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คํานํา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดโครงการ Bizcom สายใยรักษสู สายน้ํา โดยในสวนของ
กิจกรรมนัน้จะเก่ียวกับประเพณีลอยกระธงเพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามและรวมสัมผัสมนตเสนหของ
สายน้ําแหงวัฒนธรรม ผานเทศกาลลอยกระทงโดยใหนักศึกษาแตละชั้นปรวมกันจัดทําโครงการนี้
ข้ึนมา เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีอันดีงาม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมไป
ถึงการสรางความสามัคคีท่ีกอใหเกิดมิตรภาพอันดีงานระหวางพ่ีและนอง รวมไปถึงการชวยเหลือผูคน
ในสังคม 

ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ ไดมุงหวังใหนักศึกษาเกิดความสํานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยกันฟนฟูดูแล
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ท่ีทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันและเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษา ไดแสดงศักยภาพและความคิดสรางสรรค นําประสบการณท่ีไดไปปรับใช
ในชีวิตประจําวันและในการประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต  
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รายงานสรุปผลการเขารวมโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

1. บทสรุปผูบริหาร  
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับนี้ เปนผลการ
ดําเนินงานตามบันทึกขออนุมัติกิจกรรม ท่ี คจก. 2735/2560 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2560 และตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัย 4969/2560 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 วัตถุประสงคของโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ําเพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดจาก
หองเรียนนําไปสูการปฎิบัติ จริงท่ีจะชวยสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขาย รวม
สรางสรรค รวมกันพัฒนาประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป รวมไปถึงเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู เกิดความรัก
และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยท่ีไดสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษจนถึงปจจุบันซ่ึง
จะสงผลใหนักศึกษามีความรักษและชวยดูแลสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนพลเมืองโลก  

การดําเนินโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ําในครั้งนี้ คณะผูจัดทํา คณาจารย และ

นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจท่ีจะจัดทํากิจกรรมนี้ข้ึนโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทย เพ่ือ

เปนการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยไว เพ่ือมิใหสูญหายไปตามกาลเวลา และ

เปนการรูถึงคุณคาของแมน้ําหรือแมน้ําลําคลอง อันเปนสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต จึงไดคิดจัด

โครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเปนการบูรณาการโครงการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และไดเชิญ

ชวนใหนักศึกษาแตละชั้นปเขารวมกิจกรรม เพ่ือเปนขอพิสูจนวานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจนั้นสามารถจบไปอยางมีคุณภาพอยางแทจริง โดยไดมีการเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา และนําประสบการณท่ีไดรับไปใชไดจริงใน

อนาคต ซ่ึงนักศึกษาทุกคนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ จนสําเร็จลุลวงดวยความ

เรียบรอย โดยเริ่มต้ังแตข้ันตอนการวางแผน การเตรียมงาน การดําเนินงาน การสรุปผลจนกระท่ัง

เสร็จสิ้นกิจกรรม ในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 151 คน และ

ภาพรวมของกิจกรรมถือไดวาบรรลุตาม 
 ผลจากการดําเนินโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ําคณะผูจัดทํากิจกรรมไดทําแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ซ่ึงไดผลตอบรับเปนอยางดี และบรรลุวัตถุประสงคของ
กิจกรรมไดครบถวน ซ่ึงผลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม
ในการเขารวมกิจกรรมนี้ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน โดยผูเขารวมกิจกรรมไดนําประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับ และการนําความรูมาแลกเปลี่ยน
กันระหวางนักศึกษาท่ีทํางานในแตละสถานท่ี รวมไปถึงนําความรูท่ีไดรับมาประยุกตใช และเปน
แนวทางในการทํางานตอไป คณะผูจัดทํากิจกรรมไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผล

โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนหนวยงานท่ีมีความสนใจ หรือในการจัดการเรียน
การสอนภายในหลักสูตรฯ และนําองคความรูท่ีไดมาพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานตาง ๆ ใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 
 และในโอกาสนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ใครขอขอบคุณผู ท่ีมีสวนรวมในการจัดทําโครงการครั้งนี้ ทุกทาน และขอขอบพระคุณ
หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีไดใหความรวมมือเปนอยางด ี

 
 
 

 

คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 
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2. บทนํา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดทําโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา เพ่ือรวมสัมผัสมนตเสนหของ
สายน้ําแหงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม ไมใหสูญหายรวมท้ังสรางการรับรูถึงคุณคาของ
แมน้ําลําคลองภายใตแนวคิด เสนหงานวัด ผานเทศกาลลอยกระทง เพ่ือบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตธุรกิจ
ชุมชนของคนไทยในอดีตกับสายน้ํา ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากกลาย ประกอบดวยการจําหนาย 
สาธิต ประดิษฐกระทง, การละเลนกิจกรรมภายในงานวัด ธุรกิจชุมชน รูปแบบการดําเนินชีวิตของคน
ไทยในอดีต เพ่ือใหเยาวชนมีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ปลูกฝงใหกับเยาวชนชวยกันฟนฟู
ดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สามารถนําความรูท่ีไดจากหองเรียนใชไป
บูรณาการ เกิดทักษะในการทํางาน การใชชีวิต เกิดความรัก  ความสามัคคีกันในหมูคณะ และ ให
นักศึกษาไดมีทักษะท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังยังสามารถแกไขปญหาตาง ๆ และเปนการเปดโอกาสให
นักศึกษา ไดแสดงศักยภาพและความคิดสรางสรรค นําประสบการณท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
และในการประกอบธุรกิจของตนเอง  

