
 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติที่ด ี 

โครงการ  RUTS  คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “หลาดแสงดาว” 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

สโมสรนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผู้บริหาร 

 โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่  “หลาดแสงดาว”                   
เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  1.  กิจกรรมประกวดเขียนแผนการตลาด   2.  กิจกรรมการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม  3. กิจกรรมสอนเด็กๆ และนักท่องเที่ยวสานของเล่น และเครื่องใช้จากทางมะพร้าว                
4.  กิจกรรมถ่ายรูปพร้อม #หลาดแสงดาวfba  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  
อาจารย์  บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และชุมชน ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  และเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา  
อาจารย์ บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ โรงเรียน ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกรัก หวงแหน และร่วมกันสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น ช่วยให้นักศึกษาฝึกการ
ท างานเป็นหมู่คณะ ฝึกความสามัคคี  เพ่ิมสายสัมพันธ์ระหว่างชาวบริหารธุรกิจด้วยกัน และสถาบันการศึกษา
อ่ืนๆ ให้เกิดการร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม  ท าให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการด าเนินโครงการจากการ
เรียนรู้จากการท างานจริง และช่วยให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทั้งที่เป็นชีวิต  ค่านิยมที่ดีงาม  และความเป็น
ไทย 

 โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่  “หลาดแสงดาว”  ได้จัดขึ้น  
ณ  ย่านเมืองเก่าสงขลา (ถนนนางงาม  ถนนยะหริ่ง  ถนนรามัญ ถนนนครใน  ถนนนครนอก)  ต าบลบ่อยาง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม  แบ่งเป็น 2  รุ่น  โดยมีข้ันตอนการขอตั้ง
งบประมาณ  เสนอโครงการ  ด าเนินโครงการ และรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ  ซึ่งผลประเมิน
โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษา อาจารย์  บุคลากร  ประชาชน  โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในจังหวัด
สงขลา  ประมาณ  500  คน 

 สโมสรนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ได้ด าเนินการตามแผนงานของคณะบริหารธุรกิจ  โดยสรุปผลการ
ประเมินโครงการและความเชื่อมโยงตามแผนกลยุทธ์  การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   พ.ศ. 
2562-2566  ในมาตรการ   เร่งพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่   แผนงาน  จัดท ากระบวนการสร้างมรดก
วัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรม บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด  ระดับผลผลิต  คือ  ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจร้อยละ  95,  ระดับผลลัพธ์  คือ  ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ตอบสนองทั้งนโยบายด้าน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ของผู้บริหารและเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อนุรักษ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่สู่สากล ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังเป็นการช่วยส่งเสริมและเผยแพร่พัฒนาวิสาหกิจ
ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก  โดยโครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “หลาด
แสงดาว”นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งทั้งส าหรับนักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  และชุมชนย่านเมืองเก่า ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา  จึงสมควรแก่การส่งเสริมให้จัดด าเนินโครงการและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปในทุกๆ ปี 

                
                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์   ปัญญาวุทโส) 

    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 



ทีม่าและความส าคัญ    

 วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย 
ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้ง
ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ วัฒนธรรม ได้มี
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกัน ใน
พ้ืนที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจท าให้คุณค่า
ทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสม องค์ความรู้ในแต่ละ
ท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพ้ืนที่ ในแต่ละพ้ืนที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับ
การถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชนให้ด ารงอยู่ในท้องถิ่น  คณะบริหารธุรกิจ  เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการ   
โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “หลาดแสงดาว” ขึ้นเพ่ือเป็นให้
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสานวัฒนธรรม และช่วยส่งเสริม
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้รู้จักน าทรัพย์สินทางวัฒนธรรม อันได้แก่ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่ดีงาม อาหารท้องถิ่น  และ
สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญามาเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ รวมถึงน าทรัพย์สินทางภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพ
บุรุษ มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ือให้ชุมชนรู้จักการพัฒนา น ามาก่อให้เกิดรายได ้

 จากสิ่งที่กล่าวข้างต้น  สโมสรนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความรักและ
ความหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมถึงการสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดข้ึน 

วัตถุประสงค์ 

     5.1  เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา  ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย 

