
รายงานผลการด าเนินงานครงงานจติอาสาด้วยตนเอง (PBL) 
กระบวนวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 610102 ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา2562 

 
ช่ือโครงการ 
รัก รับ รู้ สู่แม่แตง 
 

ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
 
รหสันกัศึกษา ช่ือ-สกุล สังกดัคณะ บทบาทหนา้ท่ี 
621310344 นางสาว กนกพร เขียวธง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310345 นางสาว กรกมล สุดจิตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผูป้ระสานงาน 

621310347 นางสาว กวนิทิพย ์คมข า คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310348 นาย กวนิภพ สมสุรินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310349 นาย กษิด์ิเดช ขาวสิทธิวงษ ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 
621310351 นางสาว กานตชี์วา ปุสุรินทร์ค า คณะอุตสาหกรรมเกษตร เหรัญญิก 
621310352 นาย กานตด์นยั สุคณากุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310353 นางสาว กุลณฐั อธิวชัรวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310355 นางสาว ขวญัระมิงค ์เท่ียงธรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองประธาน 
621310356 นางสาว จิณณพตั นนัทพิเชษฐก์ุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 

621310359 นางสาว ชลธิชา ทรัพยจุ์ล คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310361 นาย ชินดนยั แดงใจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310362 นางสาว ญาธิดา ธนะกรเมธี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 
621310363 นางสาว ฐิตาการ สุขเตียม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สมาชิกกลุ่ม 

 
 
 
 
 



ทีม่าความส าคญัของโครงการ 
โครงการน้ีไดส้อดคล้องในคุณลกัษณะดา้น Smart Health เน่ืองจากกลุ่ม PBL กลุ่มท่ี18 ไดเ้ล็งเห็นว่า

สภาพการด าเนินชีวิตของนักเรียนโรงเรียนห้วยฝักดาบ มีปัญหามากมายท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อัน
เน่ืองมาจากการขาดความรู้และความเขา้ใจท่ีดีเก่ียวกบัดา้นการดูแลสุขลกัษณะในชีวิตประจ าวนัท่ีถูกตอ้ง ดว้ย
เหตุน้ีทางกลุ่มPBL ท่ี 18 จึงมีความเห็นและพิจารณา ท่ีจะเขา้ไปให้ความรู้ด้วยส่ือการเรียนการสอนเก่ียวกบั
สุขภาพอนามยัแก่ทางกลุ่มนกัเรียนห้วยฝักดาบ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของนกัเรียนในอนาคต นอกจากน้ีทางกลุ่ม PBL ท่ี 18 ยงัพบสาเหตุท่ีเป็นตน้ตอของปัญหาท่ี
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนห้วยฝักดาบ คือ การขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนั รวมไปถึงอุปกรณ์ในดา้นการเรียนการสอนต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีทางกลุ่มท่ี 18 เองจึงมีมติท่ีจะเปิดรับ
บริจาคส่ิงของจากนกัศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่นกัเรียนโรงเรียนหว้ย
ฟักดาบ 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นกัเรียนโรงเรียนห้วยฝักดาบ ไดน้ าความรู้ดา้นสุขลกัษณะอนามยัและประสบการณ์ท่ีได้รับไป

ปรับใชใ้หมี้พฤติกรรมทางดา้นสุขลกัษณะท่ีถูกตอ้งในชีวติประจ าวนั 
2. เพื่อใหน้กัเรียนโรงเรียนหว้ยฝักดาบ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนผา่นกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 
3. เพื่อให้นกัเรียนโรงเรียนห้วยฝักดาบ ไดน้ าส่ิงของท่ีไดรั้บบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อคุณภาพ

ชีวติท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



วธิีด าเนินงาน 
 

กจิกรรม เร่ิมต้นวนัที่-ส้ินสุดวนัที ่ วธีิการด าเนินงาน 

เตรียมการกิจกรรม 28 สิงหาคม 2562 ถึง 
4 กนัยายน 2562 

1.การอบรมสร้างความเขา้ใจการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม (PBL) 

23 ตุลาคม 2562 2.ประชุมกลุ่มระดมความคิดเพื่อหากิจกรรมท่ีจดัท า 

23 ตุลาคม 2562 ถึง 
6 พฤศจิกายน 2562 

3.เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา และลงส ารวจพื้นท่ีในการจดั
กิจกรรม 

