
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาด้วยตนเอง(PBL) 
กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 6110102 

 ภาคการศึกษาที ่2 ปกีารศึกษา 2562 
 
ชื่อโครงการ  

โครงการรับบริจาคกระดาษท่ีใช้แล้วและจัดท าแบบจ าลองผักและผลไม้ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตา
บอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ชื่อสมาชิกกลุ่ม  
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ บทบาทหน้าที่ 

621310188 นางสาวกุสุมาลย์   ทิฉลาด คณะอุตสาหกรรมเกษตร Project Leader 
621310193 นายจีนะจิตติ       ฐิติปุญญา คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองหัวหน้า 
621310191 นางสาวจิรภิญญา  น ้าจันทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ประสานงาน 
621310198 นางสาวชลิดา       พิมศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร เหรัญญิก 
621310183 นายกณิศ            สุวรรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310184 นายกฤษดากร      หอยแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310185 นายกฤษดินทร์     วงค์เขียว คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310187 นายกันตภูมิ         ถาเพาะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310189 นางสาวขวัญฤดี     แซ่ฟุ้ง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310190 นางสาวเขมนิจ      สกลกุลสูงดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310192 นายจิรัฐ              เพชรศิริพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310194 นางสาวจุฑามาศ    เล็กสน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310195 นางสาวจุฑามาศ    สาวะพรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310196 นายฉัตรชัย          ทิพย์ธันวา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310197 นางสาวชญานิศ     ยาโนละ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310199 นางสาวชวิศา        ปัดถามัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายท้าอุปกรณ์ 
621310200 นายชัยฤทธิ์          สุวรรณชมุภู คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 
621310201 นายชาติศิริ          มูลเฟย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสถานที่ 

 
 



 

สถานที่จัดกิจกรรม  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเภทโครงการ    โครงการจิตอาสา smart heart  
 

 ค าอธิบายลักษณะโครงการ 
       เป็นโครงการใหม่ของนักศึกษากลุ่ม 10 ประจ้าปีการศึกษา 1/2562 เป็นโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของนักศึกษาคือ smart heart เป็นผู้มีจิตอาสามุ่งท้าความดีเพ่ือช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ  โดยมี
ลักษณะโครงการเกี่ยวกับการรับบริจาคเพ่ือน้าไปบริจาคและการจัดท้าเป็นแบบจ้าลองผักและผลไม้  เพ่ือ
พัฒนาทั งด้านวิชาการ สังคม และอารมณ์แก่นักเรียนผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
       1. เพ่ือรับบริจาคกระดาษท่ีใช้แล้วหนึ่งหน้าไปบริจาคให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนจะน้ากระดาษที่ได้รับบริจาคไปท้าหนังสือเบรลล์เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
       2. น้ากระดาษที่ได้รับบริจาคมาน้ามาจัดท้าเป็นแบบจ้าลองผักและผลไม้ซึ่งทางโรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั นอนุบาล 1-3 เพ่ือพัฒนา
ด้านประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ 
       3. เพ่ือให้นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นชั นอนุบาล1-3 จ้านวน 20 คน ได้พัฒนาด้านประสาทสัมผัส
ในการเรียนรู้โดยการสัมผัสแบบจ้าลองผักและผลไม้ 
 

วิธีการด าเนินงาน  
       1. เลือกหัวข้อโครงงานจากการประชุมของคณะท้างานและสรุปผล 
      2. ติดต่อสอบถามไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ขอเข้าไปท้ากิจกรรม โดยทางโรงเรียนได้ตอบรับโครงการและมีสิ่งที่ร้องขอคือ 
       -กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า 
      -แบบจ้าลองผักและผลไม้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
       3. ติดต่อขอเข้าไปมอบกระดาษท่ีใช้แล้วหนึ่งหน้าและแบบจ้าลองผักและผลไม้ที่ท้าจากกระดาษที่ได้จาก
การรับบริจาค 
       4. จัดท้ากล่องเพ่ือรับบริจาคกระดาษท่ีใช้แล้วหนึ่งหน้าตามสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเช่นใน
หอพักนักศึกษา ใต้อาคารเรียนและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้น 
       5. รวบรวมและคัดแยกกระดาษท่ีได้จากการรับบริจาค  