  5.2  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นสืบไป   

  5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสาขาการตลาด ได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมประกวดเขียนแผนการตลาด ในหัวข้อ   
“การตลาดแสงดาว” 

 



 

เป้าหมาย     

เชิงปริมาณ 

-  จ านวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน 

เชิงคุณภาพ 

-  เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ให้กับนักเรียน         
นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ให้เกิดจิตส านึกถึงความส าคัญและเกิดความหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1   ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
13.2   นักศึกษา ประชาชน  และนักท่องเที่ยว ในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม 
และความเป็นไทย 
13.3  ได้แผนการตลาดใช้ส าหรับพัฒนาตลาดแสงดาว เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
13.4  ไดเ้ว็บเพจ ที่ใช้โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้คนมาเท่ียวชม หลาดแสงดาว   

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

 วันที่เริ่มโครงการ  รุ่นที่  1   22-23  กุมภาพันธ์  2562   

     รุ่นที่  2   1-2  มีนาคม  2562 

งบประมาณ   ๕๖,๐๐๐  บาท 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (ใหม่) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

 โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่  “หลาดแสงดาว”  
ด าเนินการโครงการโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ทั้งนี้การด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวให้ส าเร็จสมบูรณ์นั้น ได้ใช้หลักการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ  ได้น าระบบ 
PDCA  :  (Plan –Do-Check-Action)  มาใช้และที่ส าคัญคือ ได้น าปัญหา ข้อบกพร่อง และความผิดพลาด จาก
การด าเนินงานของรุ่นที่  1  มาปรับปรุงในรุ่นที่  2  และเตรียมน าสรุปผลปัญหาและอุปสรรคของโครงการในปีนี้  
รายงานเพื่อจัดท าโครงการในปีงบประมาณ 2563   ให้มีความสมบูรณ์มากกว่าเดิม  ดังนี้ 

 

 



 

ขั้นตอนการวางแผน  Plan    โดยการประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ RUTS  คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริม
แหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมพื้นที่ “หลาดแสงดาว”  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ประชุมและวางแผนการด าเนินงานโครงการ เช่น  งบประมาณ   ก าหนดระยะเวลาการจัดงาน                        
แนวทางการด าเนินกิจกรรม แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน และก าหนดการจัดรูปแบบกิจกรรม 

3.  เขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการและรอผลอนุมัติ 

4.  ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสาขาการตลาดเข้าร่วมประกวดแผนการตลาด 

5.  ส ารวจพื้นที่และสอบถามความต้องการของชุมชนบริเวณจัดงาน  และขออนุญาตชุมชนในการท ากิจกรรม 
เพ่ือวางจุดส าหรับท ากิจกรรมต่าง และท าแผนที่เส้นทางการท ากิจกรรม 

6.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 

7.  ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง  โปสเตอร์  facebook  และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งกิจกรรมการประกวดหนูน้อยคิดบวกดี  และกิจกรรมต่างๆ ในวันที่เปิด “หลาดแสงดาว” 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  Do   แบ่งออกเป็น 2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นเตรียมการ และขั้นปฏิบัติ 

 เมื่อวางแผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการด าเนินงานก็แบ่งการท างานและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้   

ฝ่ายด าเนินงาน  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ                          
มีหน้าที่ดังนี้ 

1.  ด าเนินโครงการโดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบรายละเอียด 
เป็นล าดับแรก ซึ่งจากรุ่นที่ 1 ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยการน าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานไปติดไว้ตามป้าย
รถเมล์  ตามร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดต่างๆ ไปยัง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน  โรงเรียนสอนพิเศษและกวดวิชาต่างๆ   พบว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร               
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษาจึงร่วมมือกัน ท าหนังสือขออนุญาตออกบูธ  และไปประชาสัมพันธ์ที่
ถนนคนเดิน สงขลาแต่แรก  และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชี่ยล  โดยในรุ่นที่ 1  ในเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในคน
รู้จักงานมากขึ้นผ่านการเดินพาเหรดรอบๆ เมืองเก่า และการท ากิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมาถ่ายรูป และจะ
ได้รับรูปถ่ายฟรี  โดยมีกติกา คือให้โพสต์รูปที่ถ่าย แล้ว #หลาดแสงดาวfba เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังหน้าเฟสของ
คนนั้นๆ  

