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บทสรุป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ
ส่งเสริมการท างานที่บ้านเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 ระหว่างวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2563 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 และบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาที่
ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จ านวน 25 คน ซึ่งนักศึกษาสามารถรับงานกลับไปท า         
ที่บ้านได้ เป็นเวลา 16 วัน ค่าตอบแทนวันละ 250 บาท ประกอบด้วย 

1) หน้ากากอนามัย คนละ 60 ชิ้น/ 25 คน รวม 1,500 ชิ้น 
2) หน้ากากกันละออง Face shield คนละ 20 ชิ้น/ 25 คน รวม    500 ชิ้น 
3) สเปรย์แอลกอฮอล์ คนละ 20 ชิ้น/ 25 คน รวม    500 ชิ้น 

รวมทั้งสิ้น  2,500 ชิ้น 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการท างานในลักษณะการผลิตอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ซึ่งนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการจัดท า
อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้น าอุปกรณ์ที่นักศึกษาผลิตขึ้น
ทั้งหมดไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชน  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส          
โคโรน่า 2019 COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก  

จากการด าเนินโครงการดังกล่าว พบว่า นักศึกษาได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น อยู่ในระดับ 
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 98.40 นักศึกษาได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในช่วงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 96.80 ครอบครัวนักศึกษาได้รับการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 97.60  

(นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 



2 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1) รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.1 หลักการและเหตุผล :  
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สร้างความเดือดร้อน

ให้กับทุกภาคส่วน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้าง โดยในช่วงระบาดของ COVID-19 
หน้ากากอนามัยขาดแคลน หน่วยงานทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปยังคงมีความจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการ
ป้องกันไวรัส งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงเห็นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานระหว่างเรียนเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับนักศึกษา โดยการจ้างนักศึกษาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า หมวกกันละออง และอ่ืนๆ ในลักษณะน า
งานไปท าที่บ้าน โดยมหาวิทยาลัยจะน าหน้ากากอนามัยส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชน
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งจะสามารถสร้างคุณลักษณะด้านการท าเพ่ือสังคมส่วนรวมให้กับนักศึกษาได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 

  1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น 
2) เพ่ือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 
3) เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนแก่นักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 

1.3 สถานที่ด าเนินงาน : บ้านพักอาศัยของนักศึกษา 
 

 1.4 กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น : 25 คน 
 นักเรียน/ นักศึกษา 25 คน   ครู/ อาจารย์ ........................................... คน 
 ศิษย์เก่า ......................................... คน  ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ .......................... คน 
 เกษตรกร ....................................... คน  ผู้ประกอบการ ......................................... คน 
 ประชาชนทั่วไป ............................. คน  อ่ืนๆ....................................  

 

1.5 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด รายละเอียดตัวชี้วัด 
แผนการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1 นักศึกษาได้รับค่าจ้าง ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

1 ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ร้อยละ 92 
2 การช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 
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1.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงาน :  
1) นักศึกษามีความตระหนักถึงความช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น
2) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส

โคโรน่า 2019 COVID-19
3) ครอบครัวนักศึกษาได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

COVID-19

1.7 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ :  
ปัญหา อุปสรรค 

1) นักศึกษาได้รับผลกระทบและสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก แต่มีงบประมาณในจ านวนที่
จ ากัด

2) นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท างานเอง
3) การมารับงานไปท าที่บ้านของนักศึกษาไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน เนื่องจาก

เป็นช่วงปิดภาคเรียน นักศึกษาบางคนอยู่ต่างจังหวัด ประกอบกับการควบคุมการเดินทางเข้า -
ออก ภายในจังหวัดพิษณุโลก

ข้อเสนอแนะ 
1) ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการเพ่ิมข้ึน เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
2) ก าหนดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท างานให้แก่นักศึกษา
3) จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์แทนการเดินทางมารับงานที่มหาวิทยาลัย

2) ผลผลิต Output
1) นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนการท างานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
2) การช่วยเหลือสังคมท้องถิ่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019

COVID-19

3) ผลลัพธ์ Outcome (ถ้ามี)
1) ป้องกันการติดเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19
ในท้องถิ่น

2) สร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

4) ผลกระทบ Impact (ถ้ามี)
1) นักศึกษาและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการบรรเทาความเดือดร้อน
2) ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ในท้องถิ่น



ภาคผนวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ/ ก าหนดการที่เกี่ยวข้อง
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
3) หนังสือเชิญ/ ประชาสัมพันธ์
4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม
5) แบบตรวจรับผลงานนักศึกษา
6) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ/ กิจกรรม
7) ภาพถ่ายประกอบโครงการ/ กิจกรรม
8) เอกสารทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่เก่ียวข้อง
9) ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก






































