       6. น้ากระดาษท่ีคัดแยกแล้วส่วนหนึ่งมาจัดท้าเป็นแบบจ้าลองผักและผลไม้ โดยท้าจากการหล่อกระดาษ
ที่ท้าเป็นชิ นเล็กๆแล้วผสมกับเรซิ่น หล่อลงในแม่พิมพ์รูปผักและผลไม้ และลงสีให้ใกล้เคียงกับผักผลไม้จริง 
        7. มอบกระดาษท่ีใช้แล้วหนึ่งหน้ากับแบบจ้าลองผักผลไม้ให้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน
พระ-บรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

แผนการด าเนินงานกิจกรรม 

ช่วงด าเนินการ กิจกรรม สถานทีจ่ัด เร่ิมต้นวันที่ สิ้นสุดวันที ่
ช่วงเตรียมการ วางแผนจัดท้าโครงการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 28 สิงหาคม 2562 15 ตุลาคม 2562 
 ติดต่อสถานท่ีท้าโครงการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 16 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562  
 จัดท้ากล่องรับบริจาคสิ่งของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1 พฤศจิกายน 2562 10 พฤศจิกายน 2562 
 รับบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้า มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 11 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562 
ช่วงจัดกิจกรรม 

 
รวบรวมและคดัแยกกระดาษที่ไดจ้ากการ
รับบริจาคเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 : ส้าหรับบรจิาค 
ส่วนท่ี 2 : ส้าหรับท้าแบบจ้าลองผกัและ
ผลไม ้

อาคารองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

10 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 

จัดท าแบบจ าลองผักและผลไม้จาก 
กระดาษในส่วนที่ 2 

   

1. น้ากระดาษมาตัดเป็นชิ นเล็กๆ หอพักนักศึกษาหญิง
อาคาร 8 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

13 มกราคม 2563 14 มกราคม 2563 

2. จัดเตรยีมผักหรือผลไม้ที่ต้องการจะท้า
เป็นแบบพิมพ์ใส่ในภาชนะ 

 
ตลาดต้นพยอมและหอพัก
นักศึกษาหญิง อาคาร8  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
 
15 มกราคม 2563 
 
 
 
15 มกราคม 2563 

 
 
18 มกราคม 2563 
 
18 มกราคม 2563 

3. ผสมยางซิลโิคนกับตัวเร่งตามปริมาณที่
ต้องการแล้วเทลงในภาชนะท่ีเตรยีมไว ้
4. รอให้พิมพ์แห้งแล้วแกะผักหรอืผลไม้ที่
เป็นแบบออกจากพิมพ์ 

หอพักนักศึกษาหญิง
อาคาร 8 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

5. น้ากระดาษที่ตดัไวผ้สมกับเรซิน่และ
ตัวเร่งตามปริมาณที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

12 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 

6. หล่อของที่ผสมไวล้งในพิมพ์รูปผักและ
ผลไม ้

12 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 

7. รอจนแห้งแล้วแกะออกจากพิมพ ์ 12 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 
8. น้าแบบจ้าลองมาชุบด้วยยางซลิิโคน
บางๆอีกครั ง 