 

 



ขั้นตอนการตรวจสอบ  Check 

การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการโครงการ RUTS  คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจ
วัฒนธรรมพื้นที่ “หลาดแสงดาว”ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ด้านการวางแผนการด าเนินงาน  เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้คือต้องการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาตระหนัก
ถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชมกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ  ส่งผล
ให้ร้านค้าบริเวณชุมชนเกิดรายได้จากการขายของหรือสินค้าด้านวัฒนธรรม  

 ด้านปฏิบัติ  สิ่งสนับสนุนด้าน วัสดุอุปกรณ์ ในกิจกรรมถ่ายรูปพร้อม #หลาดแสงดาวfba  ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะได้รับเงินสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป จ านวน  2  รุ่น  เป็นเงินจ านวน ถึง  6,000  
บาท  ซึ่งก็ได้น ามาใช้จ่ายเป็นค่ากระดาษและค่าหมึกปริ๊นท์ 

 หลังจากตรวจสอบทุกขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการ พบว่า บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ รวมถึง
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความภาคภูมิใจในผลการด าเนินงานครั้งนี้ ร้อยละ 90 และประชาชนทั่วไปมี
ความพึงพอใจร้อยละ 96   

ขั้นตอนปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสม  Action 

 หลังจากที่ตรวจสอบและพบข้อผิดพลาดในขั้นตอนของการตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการด าเนินงานก็
ได้ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และรวบรวมความคิดเห็นและหาแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดแนวทาง
ที่เหมาะสมในการด าเนินงาน ต่อไป ดังนี้ 

ด้านปฏิบัติ   สิ่งสนับสนุนโครงการต่างๆ  นั้นพบว่า  ในคืนที่มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยคิด + ดี  ได้รับ
การตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีเด็กๆ สมัครเข้าประกวดเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยตั้งเป้าหมายไว้จ านวน  15  คน  
แต่มีผู้สมัครจ านวนมาก แต่รับได้แค่จ านวน 15  คน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้ านพ้ืนที่ อีกทั้งในวันจัดประกวดมีพ่อ
แม่ผู้ปกครองมาให้ก าลังใจหนูน้อยผู้เข้าประกวดจ านวนมาก จนท าให้ไม่มีที่นั่ง และจ านวนคนล้นไปบนถนน  
ส่งผลให้การจราจรค่อนข้างติดขัด  ดังนั้นสโมสรนักศึกษา จึงแก้ปัญหาโดยการขยับพ้ืนที่บริเวณหน้าเวทีให้เข้ามา
มากขึ้น และอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถนั่งชมหน้ากรรมการได้ 

-  กิจกรรมถ่ายรูปพร้อม #หลาดแสงดาวfba  มีประชาชนสนใจร่วมถ่ายรูปและต้องการรูปไปเป็นที่
ระลึกจ านวนมาก  ท าให้สโมสรที่รับผิดชอบในการปริ๊นรูป ปริ๊นรูปไม่ทันในบางช่วงเวลา  จึงแก้ปัญหาโดยการ ให้
ผู้เข้าชมงานไปเดินเที่ยวชมงานก่อน หลังจากนั้นค่อยกลับมารับรูปถ่าย โดยสโมสรจะปริ๊นรูปและติดบอร์ดไว้ ให้
เจ้าของรูปสามารถเข้ามาหารูปและหยิบไปได้เลย   

-  กิจกรรมสานหมวกกับทางมะพร้าว  เล่นหมากขุม  เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากกลุ่ มเด็กๆ 
และกลุ่มผู้ใหญ่จ านวนมากกว่า ของที่เราได้เตรียมไป เช่น หมากขุม ทางสโมสรได้น าไปจ านวน 4 ราง แต่ก็ไม่
เพียงพอต่อจ านวนความสนใจของเด็กๆ ที่อยากเล่น ท าให้ต้องรอคิว  

 



ผลลัพธ์และผลกระทบของกิจกรรม/โครงการ 

  1. นักศึกษา และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกฝัง และการสร้างจิตส านึกให้มีความรักใน
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

