
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายงานประจ าปี 2557  ชมรมรักษ์ ม.อ. 7/3/2015 : p 1 
 

 

 
 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 
 

ชมรมรักษ์ ม.อ. (RaksPSU) 
 
 

 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

กรกฏาคม 2558 



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายงานประจ าปี 2557  ชมรมรักษ์ ม.อ. 7/3/2015 : p 2 
 

 

 

รายงานประจ าปี 2557 
ชมรมรักษ์ ม.อ. (RaksPSU) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 
กรกฎาคม 2558 
 

 

คณะท างาน 

เที่ยง จารุมณี      บรรณาธิการ 
ปราโมทย์  จูฑาพร   คณะท างาน 
ประพจน์  นันทรามาศ   คณะท างาน 
เสาวนิต  คูประเสริฐ   คณะท างาน 
สุนันทา แก้วเจริญ   คณะท างาน 
อชิดา   นิลรัตน์    คณะท างาน 

 

สถานที่ติดต่อ 

ชมรมรักษ์ ม.อ. 

งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

โทร 0 7428 2503-4  E-mail:achida.r@psu.ac.th 

Facebook:https://www.facebook.com/group/RakPsu/ 

 
 
 
 
 



 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

รายงานประจ าปี 2557  ชมรมรักษ์ ม.อ. 7/3/2015 : p 3 
 

 

ค าน า 
 

ชมรมรักษ์ ม.อ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2555 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2555 ลงนาม
โดย รศ.ดร.บุญสม   ศิริบ ารุงสุข ผู้ด ารงอธิการบดีในขณะนั้น 

ในวาระท่ีชมรมฯได้ท างานมาครบ 2 ปี คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ได้จัดท ารายงาน
ประจ าปี 2557 เพื่อรายงานกิจการของชมรมฯ ต่อฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาชิก
ชมรมฯ และเพื่อสื่อสารกับประชาคม ม.อ. โดยรวม ให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ชมรมฯ ได้ด าเนินการไป
แล้วในรอบปี พ.ศ. 2557ท่ีผ่านมา 

คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2557 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนๆสมาชิก และจะช่วยสื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์ ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
ชุดปัจจุบัน ท่ีต้องการท างานอย่างโปร่งใสและเปิดเผย อันจะท าให้สมาชิกและฝ่ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถตรวจสอบการท างานของชมรมฯ ได้ 

สุดท้ ายนี้  คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ ฝ่ ายบริหารของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท้ังในอดีตและปัจจุบันท่ีเห็นความส าคัญของชมรมฯ และได้ให้การสนับสนุน
กรท างานของชมรมฯ มาด้วยดีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และขอบคุณ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี  
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายเลขานุการชมรมฯ ซึ่งนับเป็นก าลังส าคัญยิ่งในการปฎิบัติภารกิจของชมรมฯ ให้ลุล่วง 
ไปด้วยดี 
 
 

ชมรมรักษ์ ม.อ. 

รายงานประจ าปี 2557 
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วัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์ ม.อ. 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วยชมรมรักษ์ ม.อ. พ.ศ.2555 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
ชมรมรักษ์ ม.อ. ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้ค าปรึกษากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก และระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับสมาชิก  ทั้งนี้ ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 
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รายนามคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ ์ม.อ. 
 

 

 วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ 

 ที่ปรึกษา  

เรืองนิด วรรณวงศ์ 

ที่ปรึกษา 

 

เที่ยง จารุมณี 

ที่ปรึกษา 

 

 

  

      

 

ปิติ ทฤษฏิคุณ 

ประธานกรรมการ 

 

 

  

 

วิลาศ สัตยสัณห์สกุล 

รองประธานกรรมการ  

ปราโมทย์ จูฑาพร 

กรรมการ 
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ประพจน์ นันทรามาศ 

กรรมการ  

สุธรรม สุขสว่าง 

กรรมการ 

 