 
3. ความสอดคลองกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย กระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (หนวยงานกรอกขอมูล) 
องคประกอบ 

(โปรดระบุ) 
ตัวบงช้ี 

(โปรดระบุ) 
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ สกอ. ขอท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ สกอ.ขอท่ี 3.1 ระบบและกลไกการไหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

ตัวบงชี้ สกอ.ขอท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

 
การบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา 
 วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ มีการบูรณาการทางดานระบบสารสนเทศ มา
ประยุกตใชในการจัดการ วิชาการสื่อสารขอมูลทางธุรกิจและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร มี
การบูรณาการทางดานการนําเครือขายอินเทอรเน็ตคอมพิวเตอร และสังคมออนไลน (Social 
Network) มาประยุกตใชในการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลทางธุรกิจท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
 วิชาโครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี มีการใชความรูความสามารถในการวางแผน การ
ทํางาน เพ่ือท่ีจะใหการทํางานนั้นเปนไปอยางมีข้ันตอนและแบบแผน  
 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มีการวางแผนดานกําลังคน ใหเหมาะสมกับงาน 
เพ่ือท่ีจะใหงานนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
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 วิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ มีการทางดานการประยุกตใชงานวิจัยในการทํา
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาสรุปผลการดําเนินงาน 
 วิชาองคการและการจัดการ เปนการฝกการทํางานกลุมและมีการแบงงานหรือหนาท่ีให
รับผิดชอบเพ่ือใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 วิชาหลักการตลาด เปนการฝกใหนักศึกษารูจักในกลุมเปาหมายของกลุมลูกคาท่ีเปนเด็กหรือ
ผูใหญก็ดี วาอะไรคือสิ่งจําเปนและอะไรคือสิ่งท่ีตองการสําหรับลูกคา 
 วิชาหลักเศรษฐศาสตร ฝกการใหรูจักการคิดรวณตนทุนในการใชวัตถุดิบและยังคิดคํานวณ
ปริมาณความจําเปนของรานคา 
 วิชาสุนทรียภาพเพ่ือคุณภาพขีวิต เปนการสื่อใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีลอย
กระธง  
 วิชาการจัดการปฏิบัติการ ใหนักศึกษารูจักกับประสบการณท่ีแทจริงในการทํากิจกรรม
เล็กๆจข้ึนมาเปนแบบอยางเพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญกับงาน 

 
4. ผูรับผิดชอบกิจกรรม  

     คณาจารยและนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 โทรศัพท   02-244-5747 
 โทรสาร   02-244-5748  
 เว็บไซต   www.bizcom.dusit.ac.th 

 
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ  

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
6. วัน เวลา ดําเนินกิจกรรม 

3 พฤศจิกายน 2560 
 

7. สถานที่จัดกิจกรรม 
     ลานเอนกประสงค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 
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8. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

1. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดจากหองเรียนนําไปสูการปฎิบัติ สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู สรางเครือขาย รวมสรางสรรค รวมกันพัฒนา 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู เกิดความรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย  

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรักษและชวยดูแลสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนพลเมืองโลก  

9. ปจจัยที่ใชในการดําเนินกิจกรรม 
 ปจจัยดานบุคคล (Man) 
 1. คณะผูจัดทําโครงการไดทําการศึกษาเก่ียวกับประเพณีวันลอยกระธงวาควรมีการแตงตัว 
อยางไรจึงจะเหมาะสมตามกาลเทศะและการจัดตั้งรานคาเพ่ือความเหมาะสมแกสถานท่ีในการจัดการ 
ไดทําการแบงหนาท่ีการทํางานดานตาง ๆ ใหกับสมาชิกในกิจกรรม ท้ังดานการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และดานความรูทางดานการใชสารสนเทศจากการศึกษาใน
รายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร  
 2. นักศึกษาผูท่ีเขารวมกิจกรรมมีการเรียนรูการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน โดยสามารถ
นําไปปรบัใชในการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และในชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายัง
ไดปรับตัวกอนท่ีจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. บุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ท่ีคณะผูจัดทําโครงการไดทําการติดตอประสานงานไดให
ความรวมมือเปนอยางดี และยังใหความรูเก่ียวกับกระบวนการวิธีการจัดการพ้ืนท่ีแนะวาควรใหราน
ไหนอยูจุดใดเพ่ืออํานวยความสะดวก ตลอดจนสอนข้ันตอนการทํางานจริง ๆ ของหนวยงานแก
นักศึกษา ทําใหนักศึกษาไดรับท้ังความรู 
 ปจจัยดานวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material)    

