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(ช่ือผลงาน)   

นักกิจกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

เจาของผลงาน นายปยะพงษ   ฉิมธง  
 

สังกัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

ประเด็นความรู  

การจัดการดานกิจกรรมใหประสบความสําเร็จ ท้ังกิจกรรมและผูปฏิบัติกิจกรรม  
(ในฐานะนักศึกษา)  
 

ความเปนมา  

"อาสาสมัคร" เปนงานท่ีเกิดจากผูท่ีมี จิตอาสา ซ่ึงมีความหมายอยางมาก กับสังคมสวนรวมเปนผูท่ีเอ้ือเฟอ 
เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน หรือ สังคมใหเกิด ประโยชนและความสุขมากข้ึน  การเปน 
"อาสาสมัคร" ไมวาจะเปนงานใดๆ ก็แลวแตท่ีทําใหเกิดประโยชนในทางบวก ลวนแตเปนสิ่งท่ีเราควรทํา
ท้ังสิ้น  คนท่ีจะเปนอาสาสมัครไดนั้น ไมไดจํากัดท่ี วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ขอจํากัด ใดๆ ท้ังสิ้น 
หากแตตองมีจิตใจ เปน "จิตอาสา" ท่ีอยากจะชวยเหลือผูอ่ืน หรือสังคม เทานั้น จิตอาสา คํานี้จะคุนหูพวกเรา
มากข้ึน หากแตเพียงมองรอบตัวทาน ทําสิ่งท่ีคิดวาเปนประโยชนตอสังคม เปนอาสาสมัครตั้งแตศึกษาอยูระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.ขณะนั้นตนศึกษาเก่ียวกับการบัญชีอยู จึงไดสอนใหชาวบานจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเก่ียวกับรายรับรายจาย เพ่ือท่ีจะใหพวกเขาไดทราบวารายจายใดท่ีไมจําเปนก็ควรจะตัดออกไป โดยมี
การนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใช รวมท้ังทํางานดานลูกเสือท่ีมีหนาท่ีคอยดูแลผูพิการทาง
จิตชวยในเรื่องการประสานงานในการมาพบแพทย ใหคําปรึกษาแกผูปวย ซ่ึงตนเชื่อวาจะทําใหคุณภาพชีวิต
ของเขาดีข้ึนนอกจากนี้ตนยังไดชักชวนเด็กๆ ในชุมชนใหใชเวลาวางอยางเปนประโยชน โดยการออกมาทํางาน
เปนอาสาสมัครดวยกัน จากนั้นกาวสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก็ไดอาสาเขามาเปนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และไดรับการเลือกตั้งใหเปน
นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปการศึกษา 2556 และเปนอุปนายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพชรราชมงคลพระนคร รุนท่ี 9 และงานของชมรมตางๆ ตลอดจนงานของ
เครือขายภาคสังคมดานกิจกรรมภายนอก อาทิ สํานักงานลูกเสือแหงชาติ สภาการชาดไทย สมาคมสโมสร
ลูกเสือวิสามัญแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภฯ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร งานดานผูพิการทาง
จิต เปนตน โดยไดมีสวนในดําเนินงานในการกิจกรรมตางๆ ใหกับทางสาชาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือให
มหาวิทยาลัยไดมีกิจกรรมท่ีเปนสวนชวยในการหลอหลอมใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูนักศึกษา และ 
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เปนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยการถายทอดผานการจัด
กิจกรรมตางๆ และยังเปนสวนหนึ่งชวยในการขับเคลื่อนกฎหมาย นโยบายตางๆ ท้ังของเด็กและเยาวชน ผู
พิการ และนักศึกษาอีกดวย  