จินตมาศ สุวรรณจรัส 

กรรมการ  
เสาวนิต คูประเสริฐ 

กรรมการ 

 

กันยา เหมพัฒน์ 

กรรมการ  

จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์ 

กรรมการ 

 

จุฑารัตน์ เกียรติศิริโรจน ์

กรรมการ  

กนกวรรณ ภควัตชัย 

กรรมการ 

 

หัวหน้างานสวัสดิการ 
(สุนันทา แก้วเจริญ) 

กรรมการและเลขานุการ  

อชิดา นิลรัตน์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ภาพถ่ายคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

11 มิถนุายน 2558 
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สารจากประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 
 

รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ชมรมรักษ์ ม.อ. ได้ด าเนินการมาใน
รอบปี 2557 ซึ่งเป็นรอบปีที่สองของการเข้ามารับหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดนี้   กิจกรรมส่วนใหญ่
เป็นการเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างน่าพอใจ 
 

คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรม
ของชมรมฯ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ขอขอบคุณท่านอธิการบดี  ผู้บริหารทุกท่าน  คณะและหน่วยงาน ตลอดจน
บุคลากรทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัย  และสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ.ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนกิจกรรม
ของชมรมฯ   
 

    ขอขอบคุณ 

       รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ 
ประธานชมรมรักษ์ ม.อ. 
     เมษายน  2558 
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กิจกรรมของชมรมรักษ์ ม.อ.ในรอบปี 2557 

 

1. โครงการรับเพื่อนใหม่วัยใส 
วัน เวลา สถานที่  

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารกีฬาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สมัครในรอบปีที่ผ่านมา 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้พบปะสังสรรค์ อันเป็นการสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างเพ่ือนสมาชิก และเปิดโอกาส

ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางร่วมมือกันเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

3. เพ่ือให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตหลังวัยเกษียณอายุของเพ่ือนสมาชิก  

ในการอบรมครั้งนี้วิทยากรคือ รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์  บรรยายเรื่อง “สุขภาพกาย-สุขภาพใจ จะดีได้
อย่างไรในวัยเกษียณ”  

จ านวนผู้เข้าร่วม       70 คน              งบประมาณ   10,733.40 บาท 
ผลการด าเนินงาน   

ผู้เข้าร่วม  มีความพึงพอใจ  ในระดับดีมาก 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ “รับเพื่อนใหม่วัยใส” จ านวน 100 คน แต่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557         
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 70 คน  
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2. โครงการประชุมใหญ่ชมรมรักษ์ ม.อ. ประจ าปี 2557 
วัน เวลา สถานที่  
 วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557  ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารกีฬาและ
นันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

วัตถุประสงค์   
1. เป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก 
2. เป็นการแถลง การด าเนินงานของชมรม 
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
4. ได้พบปะและรับทราบนโยบายในการจัดตั้งชมรมจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการการดูแลและการป้องกันโรคความจ าเสื่อมและอัลไซเมอร์ 

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ป้องกันอย่างไรไม่ให้ความจ าเสื่อมและอัลไซเมอร์” โดย ผศ.
พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช 

จ านวนผู้เข้าร่วม       110 คน            งบประมาณ    23,637 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วม  มีความพึงพอใจ  ในระดับดี 
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3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยส าหรับชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. ตามข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี  มข. – ม.อ. ครั้งที่ 6 
วัน เวลา สถานที่  

ระหว่างวันที่ 8 – 13 ตุลาคม  2557 ณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาดูงาน ณ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์           
การบริหารจัดการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในการเรียนรู้พัฒนาร่วมกันมุ่งเน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การฝึกปฏิบัติ (Practice) และการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง (Case study) 

2. เพ่ือให้ชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. มีการพัฒนา มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด 
3. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. ตลอดจนใช้โอกาสในการเรียนรู้