  1. มีการวางแผนในเรื่องการสรรหาวัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีกิจกรรมไดจัด
ข้ึน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินกิจกรรมของกิจกรรม และมีการมอบหมายหนาท่ี
รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณนั้น ๆ  
 ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management)   
 1. บุคลากรผูดําเนินกิจกรรมมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการงานในกิจกรรมโดยการ
แบงหนาท่ีใหกับสมาชิกทุกคนในกลุมอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจใน
กิจกรรมมีสวนรวมในการดําเนินงานทุกภาคสวน 
 2. บุคลากรผูดําเนินกิจกรรมจัดการประชุม เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และประชุมเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการทํากิจกรรมเปนระยะ ๆ อยางสมํ่าเสมอ สามารถประสานงานผานทางสังคม
ออนไลน (Facebook) ในการแจงกําหนดการตาง ๆ ของกิจกรรม 
 3. คณะผูจัดกิจกรรมไดติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือแจงถึงการขออนุญาติ
การใชพ้ืนท่ีบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํากิจกรรมข้ึนมา ท้ังนี้เพ่ือใหหนวยงานไดทราบขาว
ลวงหนา และเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตอไปภายหลัง 
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10. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธที่ไดจากการกิจกรรม   
      10.1 กิจกรรมดําเนินการ 
 โครงการฺ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ําครั้งนี้ถือไดวาบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีได
กําหนดไว ผูเขารวมกิจกรรมไดรับท้ังความรูและยังพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในงานท่ีไดจัดทํา
ข้ึน ทําใหมีการปรับตัวใหเขากับสังคมและยังไดรับรูถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกิจกรรม 
คณาจารย นักศึกษา ยังไดมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
โดยในการดําเนินงานกิจกรรมดังนี ้

 
กําหนดการกิจกรรม Dbizcom สายใยรักษสูสายนา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
3 พฤศจิกายน 2560 ท่ีบริเวณลานกิจรรมอาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 

 
06.00 นักศึกษาเตรียมจัดราน 
07.00 เชิญชวนผูคนเขารวมงาน 
09.00 พิธีเปดกิจกรรม 
09.30-14.50 กิจกรรม Dbizcom สายใยรักษสูสายน้ํา 
15.00 พิธีปดกิจกรรม 
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 10.2 ผลลัพธท่ีไดจากกิจกรรม 
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ําไดจัดสงใหกับนักศึกษา

ชวยกันจัดการบริหารกิจกรรมและเตรียมรานคาเนื่องในวันคลายประเพณีวันลอยกระธงเพ่ือเปนการ
ฝกประสบการณจริงใหกับนักศึกษารูจักคิดคํานวณปริมาณตนทุนวัตถุดิบตางๆรวมถึงอุปกรณในการ
จัดสรรหาเพ่ือประหยัดงบประมาณใหมากท่ีสุด เพ่ือทราบถึงปญหาและวิธีการแกไข รวมท้ัง
ขอเสนอแนะจากผูประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากคณาจารย 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  
นักศึกษาชวยกันจัดสถานท่ี 

โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



8 

 

ประมวลภาพกิจกรรมในงาน  Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา 
 

 
 
 

 
พิธีเปดงานกิจรรม 

 

คูชายหญิงลอยกระธงในสระท่ีจําลองข้ึนมา 
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หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

    
ซุมประดิษฐกระทงตัวแทนนักศึกษา Bizcom  

 

คณะกรรมการที่ดําเนินกิจกรรมพรอมกบันักศึกษา 
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รานคาท่ีนักศึกษาไดจัดทําข้ึน 

 
รานคาท่ีนักศึกษาไดจัดทําข้ึน 

 
รานคาท่ีนักศึกษาไดจัดทําข้ึน 
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คณาจารย นักศึกษา และคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมถายภาพรวมกัน 
 
10.3 สรุปการดําเนินงานตามแผน 
                ตามแผน               เร็วกวาแผน                  ลาชากวาแผน 
10.4 งบประมาณ 

10.4.1 แหลงงบประมาณ หมวดเงิน 
  งปม.เงินแผนดิน 

              งปม.รายจายจากเงินรายได 
  ไมใชงบประมาณ 
  งบประมาณสนับสนุนท่ีไดรับ 
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           10.4.2 มูลคาใชจาย (In Kind) 
  ประกอบดวย  
                             - คาตอบแทนบุคลากร (600 บาท x 8 คน x 2กิจกรรม)    9,600   บาท 
  รวมเปนเงิน 9,600  บาท 
 10.5 สนับสนุนพันธกิจ 
  ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ 
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาองคกร 
  วิจยัและงานสรางสรรค 
 10.6 ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 10.6.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค 
 () ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค (รอยละ 100) 
 (    ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค รอยละ 60 – 99 
 (    ) ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค ต่ํากวารอยละ 60 
 10.6.2 เปรียบเทียบกับเปาหมาย 
 (    ) สูงกวาเปาหมาย 
 () ตามเปาหมาย (รอยละ 100) 
 (    ) รอยละ 60 - รอยละ 99 
 (    ) ต่ํากวารอยละ 60 ของเปาหมาย 