วิธีดําเนินการ 

1. P คือ การวางแผน (Plan) การทํางาน ซ่ึงเราตองรูวา เราจะใหใครทํา (Who) ทําอะไร (What) ทําท่ีไหน 
(Where) ทําเม่ือไหร & มีเวลาเทาไหร (When) ทําอยางไร (How) ภายใตงบประมาณเทาไหร (How much) 
ใหไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว (Purpose) การทํางานกิจกรรมนั้นมักจะประสบปญหาและภาวการณบางอยางท่ีไม
คาดคิดมากอนลวงหนาในบางครั้ง นักกิจกรรมก็จะตองหาวิธีการแกไขเฉพาะหนา โดยตองปรับ How (ปรับ
วิธีการ) อีกแลว แตการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณนั้นดวย ในการทํางานอาสาสมัครนั้นใจตองมากอน 
ประเด็นอ่ืนๆ คือมีกรุณา เมตตา ท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน ในทํานองเดียวกันการทํางานกับอาสาสมัครกับคนอ่ืนๆ 
หรือคณะกรรมการทํางาน ก็จะตองยึดหลัก เมตตา กรุณา เอาใจเขามาใสใจเรา เพราะงานอาสาสมัครนั้น ทุกๆ
ตางก็มาทําก็โดยไมมีคาจางตอบแทน ดังนั้นหากผูนําไมมีความเมตตา กรุณา ไมรูจักใหธรรมะ เพ่ือมาบริหาร
จัดการทีมงาน ในวันขางหนาทีมงานหรือคณะกรรมก็จะคอยๆหายไป ไมอยากจะทํางานรวมดวย จึงทําใหการ
ทํากิจกรรมตางๆ ไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดกําลังคนในการดําเนินกิจกรรมนั่นเอง  
2. D คือ การลงมือทํา (Do) 
ปญหา มันเริ่มตนจากความไมชัดเจนของหลายสิ่งหลายอยาง เชน แมวาตอนวางแผน จะบอกวา ใหใครทํา ให
ฝายไหนทําบาง แตไมไดระบุไปวาใครเปนเจาภาพหลัก มีการทําตารางงานจดบันทึกผลการทํางานแตละครั้ง  
การกําหนดถึงลักษณะงานจะตองใชอุปกรณอะไรบาง ควรมีการจัดซ้ือมากนอยแคไหน หรือจะหาทางขอรับ
การสนับสนุนจากภาคีเครือขายตางๆ จากท่ีไหนไดบางเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณ ในการทํางานมักจะ
เจอปญหาและอุปสรรค การแกปญหาเหลานี้ สิ่งท่ีตองทําในฐานะหัวหนาทีมงาน ก็คือ การระมัดระวังในการ
นําทีม (Directing) ซ่ึงจะเก่ียวของ กับเรื่อง วิธีการสื่อสาร (Communication) การจูงใจใหทีมงานอยาก
ทํางาน (Motivation) และหัวหนาทีมยังตองทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา (Consulting) ใหกับทีมงานดวย รวมถึง 
ตองมีการจัดกําลังคน และจัดเตรียมทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินงาน (Organizing) ใหดี กอนท่ีจะ
ดําเนินการลงมือทํา  
3. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check) 
ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แตข้ันตอนนี้มักจะถูกมองขาม
เสมอการตรวจสอบทําใหเราทราบวาการปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไวหรือไม สิ่งสําคัญก็คือ เราตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยครั้งแคไหน ขอมูลท่ีไดจากการ
ตรวจสอบจะเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป การตรวจสอบนั้นจะครอบคลุมการตรวจสอบดานการใชจาย
งบประมาณ การตรวจสอบข้ันตอนการปฏิบัติงาน การทํางาน เตรียมงาน และสรุปงาน เพ่ือใหการทํางานนั้น
เกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด ท่ีในการทํางานกิจกรรมจะตองมีความยืดหยุนกับการทํางานเสมอ 
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4. A คือ การปรับปรุง แกไข งานใหดีข้ึน (Act) 
ข้ันตอนการดําเนินงานใหเหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึน
เปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรก ก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการ
ปฏิบัตินั้นมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถ
บรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสียคาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดียิ่งข้ึนก็ไดแตถาหากเปนกรณี
ท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงคตามแผนท่ีวางไว เราควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะห และ
พิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไรตอไปนี้ 

มองหาทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได 
ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม 
ขอความชวยเหลือจากผูรู 
เปลี่ยนเปาหมายใหม 
การวางแผนการดําเนินงานเราตองกําหนดเปาหมายท่ีตองการบรรลุผลสําเร็จ อาจจะเปนเปาหมายระยะสั้น 
หรือเปาหมายระยะยาวก็ไดแตเปาหมายท่ีดีจะตองSMARTER ซ่ึงประกอบไปดวย 

Specific - เฉพาะเจาะจง มีความชัดเจน 
Measurable - สามารถวัดและประเมินผลได 
Acceptable - เปนท่ียอมรับไดของผูปฏิบัติ 
Realistic - ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง 
Time Frame - มีกรอบเวลากําหนด 
Extending - ทาทาย และเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติ 
Rewarding – คุมคากับการปฏิบัติ 
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ผลสัมฤทธิ์  
- รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
การศึกษา 2557  

“คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดี กับ นายปยะพงษ ฉิมธง นักศึกษารางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 นายปยะพงษ ฉิงธง วา
ท่ีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และอดีตนายกสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดเขาเฝาทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคพระราชทานรางวัล ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา ท้ังนี้ 
ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจและบุคลากร ไดรวมแสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษาประจําปการศึกษา 2557 ท่ี นําความชื่นชมยินดี เกียรติยศ และศักดิ์ศรี มาสู
สถาบันแหงนี้ โดยนายปยะพงศ ฉิมธง ไดกลาวความรูสึกวา รูสึกภูมิใจมาก ถือเปนเกียรติยศ และศักดิ์ศรีสูงสุด
ของชีวิตนักศึกษา ท่ีไดรับพระราชทานรางวัลนี้ ซ่ึงตนจะไมสามารถมายืนอยูจุดนี้ไดหากไมไดรับโอกาส การ
สนับสนุนและชวยเหลืออันดีจาก ผูบริหาร คณะครูอาจารย และเจาหนาท่ี โดยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
ดวย” 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/rmutpbus  

  
- รางวัลเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (เยาวชนประกายเพชร) ประจําป 2558  

  - โลรางวัลผูทําคุณประโยชนตอสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ของ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ประจําป 

2557 

 - เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นท่ี 3 ประจําป 2556 สําหรับบุคลากรทางการลูกเสือท่ีประกอบความดี

ความชอบ โดยชวยเหลือผูมีอาการโรคลมชักใหรอดพนจากอันตราย 

 - โลเกียรติยศและทุนการศึกษา รางวัลนักศึกษาตนแบบความดีระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ัวประเทศ ประจําปการศึกษา 2556 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2557 

 - โลและเข็มเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครดีเดนแหงชาติ ประจําป 2556 จากคณะอนุกรรมการคัดเลือก

อาสาสมัครดีเดนและองคการท่ีมีกิจกรรมทางสังคมดีเดน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2556 

 - โลและเกียรติบัตร รางวัลคนดีศรีสถาบัน ณ โดย คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม การสอนท่ีมุงเนน 

“ความรูคูคุณธรรม” และการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาค

กลาง เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 
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 - เกียรติบัตรนักศึกษาดีเดน ดานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจําปการศึกษา 2556 

 - เกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ รางวัลเชิดชูเกียรติความประพฤติดี ประจําป 2555 ของพุทธสมาคมแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 - โลรางวัลและเกียรติบัตรชมเชย ทีม SIFE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการประกวด 

(SIFE Thailand National Exposition 2012) จากมูลนิธิรากแกว ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร 

 - โลประกาศเกียรติคุณ ผูไดรับคัดเลือกเปน “นักศึกษาดีเดน” โครงการยกยองเชิดชูนักศึกษาคนดีศรี     

ราชมงคลพระนคร ประจําปการศึกษา 2555 

  - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผูบําเพ็ญประโยชนตอ

พระพุทธศาสนา ปการศึกษา 2555 

 - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผูบําเพ็ญประโยชนตอ

พระพุทธศาสนา ปการศึกษา 2554 

 - รางวัลธนาคารความดี ปการศึกษา 2554 โดยมูลนิธิเพ่ือสังคมไทย 

ปจจัยความสําเร็จ  

1.ใหหลักการบริหารจัดการ การทํางาน ตามหลัก PDCA และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.มีความมุงม่ันตั้งใจการทํางานตางๆ โดยไมไดหวังผล ไมวาจะเปน ชื่อเสียง เงินทอง การสรรเสริญตางๆ 

3.เปนแบบอยางท่ีดีใหกับ คณะทํางาน เพ่ือน รุนพ่ี และนองๆ ท่ีมารวมกันทํากิจกรรม  

4.ใหธรรมะในการดําเนินชีวิต จัดการตน จัดการคน และจัดการงาน รูจักปลอยวาง  

5.สอนและถายทอดองคความรูดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ไมแสดงตนวาเกงแลว ดีแลว ไมยกตน
ขมทาน ใหใชวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน จะทําใหมีคนอยากทํางานดวยและจะยึดเราเปน
แบบอยางตอไปเอง  

6.ใชชีวิตใหสมดุลระหวางการทํากิจกรรม การศึกษาเลาเรียน และครอบครัว  

7.พักผอนออกกําลังกาย เพ่ือใหรางกายสมบูรณแข็งแรง รักษาสุขภาพ ไมยุงเก่ียวกับสารเสพติดและของมึน
เมา  เพ่ือจะไดมีรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะชวยเหลือสังคมตอไป  
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