 2.  นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้ทักษะการใช้ชีวิต เรียนรู้การท างานร่วมกัน            
มีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี  รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักบทบาทหน้าที่ผู้น าและผู้ตามที่ดี 

 3.  ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและของกินในวันดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน 

 4.  เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคณะบริหารธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ  

 การท างานเป็นทีมของสโมสรนักศึกษาที่ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินโครงการ และมีการวางแผนที่ดี มีการ
ส ารวจพ้ืนที่ก่อนการท างาน และมีการสอบถามความต้องการของประชาชนในชุมชนก่อนการจัดกิจกรรม ท าให้
ได้รับความร่วมมือและการช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ อีกหลายส่วน เช่น ส านักศิลปวัฒนธรรม 
เทศบาล และที่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่สนับสนุนและให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

 การบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ 

 สโมสรนักศึกษามีการประชุมและเตรียมงานก่อนที่จะด าเนินการจริง มีระบบการแบ่งงาน การจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่ออกโดยนายกสโมสรนักศึกษา แบ่งภาระงานและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาอย่างชัดเจน ท าให้สามารถก าหนดตัวผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมและสามารถตามงานได้อย่างรวดเร็ว  มี
ระบบ แบบแผน โดยนักศึกษาได้น า PDCA  ของการด าเนินงานจากทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ และกิจกรรมในรุ่นที่ 1 มา
พัฒนาและประชุมปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขก่อนจะจัดโครงการในครั้งต่อไป  ท าให้การท างานได้มีการวางแผน  
และแบ่งงานให้กับสมาชิกได้อย่างเป็นระบบ  และป้องกันปัญหาและข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้มาก  ท าให้งานที่
จัดขึ้นบรรลุผลส าเร็จและมีคุณภาพ  โดยพบว่าการท าโครงการในรุ่นที่ 2 เป็นระบบมากขึ้นกว่ารุ่นที่ 1 

 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการท างาน 

 สโมสรนักศึกษา  คณะบริหารธุรกิจ  ได้น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม                
ทุกกระบวนการการท างาน  ตั้งแต่เริ่มต้นในวันส ารวจพื้นที่หลาดแสงดาว ก็ได้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการก าหนด
พ้ืนที่โดยใช้  แอป  Google  map  เพ่ือดูพ้ืนที่และวางจุดส าหรับท ากิจกรรม 
 ใช้โปรแกรมตัดแต่งภาพ photo  shop  ในการแต่งรูปและปริ๊นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม #หลาดแสงดาว
fba   ใช้สื่อโซเชียล  facebook  Line  Youtube  เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ตลาดและกิจกรรมต่างๆ  
 

  



 การได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “หลาดแสงดาว”  เป็น
โครงการหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ  ที่ร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม  มทร.ศรีวิชัย  และคณะต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันท าโครงการและให้ความร่วมมือให้เกิด “หลาดแสงดาว”  โดยนอกจากที่นักศึกษาภายใน
คณะบริหารธุรกิจที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรม คิดงานและร่วมกันท างานที่ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคี
แล้ว นักศึกษายังมีโอกาสได้ท างานร่วมกันกับคณะต่างๆ ได้มีเครือข่ายการท ากิจกรรมร่วมกัน ได้แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือ
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ยกตัวอย่างเช่น  คณะต่างๆ ก็จะท าโครงการและกิจกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้เขียนโครงการจัดท าแผนผังเส้นทาง และการท าไฟตกแต่งหลาดแสงดาว  ซึ่งใน
คณะบริหารก็ได้รับความอนุเคราะห์ โดยคณะสถาปัตยกรรมก็มาช่วยตกแต่งซุ้มและสถานที่ที่เป็นรูปดาวที่มีแสง
ไฟด้านใน ในซุ้มมีความสวยงามและน่าสนใจ   คณะศิลปศาสตร์  ได้เขียนโครงการมัคคุเทศ  ซึ่งได้น านักศึกษาที่
เป็นมัคคุเทศน านักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์และมาเลเซียมาเที่ยวในงาน  และได้ช่วยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มา
ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  เช่นการสานหมวก สานปลาตะเพียนจากทางมะพร้าว  ซึ่งเป็นการ
ท ากิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาได้รับมิตรภาพจากเพ่ือนต่างคณะ  ชาวบ้าน ชุมชน และนักท่องเที่ยว 