11.ผูเขารวมกิจกรรม 
 11.1 กลุมเปาหมายของกิจกรรม 

กลุม เปาหมาย ผลดําเนินการ 
ผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 800 คน 1400 คน 
คณาจารย  8 คน 8 คน 

นักศึกษา 151 คน 151 คน 
   
 11.2 พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนน
นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัย 
 
      11.3 ความตองการของเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายเปนนิสิตนักศึกษาท่ีหรือท่ีจบการศึกษาแลวก็ตาม รวมไปถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ
ในประเพณีลอยกระธงเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม  

 
11.4 ความตองการของเปาหมาย 

 นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมเก่ียวกับประเพณีลอยกระธงและฝกการขายสินคาเปน
ประสบการณชึวิต เพ่ือจะไดนําไปใชไดในอาชีพการงานในภายภาคหนา 
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12. ผลการประเมินกิจกรรม/กิจกรรม   
12.1 ประเภทของผลผลิตกิจกรรม  

  ผลผลิตท่ีเปนโครงสรางทางกายภาพ (Products) 
  ผลผลิตท่ีเปนลักษณะการใหบริการ (Service) 
  ผลผลิตท่ีเปนลักษณะเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (Management) 
 12.2 ผลผลิตท่ีไดรับจากกิจกรรม 

จากการดําเนินกิจกรรมนี้ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ยังรวมไป
ถึงการทํางานในสถานการณและบรรยากาศจริงดวยตนเอง โดยมีเจาหนาท่ีภายในสํานักงานกํากับ
ดูแล และนักศึกษายังไดรูจักคิดและวางแผนการทํางาน ฝกการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 
สามารถปรับตัวเขาหาผูอ่ืนภายในสังคมได อีกท้ังยังไดเสริมสรางความสัมพันธรวมกับรุนพ่ี และรุน
นองในระหวางการดําเนินกิจกรรมอีกดวย 
 12.3 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (รอยละ) 
 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมกิจกรรมนี้อยูในระดับ มาก 
คาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 
 
 12.4 ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรม 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัด ตัวบงชี้ตามเกณฑ สกอ. 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เปาหมาย 

 
ผลสัมฤทธิ ์

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน 

3 ขอ 3 ขอ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 

3 ขอ 5 ขอ 

(สูงกวาคาเปาหมาย) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรม

นักศึกษา 
2 ขอ 5 ขอ 

(สูงกับคาเปาหมาย) 

 
ตารางท่ี 2 เปาหมายและตัวชี้วัด 

ลําดับ เปาหมาย กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

1. นัก ศึกษาหลั กสูตรบริหาร 
ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คอม พิ ว เ ตอ ร ธุ ร กิ จ  คณะ
วิทยาการจัดการ เข าร วม
กิจกรรม จํานวนไมนอยกวา 
150 คน 

ลงทะเบียนเขา
รวมกิจกรรม 

จํ า น ว น ผู เ ข า ร ว ม
กิ จ ก ร ร ม  จํ า น ว น 
1400  คน 

คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น
กิจกรรม 
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ลําดับ เปาหมาย กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมอยูในระดับมาก 
 

ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู เข ารวมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจโดยรวม
ใ น ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรมนี้อยูในระดับ
มาก  ค า เ ฉลี่ ย  4.25 
ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน .69 

คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น
กิจกรรม 

 

13. ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม/ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินงาน 

 13.1 ผลตอนักศึกษา 
 1. นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณีในวันลอยกระธง เรียนรูประสบการณในการ
ทํางานจากสถานท่ีปฏิบัติงานจริง ฝกทักษะแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 2. นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูการใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในมหาวิทยาลัยจากสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
 3. นักศึกษาไดเรียนรูท่ีจะอยูในสังคมการทํางานท่ีมีความแตกตางท้ังดานทักษะการทํางาน 
ดานความคิด และพรอมท่ีจะทํางานกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. นักศึกษาไดทราบถึงข้ันตอน กระบวนการทํางานภายในโครงการวามีข้ันตอนใดและ
เวลาประมาณก่ีโมงถึงจะเปลี่ยนพิธีถัดมา และสามารถนําประสบการณข้ันตอนเหลานั้นมาประยุกตใช
ในการทํางานในชีวิตประจําวันได 
 5. นักศึกษาไดมีโอกาสนํากระบวนการทํางานเบื้องตนมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได
อยางเหมาะสม 
 6. นักศึกษามีโอกาสเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานจริง และพรอมรับมือกับ
สถานการณจริงไดอยางเหมาะสม  
      13.2 ผลตอหลักสูตร 
 1. หลักสูตรไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีประสบการณจากการฝกอยางแทจริงจนกระท่ัง
สามารถทํางานไดจริงในอาชีพการงาน 
 2. หลักสูตรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให เปนไปตามกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตรไดสงเสริมใหมีกิจกรรมท่ีสอดคลองในการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 4. หลักสูตรมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนจาก
สถานการณจริงของหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 5. หลักสูตรไดสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสศึกษากระบวนการทํางานเบื้องตนจากสถานท่ี
ปฏิบัติการจริง เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในหลักสูตร 
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 6. ไดสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายนอกท่ีไมเคยพบเจอกันมากอน รวมถึงคณา
จารยทานอ่ืนๆ ท่ีไมเคยไดพบหรือรูจักกันมากอน 
 13.3 ผลตอคณะ 
 1.  คณะวิทยาการจัดการไดมีสวนในการสงเสริมใหนักศึกษาเกิดความรู และประสบการณ
จากการเรียนรูในสถานท่ีปฏิบัติงานจริง 
 2. คณะวิทยาการจัดการไดมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยท่ี
ใหความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมของคณาจารย และนักศึกษา การใชความรูและประสบการณท่ี
ไดบูรณาการองคความรูจากการเรียนการสอนมาประยุกตใชในการทํางาน อีกท้ังนักศึกษาไดมีการ
เรียนรูสังคมการทํางาน และการทํางานเบื้องตนกอนการทํางานจริงอีกดวย 
 3. คณะวิทยาการจัดการไดสนับสนุนใหในศึกษาไดรูจักการปฏิบัติงานจริง และเรียนรูใน
การทํางานในเทศกาลประเพณีลอยกระธง 
 