ร่วมกันในการสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายความร่วมมือของคู่ความร่วมมือ 
4. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับคณะกรรมการบริหารชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. ได้เข้าใจบริบทของ

ต่างพ้ืนที่มากขึ้น 
5. ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร 

จ านวนผู้เข้าร่วม   11 คน                 
งบประมาณ   59,600 บาท 
ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

ชมรมรักษ์ ม.อ. กับ ชมรมผู้สูงอายุ มข. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการชมรมฯ ให้
มหาวิทยาลัยทั้งสอง มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ของสอง
มหาวิทยาลัย และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับชมรมรักษ์ ม.อ. และ ชมรมผู้สูงอายุ มข. เข้าใจบริบทของต่างพ้ืนที่ ใช้
เครื่องมือการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน  
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4. การจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก 
วัน เวลา สถานที่  

วันที่ 15 กันยายน  พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 - 15.40 น.  ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้สมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมฯได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกและวิทยากร 

 ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากร  คือ อาจารย์ สุรินรัตน์ แก้วทอง อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้าร่วม       70 คน              งบประมาณ   3,250 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้าร่วม  มีความพึงพอใจ  ในระดับดี 
 
5. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนพึ่งได้รับ จาก กองทุนประกันสังคม 

วัน เวลา สถานที่  
ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 302 REG (อยู่ระหว่างคณะ

นิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์) 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 โดยทีมงานจาก
ส านักประกันสังคม จังหวัดสงขลา โดยเน้นในประเด็นผู้ประกันตน ตาม มาตรา 40 ระบบสมัครใจ ที่จะต้องสมัคร
ภายในวันที่ 8ธันวาคม 2557 ซึงมีผู้เข้าร่วม จ านวน 120คน 

จ านวนผู้เข้าร่วม       120 คน               
ผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้าร่วม  มีความพึงพอใจ  ในระดับดีมาก 
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นอกจากนี้ชมรมฯ ยังได้ส่งกรรมการชมรมฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ ม.อ. ดังต่อไปนี้ 

 

1. การเข้าร่วมในการจัดทอดกฐินมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2557 
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดงานกฐินสามัคคี ประจ าปี 2557 ณ วัดวังฆ้อง ต าบลสามต าบล อ าเภอจุฬาภรณ์ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานใน
ครั้งนี้  

งบประมาณ   2,000 บาท 
 
 2. การเข้าร่วมในการจัดถวายเทียนพรรษาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2557 
ตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

งบประมาณ   3,000 บาท 
 
3. โครงการช่วยเหลือบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิกชมรมฯ  
ช่วยเหลือบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิกชมรมฯ และพวงหรีด จ านวน 2 ราย 

งบประมาณ   1,600 บาท 
 
 4. โครงการกระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิกชมรมฯ 
ตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯมอบกระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิกชมรมฯ จ านวน 4 ราย 

งบประมาณ   1,340 บาท 
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ชมรมรักษ์ ม.อ. 
งบรายรับรายจ่าย 

ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือต้นงวด  85,742.40 
    
 เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย 200,000.-      
 ดอกเบี้ยรับ 143.39 200,143.39 
    
รายจ่าย    
    
 รายจ่ายโครงการรับเพ่ือนใหม่วัยใส (1) 48,945.-  
 รายจ่ายการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  (2) 22,137.-  
 รายจ่ายบรรยายพิเศษกฎหมายครอบครัวและมรดก (3) 4,300.-  
 รายจ่ายด าเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.  (4) 57,866.- 133,248.00 
    
เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือสิ้นงวด  152,637.79 
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รายละเอียดประกอบงบรายรับรายจ่าย 
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
1. รายจ่ายโครงการรับเพื่อนใหม่วัยใส    
 ค่าของรางวัลผู้มาร่วมงาน 1,800.-  
 ค่าของที่ระลึกส าหรับผู้มาร่วมงาน 18,905.-  
 ค่าแม่บ้านท าความสะอาด  1,000.-  
 ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง  500.-  
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ดอกไม้) 1,000.-  
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200.-  
 ค่าของที่ระลึกวิทยากร 3,000.-  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  80 คน @220 17,600.-  
 ค่าน้ าดื่ม+อุปกรณ์ทานอาหาร 3,940.- 48,945.- 
   
