัญหาและสาเหตุหลักในพื้นที่ของชุมชน ยังพบปัญหาสำคัญที่ควร
ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้ดี ข้ึน เช่น ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีรายละเอียดจำแนกแยกประเด็นและ
ความสอดคล้องของกิจกรรม ตามลำดับความสำคัญ ดังตารางต่อไปนี้  
 

ท่ี ประเภทของปัญหา สภาพปัญหา สาเหต ุ สอดคล้องกิจกรรม 
1 ด้านพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
- ใช้สื่อมัลติมีเดียและเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่
เหมาะสมเป็นจำนวนมาก  
- บริโภคนิยม มีพฤติกรรม
การกินการอยู่ฟุ้งเฟ้อ มีการ
ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิต
แสดงถึงความทันสมัย ด้วย
การใช้สินค้าย่ีห้อราคาแพง 
- มีคู่รักมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร  

- เด็กและเยาวชนในชุมชน
ได้ รั บ ค่ านิ ย มแล ะก าร
เป ลี่ ยน แปล งท างด้ าน
สังคม 
- พฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนมีการเปลี่ยนแปลง
ไปสภาพของสังคม สู่ภาวะ
เสื่อมถอย  
 
 

- ด้านสังคม 
- ด้านวัฒนธรรม 

เลขที่ .................................. 
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ท่ี ประเภทของปัญหา สภาพปัญหา สาเหต ุ สอดคล้องกิจกรรม 
- ขาดแรงจูงใจและตัวอย่าง
ที่ดีของการเสียสละ มีจิต
อาสา  
- ขาดพื้นที่การสร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อชุมชน ฯลฯ  

- การเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันครอบครัว 
- หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
เอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ใน กิ จ ก ร ร ม ชุ ม ช น ไม่
สม่ำเสมอ 

2 ด้านเศรษฐกิจ - ผู้ประกอบการในชุมชนยัง
ขาดช่องทางการจัดจำหน่าย
และการออกแบบผลิตภัณฑ์
รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์
สินค้าธุรกิจการบริการในยุค
ปัจจุบัน 
- รายได้จากการจำหน่าย
สินค้าลดลง                                                                      

- ผู้ประกอบการบางส่วน
ยังไม่มีทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์การวางแผน
ทางการตลาดสมัยใหม่ 
- สถานการณ์การแพร่ของ
โรคระบาดโควิด – 19  

- ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
รายได ้

3 ด้านการจัดการ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

- ใน ชุมชนยั งพบ ว่า บาง
พื้นที่ยังไม่มีจุดบริการคัด
แ ย ก ข ย ะ อ ย่ า ง ชั ด เจ น 
โดยเฉพาะพื้นที่ของชาวบ้าน
ที่อยู่ติดริมทะเลสาบ มีการ
ลงทิ้งเศษอาหารครัวเรือน 
ขยะตก ค้างจากในทะเล 
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
การท่ อง เที่ ยวของชุมชน 
ฯลฯ  

- ชุมชนอยู่ติดทะเลสาบ
หนาแน่นและแออัด ทําให้
ข ย ะที่ เกิ ด จ าก ก าร ใช้
ชีวิตประจําวันมีจํ านวน
มาก นักท่องเที่ยว นําขยะ
เข้ามาทิ้งในเขตพื้นที่ของ
ชุมชน ทําให้ส่งผลกระทบ
ต่อการรักษาความสะอาด
ของชุมชน  

- ด้านสิ่งแวดล้อม  

4 ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม 

- สมาชิกในชุมชนขาดความ 
สามัคคี แบ่งแยก โดยเฉพาะ
เรื่องของผลประโยชน์จาก
การใช้พื้ นที่ ส่วนรวมเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว  
- บทบาทของ เด็ก เยาวชน 
ในชุมชนกับการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
สถานที่สำคัญโบราณ แหล่ง
ท่องเที่ ยวในชุมชน ยั งไม่
ชัดเจน ไม่มีผู้แนะนำหรือ
สนับสนุน  

- ชาวบ้านในชุมชนคำนึง
แต่ผลประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม  
- เด็ก  เยาวชนในชุมชน 
ขาดแรงจูงใจ ขาดผู้นำ ใน
การแสดงบทบาทหน้าที่
เพื่อชุมชน  
 

- ด้านสังคม 
- ด้านวัฒนธรรม  

 