14. งานที่จะดําเนินตอหลังจากการดําเนินกิจกรรม   
 หลังจากการดําเนินกิจกรรมไดเสร็จสิ้นลง คณาจารย และนักศึกษาไดมีการประชุม

เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสิ่งท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมสายในรักษสูสายน้ํา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ปการศึกษา 2560 เพ่ือสงมอบขอมูลให
เปนประโยชนกับทางคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะสามารถนําขอมูลสวนนี้ไปใชประโยชนตอไปในภายหนา นอกจากนี้
เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสายใยรักษสูสายน้ํา ทุกคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลังหรือศักยภาพ
ของผูเรียน ท้ังดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด และยังปลูกฝงทักษะพ้ืนฐานอันเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะใชในการเรียนรู ความสามารถในการใชประโยชนอยางเต็มศักยภาพรวมไปถึงกลยุทธวิธี
ทางการขายสินคาภายในงาน คณะผูจัดทํากิจกรรมไดรับฟงขอเสนอแนะท่ีไดจากการประเมินความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา และพรอมท่ีจะปรับปรุง และพัฒนาในการดําเนินกิจกรรม
สายใยรักษสูสายน้ํา ในปถัดไป 
 

15. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินโครงการ 
 การสงเสริมใหนักศึกษาไดเขารวมโครงการ Biczom สายใยรักษ  สูสายน้ํา ถือไดวาเปน
ความสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนักศึกษาจะไดรับทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ ยังเปนการฝกใหนักศึกษาไดมีปฏิสัมพันธรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ 
รวมถึงบูรณาการองคความรูใหสามารถการบริหารกิจกรรมใหมีศักยภาพ 
 โครงการ Biczom สายใยรักษ สูสายน้ํา จัดข้ึนโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน
2560 สถานท่ี ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบความ
คิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรมฯ จึงดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลกิจกรรม ซ่ึงใหผูเขารวมกิจกรรม
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ไดตอบแบบประเมินผลหลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยมีผูตอบแบบประเมินผูเขารวม
กิจกรรม 151 คน และคณาจารย โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล (ผูเขารวมกิจกรรม)  
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูเขารวมกิจกรรมกิจกรรมสารสนเทศองคกรและการเรียนรูองคกร 
แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
                    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบประเมินของผูเขารวมกิจกรรมกิจกรรม 

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมกิจกรรม 

 ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมินของผูเขารวมกิจกรรมกิจกรรม  
 นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ พบวามีสัดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญิง 
คิดเปนเพศชายรอยละ 67.00 และเพศหญิงรอยละ 33.00 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีตอบแบบประเมินจําแนกตามเพศ 

 
 ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชั้นป พบวามีสัดสวนของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 44.37 นักศึกษาชั้นปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 12.58และนักศึกษาชั้นปท่ี 3 คิดเปนรอยละ 43.05 ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษาแตละชั้นป 

ช้ันปของผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 
ชั้นปท่ี 1 19 12.58 

ชั้นปท่ี 2 67 44.37 

ชั้นปท่ี 3 65 43.05 

รวม 151 100 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม 
  ผลการวิเคราะหขอมูล (แบบประเมินนักศึกษา) 
  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ  นักศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.41 สวน

เพศของผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 101 67.00 
หญิง 50 33.00 
รวม 151 100 
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน .60 รองลงมานักศึกษาไดเห็นคุณคาของประเพณีวันลอยกระทง และวัฒนธรรม
อันดีงาม คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .66  รองลงมาคือ นักศึกษามีความรูและความ
เขาใจในประเพณีวันลอยกระทง คาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .65 รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีความเหมาะสม คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.15 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .75 ลําดับสุดทายสถานท่ีในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีความเหมาะสมคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 โดยแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 

1. นักศึกษาไดเห็นคุณคาของประเพณีวันลอยกระทง และ
วัฒนธรรมอันดีงาม 

4.30 0.66 มาก 

2. นักศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 4.41 0.60 มาก 

3. นักศึกษามีความรูและความเขาใจในประเพณีวันลอยกระทง 4.27 0.65 มาก 

4. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีความเหมาะสม 4.13 0.81 มาก 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมีความเหมาะสม 4.15 0.75 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.25 0.69 มากท่ีสุด 