2. รายจ่ายการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557     
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 808.-  
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500.-  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  120 คน @140 16,800.-  
 ค่าน้ าดื่ม 529.-  
 ค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 1,500.-  
 ค่าแม่บ้านท าความสะอาด 1,000.- 22,137.- 
   
3. รายจ่ายโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก   
 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,500.-  
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 1,050.-  
 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 70 คน @25 1,750.- 4,300.- 
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4. รายจ่ายด าเนินงานชมรมรักษ์ ม.อ.     
 ค่าเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลสมาชิก 2,000.-  
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มประชุมกรรมการ 15,228.-  
 คืนเงินค่าสมัครสมาชิกคงค้าง 1,800.-  
 ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้สมาชิก 1,340.-  
 ค่าพวงหรีดและบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก 1,600.-  
 ค่าร่วมท าบุญถวายเทียนพรรษาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 3,000.-  
 ค่าร่วมท าบุญกฐินมหาวิทยาลัย 2,000.-  
 ค่าจัดท าเสื้อแจ็กเก็ตคณะกรรมการและผู้บริหาร 24 ตัว @800 19,200.-  
 ค่าหนังสือรายงานประจ าปี 2556 ชมรมรักษ์ ม.อ. 100 เล่ม @60 6,000.-  
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งจดหมายถึงสมาชิก 5,698.- 57,866.- 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 

 จากปัญหาที่ได้ประมวลไว้ในปี 2556 ได้แก่ 
  1.การติดต่อสื่อสารกับสมาชิก 
  2.การเพ่ิมจ านวนสมาชิก 
  3.การมีสมาชิกจากกลุ่มอดีตลูกจ้างจ านวนน้อยมาก 
  4.การท ากิจกรรมที่เกื้อหนุนการท างานของมหาวิทยาลัย 

ในปี 2557 ปัญหาดังกล่าวบางเรื่องได้มีการแก้ไขและได้ผลดีขึ้นตามล าดับ เช่น การติดต่อสื่อสาร 
กับสมาชิก พบว่าการติดต่อทางไปรษณีย์จะได้ผลดีกว่าทางอ่ืนๆ แต่ปัจจุบันมีสมาชิกได้สนใจการสื่อสาร  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะไลน์ (Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) มากขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างชมรมกับ
สมาชิกเป็นไปได้สะดวก รวดเร็วและถึงตัวสมาชิกยิ่งขึ้น ส าหรับการเพ่ิมสมาชิกก็เช่นเดียวกัน จากข้อมูล เมื่อวันที่  
31 มกราคม 2558 ชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 379 คน เพ่ิมจากปี 2556 ที่มีจ านวน 247 คน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557) 
ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ชมรมได้มีโครงการเพ่ิมสมาชิก เช่น การไปรับสมาชิกใหม่ในงานเกษียณอายุ การจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาสถานที่ใกล้ๆ แบบเช้าไปเย็นกลับซึ่งได้ความสนใจจากสมาชิกและผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกมาก ท าให้มี  
การชักชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกให้สมัครมากขึ้น ส่วนการมีสมาชิกจากกลุ่มอดีตลูกจ้างน้อย ยังคงเป็นปัญหาที่
ทางชมรมจะต้องแก้ไขต่อไป ส าหรับการท ากิจกรรมที่เกื้อหนุนการท างานของมหาวิทยาลัย ทางชมรมเห็นว่าขึ้น  
กับแนวทางการท างานของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะให้ชมรมมีส่วนสนับสนุนมหาวิทยาลัยในเรื่องใด มากน้อยเพียงใด 
แต่ทุกครั้งที่มีการประชุมใหญ่สามัญชมรมจะเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยมาพบปะ พูดคุยกับสมาชิกและชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สมาชิกได้รับทราบ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเมื่อชมรมมีกิจกรรมมากขึ้น  
จะกระทบกับการท างานของฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ที่มีงานของ
มหาวิทยาลัยมากอยู่แล้ว ต้องมาด าเนินงานของชมรมด้วย แต่กรรมการของชมรมก็จะช่วยแบ่งเบาภาระโดยรับมา
ด าเนินการเองในบางเรื่อง ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยทุกปีเริ่มจะไม่เพียงพอ  
เมื่อมีการจัดกิจกรรมมากขึ้นและจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น เพราะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม และทางชมรมมีนโยบายที่จะสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้สมาชิกจ านวนมากได้มีส่วนร่วม หากจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายจาก
สมาชิกก็จะเก็บเท่าที่จ าเป็นจริงๆโดยไม่หวังผลก าไรใดๆ 

  จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว บางเรื่องได้มีการแก้ไขในทางที่ดีขึ้น บางเรื่องยั งเป็นปัญหาอยู่ 
ชมรมประสงค์จะได้ค าแนะน า ติชม รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากสมาชิกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือให้ชมรมสามารถ
ด าเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และตามความประสงค์ของสมาชิก 
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ภาคผนวก 
 

ก.แผนปฏิบัตงิานของกรรมการชมรม “ รักษ์ ม.อ. “ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

แผนกิกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

(ครั้ง) 
เดือนที่จัด สถานที่ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน(คน) 
1. การประชุมของ

คณะกรรมการชมรม 
 

กรรมการ/ที่ปรึกษา 15 15 ทุกเดือน ห้องประชุม สนอ. 

2. บรรยายวิชาการ “ 
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ ” 

สมาชิก 30 1 ธันวาคม 
หรือ 

มกราคม 

ห้องประชุมงาน
โภชนาการ 

3. ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้
ปลอดภัยไร้กังวล 

สมาชิก 30 1 มกราคม ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
วิศวฯ 

4. งานคืนสู่เหย้า สมาชิก 100 1 กุมภาพันธ์ ห้องประชุมชั้น C รพ.
มอ. 

5. กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่       
“ เที่ยวเมืองเก่าสงขลา ” 

สมาชิกใหม่และ
กรรมการ 

30 1 กุมภาพันธ์ เมืองสงขลา 

6. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ม.อ. มข. และ มช. 

กรรมการ/ที่ปรึกษา 10 1  มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

7. กิจกรรมดูงาน ณ ประเทศ
มาเลเซีย/สิงคโปร์ 

กรรมการ/ที่ปรึกษา
ของ ม.อ. และ มข. 

ม.อ. 10 
มข.  10 

1  ประเทศมาเลเซีย 

8. ทัศนศึกษาต่างประเทศ สมาชิก 30 / trip 2 ก.พ. บาหลี 
 มิ.ย. สเปนหรือจีน 

9. ทัศนศึกษาในประเทศ สมาชิก 30 / trip 3 14 เม.ย. เทศกาลกินเที่ยวเมือง
สตูล 

 เทศกาลหมูย่างตรัง-
กระบี่ 

 ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
10. กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา 

9 วัด 
สมาชิก 40 1 ก.ค. สงขลา 

11. กิจกรรม “ วันแม่แห่งชาติ ” สมาชิก  1 11 ส.ค. หาดใหญ่ 
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ข.จ านวนสมาชิกชมรมรักษ์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555-2557 
 
 

 จ านวนสมาชิก(คน) หมายเหต ุ
ธันวาคม 2555 100 สมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งชมรมฯ 
มิถุนายน 2556 152  
ธันวาคม 2556 220  
มิถุนายน 2557 250  
ธันวาคม 2557 348  

 