๓ 
 

 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีคุณธรรมนำความรู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
สันติสุข เศรษฐกิจมีคุณธรรม เสถียรภาพ และเป็นธรรม จิตอาสาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในส่วนตัวของ
บุคคลที่จะทำให้มีจิตสาธารณะ ทุกคนคำนึงถึงสาธารณะซึ่งอยู่เหนือความเป็นส่วนตัว มากกว่า การคิดถึง
ความเป็นธุรกิจ การทำถูกทำชอบ ได้ช่ือว่าทำความดีเพราะเห็นคุณค่าของความดี จิตอาสาทำให้ทุกคนใน
สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นสังคมที่มีการให้และแบ่งปันซึ่งกัน และกัน คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง ซึ่งต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยเรียน เพราะจิตอาสาและจิตสาธารณะเป็น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ดังสุภาษิตที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัด
ยาก” ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัช
การที่ 9) ความว่า “อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น 
เกิดข้ึนด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และ
พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร” เล็งเห็นว่าหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีแนวทางสนับสนุนให้เยาวชน 
พยายามตื่นตัวเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอาสาสมัครที่เกิดจากเยาวชน ที่มีจิตอาสา สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย สำหรับปัจจุบัน ต้อง
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน โดยสังคมจะเป็นผู้กำหนดลักษณะที่พึงประสงค์ มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล เห็นประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการ
ดำเนินชีวิตด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ทั้ง 3 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันชุมชน เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชน 
ท้องถ่ินด้วยการเสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เข้าร่วม
เวทีประชาคม ประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนโดยสมัครใจ  (ที่มา : หนังสือ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ปีที่พิมพ์ 
พ.ศ. 2562)  

เมื่อปีการศึกษา 2563 ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง ได้สร้างสรรค์ผลงาน RUTS 
นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้นำนักศึกษา บุคลากร                                                                   
ชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา นำแนวคิดตามหลักความมีส่วนร่วม ดำเนินงานผลิตสื่อวิดีโอ
เผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองสงขลา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง
ปัจจุบันและส่วนใหญ่เห็นว่า ผลงานต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้ภาษาและการสื่อสารเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก อีกทั้ง เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักในคุณค่าและ
ความสำคัญก่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและความสมานฉันท์ของพลเมือง โดยเฉพาะเด็ก เยาวชนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นวัยที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จนได้รับการมองว่าละเลยวัฒนธรรม มีการรวมกลุ่มมากขึ้น
เพื่อสร้างวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มข้ึนมาแต่เป็นในทางลบ ตลอดจนการใช้สื่อมัลติมีเดียและเข้าถึงเครือข่าย
สังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องสร้างกิจกรรมและพื้นที่กิจกรรมให้เด็ก
และเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้มีความผูกพันกับครอบครัว สำนึกรัก
บ้านเกิด มีความเป็นพลเมือง พอเพียง มีวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีจิต
สาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
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 จากเหตุผลความสำคัญ สภาพปัญหา และความต่อเนื่องของความร่วมมือกับชุมชนตำบลหวัเขา                
อ.สิงหนคร จ.สงขลา ทีม THE NEXT GEN คนเบื้องหลัง โดยผู้นำนักศึกษา เด็ก เยาวชน และชาวบ้านในชุมชน 
ขอเสนอแนวคิดที่จะสร้างผลงานภายใต้ช่ือกิจกรรม “THE NEXT GEN คนอาสา พัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก”              
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่กิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน รูปแบบของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา 
ชมรม VYC หัวเขา Singora เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในชุมชนมีความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     
และรู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองจิตอาสา และเพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมรายได้เศรษฐกิจของชุมชน โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน เช่น สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ผู้นำนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ วัดสุวรรณคีรี สำนักงานเทศบาลสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา สำนักงาน
เทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ (สงขลา) 
บริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สโมสรโรตารีสงขลา และองค์กรหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โดยใช้กลไกทางสังคมและสื่อ ปลูกฝังค่านิยม ให้ยึดมั่นในสถาบัน ภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติ และส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ จิตอาสา สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดโครงการนี้จะส่งผลให้เด็ก เยาวชน     
ในชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีพื้นที่กิจกรรม เกิดความรักสามัคคี เข้มแข็ง มีความพร้อม
ดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ชมรม VYC หัวเขา Singora และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านภาษา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และรู้บทบาทหน้าที่ของพลเมืองจิตอาสา และชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา       
มสีื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ชุมชน
โดยให้เด็กและเยาวชนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนชุมชนของตนเอง 
  ๒) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเป็นผู้นำ ผู้เสียสละ จิตอาสา การใช้ภาษา การตลาด 
และเทคโนโลยี ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 
  ๓) เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกได้รู้จักชุมชนตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา และเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
  ๔) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรู้จัก
บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- ผู้นำนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย  จำนวน 20 คน 
- ตัวแทนเด็ก เยาวชน ชุมชน  จำนวน 10 คน 
- ตัวแทนผู้นำชุมชน  จำนวน 5 คน 
- บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผูบ้รหิาร มทร.ศรีวิชัย จำนวน 5 คน 
- หน่วยงานภายนอก อย่างน้อย  จำนวน 5 แหล่ง 
- สร้างพื้นที่กจิกรรมในชุมชน  จำนวน 1 แหล่ง 
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- สร้างพื้นจัดการขยะ อย่างน้อย จำนวน 5 แหล่ง 
- สร้างช่องทางสื่อออนไลน์ อย่างน้อย จำนวน 2 ช่องทาง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้เพิ่มข้ึน  อย่างน้อยรอ้ยละ 80  