 
   
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. พ้ืนท่ีบริเวณท่ีจัดใหสําหรับการใชทํากิจกรรมคอนขางเล็กและแคบพอสมควรเพราะ
เนื่องจากยุบริเวณระหวางตึกอาคาร 

2. การใหบริการดานไฟฟามักมีปญหาบอยครั้งเพราะเนื่องจากรานคาภายในกิจกรรมท่ีได
จัดข้ึนใชไฟฟาเกือบ 85% ของทุกรานและเนื่องจากตัวตูไฟจายกําลังไฟไมพอจนทําใหเกิดเหตุไฟดับ
อยูบอยครั้ง 

3. พ้ืนท่ีจัดงานเปนบริเวณจุดอับของสายตานักศึกษาหรือผูคนท่ัวไปทําใหคนท่ีเดินผานไป
มาไมสามารถท่ีจะมองเห็นงานไดชัดสักเทาไหร 

4. บริเวณท่ีจัดงานไมมีหลังคาทําใหแดดสองมายังพ้ืนท่ีเดินระหวางตรงกลางและกลัววา
หากเกิดเหตุฝนตกกระทันหันจะทําใหงานหยุดชะลอระวางท่ีผูคนกําลังเดินภายในงาน 

5. รานคาบางรานเตรียมวัตถุดิบมาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาทําใหเกิดความ
เสียเปรียบในเรื่องของกําไร 
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16. ปญหาและขอเสนอแนะ  
 16.1 จุดเดน/ส่ิงท่ีประทับใจในการจัดกิจกรรม  
  การจัดกิจกรรม Bizcom สายใยรัก สูสายน้ํา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
กระบวนการทํางาน ควบคูกับการวางแผนทางการตลาด เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณในการ
ทํางาน ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาสามารถนําองคความรูท่ีไดจากการเรียนในหองเรียน ไปพัฒนาศักยภาพ 
และทักษะในดานตาง ๆ ใหมีกระบวนการในการทํางาน และการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน อีกท้ังไดมีอาจารยและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขามารวมงานสายใยรัก สู
สายน้ํา เพ่ือใหนําความรูท่ีไดจากการรวมงาน มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือสรางและพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน โดยยึดม่ันในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม มีมนุษย
สัมพันธท่ีดี และมีจรรยาบรรณในหนาท่ี 
 16.2 จุดแข็งของกิจกรรม 
 1. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมไดมีการประสานงานกับอาจารยประจําวิชา เพ่ือเตรียม
ความพรอม ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงทางอาจารยไดใหความรวมมือท่ีดีในการดําเนินกิจกรรม  
 2. มีคณาจารยท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณในการทํางาน และการบริหาร
จัดการกิจกรรม   
 3. คณาจารย และนักศึกษาประจําหลักสูตรฯ มีการติดตอประสานงาน ในดานการ
วางแผนกิจกรรม และการประชาสัมพันธท่ีดี  โดยติดตอสื่อสารผานชองทางเครือขายสังคม 
(www.facebook.com/) 
 4. หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดใหความรวมมือกับ คณาจารย และ
นักศึกษาประจําหลักสูตรฯ เปนอยางดี 
 16.3 จุดออนของกิจกรรม 
  1. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมไมตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการทํางาน ไม
เขมงวดในการทํางานตามท่ีไดรับมอบหมายเทาท่ีควร จึงสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ยังตองพัฒนาการติดตามผลการทํางานอยางใกลชิดใหมากยิ่งข้ึน  
  2. เกิดความผิดพลาดในการติดตอประสานงานกับหนวยงาน สงผลใหกระบวนการทํางาน
ในสวนตาง ๆ ไมสามารถดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวาง
เอาไว 
 16.4 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
  ดานบุคลากร 
  คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมท่ีทําหนาท่ีในสวนตาง ๆ ไมมีการติดตอสื่อสาร หรือ
ประสานงานกันอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหกระบวนการในการดําเนินกิจกรรมมีความลาชากวากําหนด
อีกท้ังไมใหความสําคัญกับกระบวนทํางาน จึงไมสามารถทํางานตามท่ีไดมอบหมายจึงทําใหผลงานท่ี
ออกมาไมเปนไปตามเปาหมาย  
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  การแกไขปญหา 
  คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมควรมีการประชุมเพ่ือสอบถามถึงปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สวนงานทีละสวน พบปญหาใด และมีสาเหตุจากอะไร ท่ีสงผลใหการดําเนินงานดังกลาวเกิดความ
ผิดพลาด เม่ือทราบถึงขอปญหา ใหรีบดําเนินการแกไข และแจงผลการดําเนินงานในแตละครั้งท่ีได
ดําเนินการ เพ่ือลดขอผิดพลาด ขอขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเห็น หรือความเขาใจท่ีไมตรงกัน
ในกระบวนการทํางานใหมีการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีไดกําหนดเอาไว  
  ดานสถานท่ีและการบริการ 
  ภายในมหาวิทยาลัยมีพ่ืนท่ีคอนขางไมใหญเลยทําใหเกิดการจัดสรรหาทําเลพ้ืนท่ีตั้ง
กิจกรรมไดคอนขางจะลําบากและสถานท่ีก็ไมคอยเอ้ืออํานวยสักเทาไหรเนื่องจากรานคาแตละรานนั้น
จําเปนตองใชกระแสไฟฟาเกือบทุกรานและดวยความท่ีปลั๊กนั้นมีจํากัดทําใหเกิดการใชไมเพียงพอและ
ยังทําใหเกิดอุบัติเหตุไฟตกบอยครั้งสงผลใหเครื่องเสียงเกิดดับไปกะทันหันระหวางจัดกิจกรรมจนตอง
เรียกชางอาคารสถานท่ีมาดูแลบอยครั้ง 
  การแกไขปญหา   
  จัดหาพ้ืนท่ีๆเหมาะสมสําหรับการจัดกิจกรรมและใหอํานวยตอความสะดวกสบายตอ
นักศึกษาและยังรวมไปถึงผูคนท่ีเขาชมงานใหมากท่ีสุดและมีการเตรียมระบบไฟสํารองเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหากไฟตกพรอมกับชางอาคารสถานท่ีคอยเฝาอยูเปนประจํา หากเกิดอุบัติเหตุจะมีหนวย
รักษาพยาบาลคอยดูแลอยูตลอดจนงานเสร็จสิ้น  
 16.5 ขอเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุมชี้แจงและการวางแผนกอนการดําเนินงานทุกครั้ง เพ่ือเปนการทํา
ความเขาใจในกระบวนการการทํางานท่ีถูกตอง โดยจะตองสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค และลดขอผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
  2. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมควรใหความสําคัญกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย การ
ติดตอประสานงานกับสวนงานตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางมีสติ รอบคอบ ซ่ึงถาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใด ๆ นอกเหนือจากแผนท่ีไดวางเอาไว จะตองมีการทําความเขาใจใน
ประเด็นตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจตรงกัน เพ่ือลดปญหาของความขัดแยงในการดําเนินงาน 
  3. การประชาสมัพันธของกิจกรรมในแตละครั้ง ควรท่ีจะมีสื่อสารใหอยางท่ัวถึง โดยใชสื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกสมาเปนสวนชวยในการประสานงาน เชน Facebook ผานทาง Fan Page ของ
กิจกรรม หรือทางเว็บไซตของทางสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนตน 
  4. การแตงกายของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมควรมีการแตงกายท่ีถูกระเบียบตามกฏ
ขอบังคับของกิจกรรมท่ีไดมีการกําหนดไว  

