
แบบฟอร์มท่ี  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรบัการคัดเลือกและตัดสนิรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษณิ  ปีการศึกษา  2563 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
 รายละเอียดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้สู่นักส่ือสารสังคม ตามโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบ

การพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่์ “โคก หนอง นา โมเดล” 

 จากการปฏิบตัิโครงการ ระหว่างวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  

เป็นเวลา 16  สัปดาห์ ไดมี้การศึกษาและด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตารางแผนปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

หัวขอ้งาน เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่ เดือนที ่
1  แนะน าสถานประกอบการ                 
2 อธิบายลกัษณะงาน และอธิบายหนา้ท่ีที่รับผิดชอบ                 
3 นิสิตสังเกตปัญหาของสถานประกอบการ เพื่อน าขอ้มูลมา

จดัท าโครงงาน 
                

4 นิสิตสหกิจศึกษาน าเสนอหัวขอ้โครงงานกบัพ่ีเล้ียงและ
อาจารยท์ี่ปรึกษา  

                

5 ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการท ารายงาน                 
6 ด าเนินการจดัท ารายงาน                 
7 สรุปผลโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้สู่นกัส่ือสารสังคม 

ตามโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่์ “โคก หนอง นา โมเดล” 

                

8 นิสิตสหกิจศึกษาสรุปผลโครงการ                 
9 นิสิตเสนอแนวทางขอ้เสนอแนะ                 

 

รายละเอียดงานที่ได้ปฏิบัต ิ

 ผูจ้ดัท าไดน้ าเสนอรายงานการส่งเสริมการเรียนรู้สู่นกัส่ือสารสังคม ตามโครงการพฒันา
พ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่์ “โคก หนอง นา โมเดล” 
เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรม มีทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ และการสร้างสรรคส่ื์อท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น และเพื่อให้ผูเ้ขา้
อบรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการส่ือสารในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบ
การพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยกุตสู่์ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ไดร้บัมอบหมาย 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลท่ีสนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

 

บทคดัยอ่ 

 รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรม มีทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ และการ 

สร้างสรรคส่ื์อท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น และเพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการส่ือสาร

ตาม  โครงการพัฒน าพ้ืน ท่ีต้น แบบการพัฒน าคุณ ภาพ ชีวิตตามหลักทฤษ ฎีใหม่  ประยุกต์ สู่  

“โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้รับมอบหมายโดยระยะการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้ งน้ีเร่ิมตั้งแต่ วนัที่ 30 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564การปฏิบตัิงานในครั้ งน้ีไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบตัิงาน

ในต าแหน่ง นกัการตลาดกลุ่มงานส่งเสริมการพฒันาชุมชน โดยมีงานที่ได้รับมอบหมาย  ได้แก่ การเขียน

แผนโครงการพัฒน าพ้ืน ท่ี ต้นแบบการพัฒน าคุณ ภาพ ชีวิ ตตามหลักทฤษฎี ใหม่  ป ระยุ กต์ สู่  

“โคก หนอง นา โมเดล” (การฝึกอบรนกัพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบ (นพต.) หลกัสูตร "นกัส่ือสารสังคม CLM") 

 ซ่ึงจากการปฏิบตัิสหกิจศึกษาในครั้ งน้ีได้สร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ   อีกทั้งยงัน าความรู้ท่ีได้

เรียนมาในมหาวิทยาลยัมาประยุกตใ์ชใ้นการฝึกปฏิบตัิไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากน้ียงัไดป้ระโยชน์ทางดา้นการ

ท างานในดา้นกระบวนการการลงมือปฏิบตัิ การคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

และทกัษะอ่ืนๆในอีกหลายๆดา้น 
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำที่
สามารถนำไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาท ิลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุนค่าใช้จา่ย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรม มีทกัษะความรู้ ความเขา้ใจ และการสร้างสรรคส่ื์อท่ีท่ีเพ่ิมขึ้น 

 2. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการส่ือสารในโครงการพฒันา
พ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

 1. ร้อยละ 80 ของนักพัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบมีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ส่ือ อยู่ใน
เกณฑ ์5.5 จากระดบั 10 

  2. ร้อยละ 80 ของนักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (24 คน) สามารถน า
ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ไปปรับใชใ้นการส่ือสารในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่์ “โคก หนอง นา โมเดล” ไดอ้ย่างเหมาะสม 

จากผลการด าเนินโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้สู่นกัส่ือสาร ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ ตามหลกั

ทฤษฎีใหม่ ประยุกตสู่์โคกหนองนาโมเดล ตามวตัถุประสงค ์สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1. เพื่อให้ผู ้เข้าอบรม มีทักษะความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างสรรค์ส่ือท่ี ท่ีเพ่ิมขึ้ น ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาท าให้ เมื่อเทียบกับความรู้ก่อนเขา้ร่วมโครงการนักพัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบมีทกัษะความ
เขา้ใจท่ีเพ่ิมขึ้น 

 2. เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ปรับใชใ้นการส่ือสารในโครงการพฒันา
พ้ืนท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ได้รับ
มอบหมาย ผลการด าเนินงาน นักพัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบมความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียร้อยละ  
91.8 

สรุปผลตามตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ (ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ) 

 1. ร้อยละ 80 ของนักพัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบมีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ส่ือ อยู่ใน

เกณฑ์ 5.5  จากระดับ 10  ผลการด าเนินการ จากการด าเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้สู่นักส่ือสารสังคม 
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ตามโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 

โมเดล” พบว่า นกัพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบมีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัการสร้างสรรคส่ื์อ ค่าเฉล่ียร้อยละ 6.8 

  2. ร้อยละ 80 ของนักพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (24 คน) สามารถน า

ทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ ไปปรับใชใ้นการส่ือสารในโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิต

ตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้อย่างเหมาะสม  ผลการด าเนินโครงการการ

ส่งเสริมการเรียนรู้สู่นักส่ือสารสังคม ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พบว่ามีนกัพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบ เขา้ร่วมโครงการจ านวน 24 

คน คิดเป็น 100% ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

           

 

 