  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
- เด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ เพิ่มข้ึนเกี่ยวกับการใช้ภาษา การตลาด และ 

เทคโนโลยี จนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้  
- สร้างพื้นที่สนับสนุนการทำกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การ

รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
- เด็ก เยาวชน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง กล้าพูด กล้าแสดง รู้จักการ

สื่อ เทคโนโลยี มีเทคนิคการสื่อสารที่ดีข้ึน ใช้งานสื่ออนไลน์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
- สร้างโอกาสและสนับสนุนเด็ก เยาวชน ในชุมชนให้รู้จักการเสียสละ มีความตระหนักร่วมกัน

อนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะพัฒนาไปสู่การ
เป็นเยาวชนจิตอาสาที่ดี    

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
 ใช้หลักการกระบวนการ PDCA ในการทำกจิกรรม มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้  
 1. ข้ันวางแผนงาน P (Plan) 
  - กำหนดเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ 
  - วิเคราะห์หาวิธีการและกระบวนการในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระดับความสำเร็จ
ของโครงการที่กำหนดไว้ 
  - แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความสามมารถ ความถนัด และความพร้อมของแต่ละบุคคล และ
แต่งตั้งคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่โครงการโดยเป็นคำสั่งจาก ประธานชมรม VYC หัวเขา Singora 
  - สำรวจความพร้อมของสถานที่ หัวข้อบรรยาย วิทยากรบรรยาย ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2. ข้ันดำเนินการ D (Do) 
  - เสนออนุมัติโครงการ  
  - ประชุมวางแผนดำเนินงาน แสดงความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหาการดำเนินงานโครงการ 
  - ติดต่อประสานงานสถานที่ รูปแบบการบรรยาย วิทยากร และกำหนดหัวข้อบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับ จิตอาสา การใช้ภาษา การตลาด และเทคโนโลยี  
  - ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก เยาวชน ในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรม VYC หัวเขา Singora 
พร้อมเข้าร่วมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่   
  - สร้างช่องทางการติดต่อกับกลุ่มสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์            
นัดหมายการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
  - ดำเนินงานกิจกรรมสร้างองค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชน หรือผู้ที่สนใจ บรรยายผ่านระบบออนไลน์ 
(รูปแบบบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์) ในหัวข้อ “ปลุกพลังชีวิต คิดทำ จิตอาสา”  หัวข้อ 
“บทบาทหน้าที่พลเมืองกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน” หัวข้อ “เล่นสื่ออย่างไรให้สร้างสรรค์และปลอดภัย” 
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หัวข้อ “ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ชุมชนสู่สากล” และสอดแทรกกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เน้นการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างแรงจูงใจ ความสามัคคีและมีมนุษย์สัมพันธ์ 
  - ลงพื้นที่ชุมชนสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชนสร้างพื้นที่กิจกรรม จัดตั้งศูนย์บริการกิจกรรม สำนักงาน
ชมรม VYC หัวเขา Singora ณ วัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ในบริการนักท่องเที่ยวและการทำ
กิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน 
  - ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินของโครงการ  
  - ดำเนินงานกิจกรรม สร้างถังขยะรักษ์โลก ไว้ใช้ภายในชุมชนและครัวเรือน  
  - ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ จัดรายการออนไลน์ช่ือรายการ “ VYC 
หัวเขาจับเข่าชวนคุย” ทุกวันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน ผลิตสื่อ Vlog ท่องเที่ยวชุมชน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ หัวเขา Singora Songkhla  
  - สร้างช่อง TIKTOK ชุมชนหัวเขา Singora Songkhla เพื่อเป็นช่องทางในการบอกเล่าเรื่องราว
ข่าวสาร เช่น วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมชุมชน และอาชีพของคนในชุมชน 
 3. ตรวจสอบ และสรปุ C (Check) 
  - รวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความสำเร็จของโครงการ
และสรุปผลการประเมินโครงการ 
  - ประเมินผลความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  - วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน 
  - จัดเวทเีสวนาสรุปผลการทำกิจกรรมและเผยแพร่ข่าวสารกจิกรรม ผ่านสื่อออนไลน์ 
  - สังเกต ติดตาม พฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนในชุมชน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
  - ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการในชุมชน  
 4. ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน A (Action) 
  - ตรวจสอบความคืบหน้าของรายการออนไลน์ ผู้ชมรายการออนไลน์มีผลตอบรับเป็นอย่างไร ความ
ต้องการข้อเสนอแนะในการจัดรายการครั้งต่อไป และคอนเทนต์ที่กลุ่มบุคคลภายนอกอย่างรับรู้   
  - จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ เช่น ชาวบ้านในชุมชน กลุ่มผู้รับชมสื่อออนไลน์ เป็นต้น  
  - กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
  - วิเคราะห์ผลประเมิน และแบบสำรวจความคิดเห็น นำมาสรุปประเด็นที่ประสบความสำเร็จเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนา ต่อยอดกิจกรรม และประเด็นที่ได้รับแก้ไข ปรับปรุง นำมาพัฒนาและเป็นปัญหาในการทำ
กิจกรรมครั้งต่อไป  
  - นำสิ่งได้จากการตรวจสอบในกระบวนการ C มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป 
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 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กจิกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