     5. คณะกรรมดําเนินงานควรจัดทีมสํารวจการฝกงานของนักศึกษาตามหนวยงานตาง ๆ 
โดยแบงเปนชวงเวลาในการสํารวจเปน ชวงเชาและชวงบาย เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

    6. ควรมีการนํานักศึกษาท่ีจะเปนผูจัดทํากิจกรรมปถัดไปไดมาเรียนรู และจดบันทึก
รายละเอียดการทํางานถึงขอผิดพลาดท่ีปรากฏในกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 
  

โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 



23 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนกิจกรรม 
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กผ.01.1/2558  
แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       โครงการตามยุทธศาสตร 

  โครงการตามพันธกิจ 
 

หนวยงาน: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ช่ือโครงการ: โครงการฺ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ปกษา และคณาจารยประจําหลักสูตร

คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

ตําแหนง อาจารยประจํา (พนักงานมหาวิทยาลัย)     
โทรศัพท 02-244-5747-9               
โทรสาร   -E-mail t_aud@hotmail.com  

 
1. ความสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

(SDU QA) 
            กระบวนการ : 1-A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
 - ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 2134 (3R8C) 
 - ภาษาอังกฤษ 
 - SDU SPIRIT 
 - สุขภาวะ 
 ตัวบงชี้ : 1-A2.2 ผลการประเมิน 3R8C และความเปนสวนดุสิต (SDU SPIRIT)ของแต

ละหลักสูตร 
  กระบวนการ : 1-B4 การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ9 ในการจัดการ

เรียนการสอน 
  ตัวบงชี้ : 1-B4.1 ระบบและกลไกในการประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม และการบริการ

วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
 1-B4.2 การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการในการจัดการ

เรียนการสอน 
2. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดจัดทําโครงการBizcomสายใยรักษ สูสายน้ํา เพ่ือรวมสัมผัสมนตเสนหของ
สายน้ําแหงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม ไมใหสูญหายรวมท้ังสรางการรับรูถึงคุณคาของ
แมน้ําลําคลองภายใตแนวคิด เสนหงานวัด ผานเทศกาลลอยกระทง เพ่ือบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิตธุรกิจ
ชุมชนของคนไทยในอดีตกับสายน้ํา ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากกลาย ประกอบดวยการจําหนาย 
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สาธิต ประดิษฐกระทง, การละเลนกิจกรรมภายในงานวัด ธุรกิจชุมชน รูปแบบการดําเนินชีวิตของคน
ไทยในอดีต เพ่ือใหเยาวชนมีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ปลูกฝงใหกับเยาวชนชวยกันฟนฟู
ดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน สามารถนําความรูท่ีไดจากหองเรียนใชไป
บูรณาการ เกิดทักษะในการทํางาน การใชชีวิต เกิดความรัก  ความสามัคคีกันในหมูคณะ และ ให
นักศึกษาไดมีทักษะท่ีดีในการทํางาน รวมท้ังยังสามารถแกไขปญหาตางๆ และเปนการเปดโอกาสให
นักศึกษา ไดแสดงศักยภาพและความคิดสรางสรรค นําประสบการณท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
และในการประกอบธุรกิจของตนเอง 