 การสนับสนุนจากชุมชนและส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เทศบาล 

 การจัดโครงการโครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “หลาดแสง
ดาว”  ได้รับการสนับสนุนจากส านักศิลปวัฒนธรรม  ที่ เปิดพ้ืนที่หลาดแสงดาวขึ้น  ให้สโมสรนักศึกษา                  
คณะบริหารธุรกิจ มีโอกาสได้เขียนขออนุมัติด าเนินงานโครงการ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่นักศึกษาอยากจะท า  
ซึ่งจากการได้ท าโครงการดังกล่าว  สโมสรได้มีโอกาสท างานร่วมกับชุมชน และได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนเป็น
อย่างดีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก ปลั๊กไฟ และการอนุญาตให้นักศึกษาใช้พ้ืนที่ในการวางของขายและท ากิจกรรม
บริเวณหน้าร้าน   อีกทั้งเทศบาลนครสงขลาก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีบทบาทในการช่วยเหลือและการ
ประสานงานในด้านต่างๆ เช่น  การขอรถสุขาเคลื่อนที่จากเทศบาลมาไว้คอยบริการผู้เข้าร่วมโครงการ  การส่ง
พนักงานเทศกิจมาช่วย 

แนวทางท่ีจะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่  “หลาดแสงดาว”                     
เป็นโครงการที่ได้รับความชื่นชม  และการบอกต่อจ านวนมาก  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม                 
“#หลาดแสงดาวfba  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ควรค่าแก่การต่อยอดเพ่ือให้นักศึกษารุ่นหลังๆ  ได้รู้คุณค่าของ
การท างานร่วมกัน  โดยมีเป้าหมายคือ การท างานเพ่ือชุมชน  การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย              
อีกทั้งได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยว   โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ชื่นชมกิจกรรมดังกล่าวและเป็นเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมและดูแลกิจกรรมนี้ต่อไป ซ่ึงสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ก็ยังจะสานต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ท ามา 
และจะพัฒนากิจกรรมให้มีความทันสมัย และรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น  เพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลาย ให้



เหมาะกับประชาชน  นักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย เพ่ือส่งเสริมใช้ชุมชนเกิดรายได้และท าให้สถานที่ท่องเที่ยวย่านเมือง
เก่าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  และจากการจัดกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จอย่างยิ่ งในครั้งนี้  ในปีงบประมาณ  
2563  

 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มีมติในที่ประชุมสรุปงาน ว่าจะยังคงสนับสนุนการท ากิจกรรม
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อไป และจะขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมแห่งวิสาหกิจ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ต่อไป  โดยในปีงบประมาณ  2563  ได้เพ่ิมพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่สิงหนคร  อีกหนึ่งพ้ืนที่  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ก าหนดให้
เป็นพื้นที่ในการด าเนินโครงการในการท ากิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ  ซึ่งต่อไป
จะพัฒนาพ้ืนที่เดิม  “หลาดแสงดาว” ย่านเมืองเก่าให้ดีขึ้น  และจะเริ่มด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ใหม่  ภายใต้
ชื่อโครงการเดิมคือ  โครงการ RUTS คิดบวกดี พัฒนาส่งเสริมแหล่งวิสาหกิจวัฒนธรรมในพ้ืนที่ “เลสาบสามน้ า 
แห่งเดียวในประเทศไทย”  ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการเขียนโครงการเพ่ิมไปในแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  สโมสร
นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณทางเข้างาน  สโมสรนักศึกษาท าหน้าท่ีต้อนรับและเชิญนักท่องเที่ยวร่วมลงทะเบียนและท า
แบบสอบถาม พร้อมมอบของที่ระลึก  เป็นเข็มกลัด สัญลักษณ์ หลาดแสงดาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย  และสิงคโปร์ ให้ความสนใจและขอถ่ายรูปกับนักศึกษาชมรม
นาฏยรังสรรค์ท่ีเตรียมตัวมาแสดงระบ าบาติก   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประกวดหนูน้อย  คิดบวกดี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเล่นหมากขุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสานหมวกและของเล่นจากทางมะพร้าว 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมถ่ายภาพ  พร้อม #หลาดแสงดาวfba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