กระบวนการ P (Plan) ข้ันวางแผนงาน       

กระบวนการ D (Do) ข้ันดำเนินการ      

กระบวนการ C (Check) ตรวจสอบ สรุปและประเมินผล      

กระบวนการ A (Action) ข้ันปรับปรงุตามผลการประเมิน       

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ   จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนบัสนุน (ถ้ามี) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท  
   มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี ้  
ท่ี รายการ จำนวนเงิน 

หมวดค่าตอบแทน  ประกอบด้วย 
1 ค่าสมมนาคุณวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ (3 คน x 2 ชม. X 1,000 บาท) 6,000 บาท 
 รวม 6,000 บาท 

หมวดค่าใช้สอย ประกอบด้วย 
1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  

(45 คน x 30 บาท x 6 มือ้) 
8,100 บาท 

2 ค่าอาหารกลางวันสำหรบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ  
(45 คน x 70 บาท x 3 มือ้) 

9,450 บาท 

3 ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สร้างพื้นที่ศูนย์บริการกิจกรรม  
สำนักงานชมรม VYC หัวเขา Singora 

3,000 บาท 

4 ค่าโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านแฟนเพจ เวลา 3 – 5 เดือน  3,000 บาท 
5 ค่าบริการติดตัง้สญัญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  1,000 บาท 
6 ค่าจ้างพิมพส์ื่อประชาสัมพันธ์ชมรม VYC หัวเขา Singora 2,000 บาท 
7 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ทำกจิกรรมถังขยะรักษ์โลก 3,000 บาท 

รวม 29,550 บาท 
หมวดครุภัณฑ์ ประกอบด้วย  

1 ครุภัณฑ์ประกอบพื้นที่ศูนย์บริการกิจกรรม สำนักงานชมรม VYC หัวเขา 
Singora เช่น โต๊ะประชุม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  

9,450 บาท 

 รวม 9,450 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท 

                                                                                                  (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
  - ผู้นำนักศึกษาได้นำองค์ความรู้จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีส่วน
ร่วมกับคนในชุมชน และสังคมภายนอก เพื่อจะได้ฝึกการทำงานกับกลุ่มคนจำนวนมาก ได้รู้จักคิด และวางแผน
การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สู่การทำงานในอนาคต 
  - เกิดการมีส่วนร่วมของเพื่อน ๆ นักศึกษา และสมาชิกในชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์                   
รู้จักการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น  
  - ได้แสดงศักยภาพ กล้าแสดงออกสร้างสรรค์ และรูจ้ักบทบาทหน้าที่ในการมสี่วนร่วมอนรุักษ์
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  ๒)  ชุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 
  - ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม มีการทำงานที่สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จัก เกิดการรับรู้ 
และเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ว่างงาน ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือชุมชน 
ทำให้เกิดรายได้ และยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่สากล และเศรษฐกิจในชุมชนจากเดิมที่เป็นอยู่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
  - ชุมชนมีพื้นที่ศูนย์บริการกิจกรรม สำนักงานชมรม VYC หัวเขา Singora ณ วัดสุวรรณคีรี เพื่อเป็น
ศูนย์กลางของพื้นที่ในบริการนักท่องเที่ยวและการทำกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในชุมชน 
  - เด็ก เยาวชน หรือผู้สนใจในชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแรงจูงใจในการมีสว่นร่วมทำกจิกรรม
ให้กับชุมชนต่อไป 
  - ชุมชนมีพื้นที่การจัดการขยะต้นแบบ อย่างน้อย 5 แหล่ง  
  - ชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีสื่อกลาง เช่น รายการออนไลน์ ช่ือรายการ                
“ VYC หัวเขาจับเข่าชวนคุย” ทุกวันเสาร์ ที่ 1 ของเดือน และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊คแฟนเพจ 
หัวเขา Singora Songkhla มีสื่ อ Vlog ท่องเที่ยว ชุมชน 1 ตอน มี ช่อง TIKTOK ชุมชนหัวเขา Singora 
Songkhla เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และมีพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนในชุมชน   