23 ตุลาคม 2562 4.สรุปกิจกรรมและหวัขอ้โครงการกิจกรรม 

23 ตุลาคม 2562 ถึง 
25 ตุลาคม 2562 

5.ด าเนินการจดัท ารายงานและส่งหวัขอ้โครงการกิจกรรมแก่
หน่วยพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

6 พฤศจิกายน 2562 ถึง 
8 พฤศจิกายน 2562 

6.จดัท าวดีิโอน าเสนอการด าเนินการในช่วงเตรียมการในการ
จดักิจกรรม 

จดักิจกรรม 20 มกราคม 2563 ถึง 
10 กุมภาพนัธ์ 2563 

1.ลงส ารวจพื้นท่ี ตรวจดูสภาพสถานท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อ
วางแผนการท างาน 

2.ส ารวจความคิดเห็นและประเมินผล 

3.วางแผนการท างาน 

4.ปฏิบติังานตามแผนงาน 

5.ตรวจสอบและแกไ้ขการท างาน 

6.ประเมินผลการท างาน 

7.สรุปและจดัท ารายงาน 

ปิดโครงการ 20 กุมภาพนัธ์ 2563 ถึง 
15 มีนาคม 2563 

1.ประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการ 

 
 
 



ผลทีไ่ด้จากการด าเนินการ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ : อาจารย ์                   1 คน 
                                            เจา้หนา้ท่ี                 - คน 
                                            นกัศึกษา                14 คน 
                                            บุคคลภายนอก         - คน 
                                            รวม                        15 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
2.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ผา่นส่ือการเรียนการสอนท่ีไดจ้ดัท าข้ึน 
2.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน  
 

สรุปผลของโครงการ 
 นกัเรียนโรงเรียนห้วยฝักดาบมีความกระตือรือร้นพร้อมทั้งเปิดรับการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการลา้งมือ การ
ดูแลสุขภาพและนกัเรียนโรงเรียนห้วยฝักดาบสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัรวมถึง
นกัเรียนโรงเรียนหว้ยฝักดาบสามารถเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นมีความรูเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลสุขภาพได ้
 

ปัญหาทีพ่บและข้อเสนอแนะ 
1. เกิดปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ เน่ืองจากความรู้บางเร่ืองยากในการอธิบายใหน้อ้ง ๆ เขา้ใจในเวลาจ ากดั 
2. เกิดปัญหาบางกิจกรรมไม่เหมาะสมกนัสถานท่ี  
3. เส้นทางการเดินทางค่อนขา้งล าบาก 

 
ขอ้เสนอแนะ 
1.ใชส่ื้อการสอนต่างๆและเกมในการถ่ายถอดความรู้เพื่อใหน้อ้งๆเขา้ใจมากข้ึน 
2.ปรับและประยกุตกิ์จกรรมนั้นใหเ้ขา้กบัสถานท่ีและมีการเพิ่มกิจกรรมเขา้ไปเพื่อให้นอ้งๆไดท้  ากิจกรรม
ร่วมกนัมากข้ึน 
 

 

 



ภาคผนวก 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมร่วมกนั ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 



 

ท ากิจกรรมร่วมกนั ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมร่วมกนั ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 



 

ท ากิจกรรมร่วมกนั ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

เคารพธงชาติพร้อมกนั ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 



 

เคารพธงชาติพร้อมกนั ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

นกัเรียนโรงเรียนหว้ยฝักดาบ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 



 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 



 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆเร่ืองการลา้งมือ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

ท ากิจกรรมใหค้วามรู้กบันอ้งๆเร่ืองการลา้งมือ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 



 

รับประทานอาหารร่วมกบันอ้งๆ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

รับประทานอาหารร่วมกบันอ้งๆ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 



 

รับประทานอาหารร่วมกบันอ้งๆ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 

 

รับประทานอาหารร่วมกบันอ้งๆ ณ โรงเรียนหว้ยฝักดาบ 

 



 

ถ่ายรูปร่วมกบันกัเรียนโรงเรียนหว้ยฝักดาบ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 

 

 

ถ่ายรูปร่วมกบันกัเรียนโรงเรียนหว้ยฝักดาบ ณ โรงเรียนห้วยฝักดาบ 