12 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 



9. รอให้แห้งแล้วลงสีให้ใกล้เคียงกับผัก
และผลไม้จริง 

หอพักนักศึกษาหญิง
อาคาร 8 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

12 มกราคม 2563 12 มกราคม 2563 

10. เตรียมกระดาษและแบบจ้าลองผัก
และผลไม้เพื่อส่งมอบ 

27 มกราคม 2563 27 มกราคม 2563 

11. มอบของที่ได้รับบริจาคและ
แบบจ้าลองผักและผลไม ้

โรงเรียนสอนคนตาบอด
ในพระราชินูปถัมภ์ 
จังหวัดเชียงใหม ่

29 มกราคม 2563 29 มกราคม 2563 

ช่วงปิดโครงการ สรุปผลการท้าโครงการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 1 มีนาคม 2563 
 รายงานผลการด้าเนินโครงการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 1  มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 
 น้าเสนอโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
10 เมษายน 2563 10 เมษายน2563 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.นักเรียนชั นอนุบาล 1-3 จ้านวน 20 คน ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ใช้ประโยชน์จากกระดาษ
น้าไปบริจาค โดยทางโรงเรียนจะน้ากระดาษที่ได้รับบริจาคไปท้าหนังสือเบรลล์เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 
       2. นักเรียนชั นอนุบาล 1-3 จ้านวน 20 คน ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ประโยชน์จากแบบจ้าลอง
ผักและผลไม้ ซึ่งจะใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั นอนุบาล 1-3 เพ่ือพัฒนาด้านประสาทสัมผัสในการเรียนรู้
โดยการสัมผัสแบบจ้าลองผักและผลไม้ 
       3. นักเรียนชั นอนุบาล 1-3 จ้านวน 20 คนได้พัฒนาด้านประสาทสัมผัสในการเรียนรู้โดยการสัมผัส
แบบจ้าลองผักและผลไม้  
 

สรุปผลโครงการ  
        โครงการรับบริจาคกระดาษท่ีใช้แล้วเพ่ือน้าผลิตเป็นสื่อต้าราอักษรเบรลล์ และจัดท้าแบบจ้าลองผักและ
ผลไม้ เพ่ือมองให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โครงการที่ได้วางไว้ กล่าวคือ โรงเรียนฯต้องการให้ผลิตแบบจ้าลองเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
แก่นักเรียนผู้มีที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และกระดาษหน้าเดียวที่ยังคงมีประโยชน์ส้าหรับใช้ผลิตสื่อ
ต้าราอักษรเบรลล์ในการท้าการบ้าน หรือแบบทดสอบ ดังนั น โครงการจึงจัดท้าจัดท้าแบบจ้าลองผักและผลไม้ 
เพ่ือมองให้แก่ ผักกาดขาว มะนาว ถั่วฝักยาว มะม่วง ข้าวโพด อะโวกาโด มะระ และมะละกอ เป็นต้น ให้แก่
ทางโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้พัฒนาด้านประสาท
สัมผัสในการเรียนรู้จากการสัมผัสแบบจ้าลองผักและผลไม้ของนักเรียน และมอบกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว 
จ้านวน 1 กล่อง ส้าหรับจัดท้าสื่อการเรียนในรูปท้าการบ้าน หรือแบบทดสอบต่อไป 
 
 



ปัญหาที่พบ 
    1.ปัญหาการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มแต่ละครั ง เนื่องจากเวลาเรียนค่อนข้างไม่ตรงกันจึงท้าให้เกิดปัญหา 
แก้ไขโดยมีการนัดหลังเวลาเรียนและเสาร์อาทิตย์  
    2..มีการแก้ไขข้อเสนอโครงการใหม่โดยมีการเพ่ิมการท้าแบบจ้าลองผักและผลไม้ จึงต้องมีการชี แจงอาจารย์
ที่ปรึกษาของกลุ่มและสมาชิกภายในกลุ่มอีกครั ง 
  



ภาคผนวก 
 

ชื่อกิจกรรม:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการท้าแบบจ้าลองผักและผลไม้ 
สถานที่ : ตลาดต้นพยอม 

 

 
 

 
ชื่อกิจกรรม:จัดท้าแม่พิมพ์และหล่อแบบจ้าลองผักและผลไม้ 

สถานที่ : หอพักนักศึกษาหญิง 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 

 



ชื่อกิจกรรม:ส่งมอบแบบจ้าลองผักและผลไม้ 
สถานที่ : โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 
 