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
  - วัสดอุุปกรณ์มีความพร้อมในการทำงาน 
  - มีเงินทุนทีจ่ะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนเพื่อพฒันาพื้นที ่
  - มีความพร้อมทางด้านบุคคลทีจ่ะเข้ามาช่วยในการจัดทำโครงการ 
  - เครือ่งมอืทางด้านเทคโนโลยีทีจ่ะเข้ามาช่วยการทำโครงการ 
   - ด้านวัฒนธรรมกลุ่ม (กิจกรรมที่ทำให้เราได้มาพบปะพูดคุยกัน เช่น กิจกรรมพูดคุยประจำเดือน 
  - ด้านการมีส่วนร่วม (ผู้นำนักศึกษา บุคลากร เด็กและเยาวชน ชุมชน และองค์กรภายนอก) 
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๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ทีอ่ยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 

ท่ี หน่วยงาน เหตุผล 

1 สโมสรนักศึกษา ของแต่ละคณะ 
ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

- เพราะผู้นำสโมสรนักศึกษา จะได้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม นำองค์ความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรม ความรู้ทฤษฎีใน
ห้องเรียนของแต่ละศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์การ
ท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้มี
โอกาสนำความรู้มาบูรณาการสู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคม  

2 สำนักงานเทศบาลสิงหนคร อ.สิง
หนคร จ.สงขลา 

- เพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องให้การส่งเสริมการพัฒนา เด็ก เยาวชน 
สนับสนุนกิจกรรมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  

3 บริษัท คิงส์ฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ 
(สงขลา) 

- เป็นเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมของทีมสม่ำเสมอ มีชมรมจิตอาสา มีนโยบายสร้างการมี
ส่วนกับเครือข่ายสถานศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงาน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ช่วยเหลือและบริการด้าน
อาหาร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณและ อำนวยความสะดวกในการ
ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนในชุมชน 

4 บริษัท ปตท.สผ.สำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

5 สถานศึกษา วัด ประชาชน ในชุม
ชมตำบลหัวเขา อ .สิ งหนคร จ .
สงขลา 

- เพราะเป็นหน่วยงานและบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ประชาชนในชุมชนเกิดความร่วมมือ
กับคณะทำงาน อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ด้านข้อมูล ในการ
ทำกิจกรรม  

6 แฟนเพจ Hello Songkhla - เพราะเป็นแฟนเพจที่ได้สรา้งความรว่มมือกับสถานศึกษา เพื่อร่วม
ทำกิจกรรมจิตอาสา เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม คลิป
วิดีโอ สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน อย่างสม่ำเสมอ และมียอด
ผู้ติดตาม 319,123 คน  

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด 

 สิงห์ วรรณสิงห์ เพราะ เขาเป็นคนทำคลิปท่องเทีย่ว และสามารถเล่าเรือ่งราวที่หลาย ๆ  คนยังไม่เคย
เห็น โดยเป็นการสะท้อนถึงมุมมองที่แปลกใหม่ ผ่านการเล่าทางคลิปวิดีโอ ซึ่งสามารถทำให้คนดูสนใจ และคิดที่
อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาโลก 



๑๐ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุมขวา
ด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐานที่แนบทุก
ฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ผู้เสนอโครงการ 

   ลงชื่อ  ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
   (นายพงศธร บุญสุข) 
 วัน/เดือน/ปี 23/07/64 

   ลงชื่อ  ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
  (นางสาวอุษา เกตุระหงษ์) 
    วัน/เดือน/ปี 23/07/64  

   ลงชื่อ  ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร) 

 วัน/เดือน/ปี 23/07/64 