 
3.  แหลงท่ีมาของงบประมาณ  

   งบประมาณแผนดนิ  
 ขอสนับสนุนงบประมาณ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................ไมใชงบประมาณ........................... 
 
รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย) ไมใชงบประมาณ 

          1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) ไมใชงบประมาณ 
 รวมเปนเงิน ไมใชงบประมาณ 
          2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind)   
       ประกอบดวย  
                                    - คาตอบแทนบุคลากร (600 บาท x 8 คน x 2กิจกรรม)  9,600  บาท 
  รวมเปนเงิน 9,600  บาท 
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4.  กิจกรรมหลัก 

 
5. วัตถุประสงคของโครงการ 

      1. เพ่ือใหนักศึกษานําความรูท่ีไดจากหองเรียนนําไปสูการปฎิบัติ สงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู สรางเครือขาย รวมสรางสรรค รวมกันพัฒนา 

2. เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู เกิดความรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย  

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรักษและชวยดูแลสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนพลเมืองโลก  

 

กิจกรรมหลัก 
  

วันท่ีดําเนินการ สถานท่ีดําเนินการ  ผูรับผิดชอบ 
 

กิจกรรมท่ี 1 “จําหนาย สาธิต
ประดิษฐกระทง ” 
 

3 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(R) คณะกรรมการ
นักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(A) ผศ.ดร. ธนากร 
ปกษา 
(C) ผศ.ดร. ลัดดา สวน
มะลิ   
(I) คณบดี/อธิการบดี 

กิจกรรมท่ี 2 “การละเลน
เทศกาลงานวัด” 

3 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(R) คณะกรรมการ
นักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(A) ผศ. ชวาลิน เนียม
สอน 
(C) ผศ.ดร. ลัดดา สวน
มะลิ   
(I) คณบดี/อธิการบดี 

กิจกรรมท่ี 3 “จําหนาย สาธิต
ธุรกิจชุมชน” 

 3 พ.ย. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

(R) คณะกรรมการ
นักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจ 
(A) ผศ.กนิษฐา ศรี
เอนก 
(C) ผศ.ดร. ลัดดา สวน
มะลิ   
(I) คณบดี/อธิการบดี 
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6. กลุมเปาหมาย 
1. คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 

280 คน 
2. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 

7. ผลผลิตและผลลัพธท่ีไดจากโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
      โครงการฺ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา 
         เชิงปริมาณ  

นักศึกษา และคณาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ผูเขารวมกิจกรรม อยางนอย จํานวน 230 คน 
          เชิงคุณภาพ  

มีความรูระดับพ้ืนฐานไดเองสําหรับการประกอบอาชีพในการทําธุรกิจระดับเล็ก ตั้งแตการ
จัดการหรือกระบวนการตางๆตามข้ันตอนเพ่ือบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว หากประสบ
ความสําเร็จจะถือวาเปนกาวแรกท่ีสามารถนําไปตอยอดไดในภายภาคหนาถึงธรกิจอ่ืนๆอีกมากมาย 
และสงเสริมใหผูเขารวมโครงการเรียนรูไดดวยตนเองจากประสบการณตรงในสถานประกอบการจริง 
รวมไปถึงเตรียมความพรอมของผูเขารวมโครงการกอนการปฏิบัติงานจริง รวมถึงมีความคิดสรางสรรค
เพ่ือการพัฒนางาน 

ผลผลิตโครงการ (Output) 
 

1. มุ งหวั ง ท่ีจะใหนั ก ศึกษาได นํ า
ความรูในหองเรียนมาสูการปฎิบัติ 
และเกิดการบูรณาการศาสตรใน
แขนงตางๆเขาดวยกัน 

2. นักศึกษาไดเรียนรูใขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมา
เปนคนไทย 

3. นักศึกษารูจักนําทรัพยากรธรรมชาติ
ไดอยางเกิดประโยชนสูงสุดและไม
สงผลเสียกับสิ่งแวดลอม 

 
 

ผลลัพธโครงการ (Outcome) 
 

1. สามารถนําประสบการณและความรู
ไดมาปรับใชในการดําเนินชีวิต และ
การทําธุรกิจได 

2 .  ไ ด สื บ ส า น ร ว ม อ นุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ใหดํารงอยู คูสังคมไทย
สืบไป 

3. สรางจิตสํานีกในการพลเมืองท่ีดีของ
โลก โดยการดําเนินชีวิตและธุรกิจท่ี
ใสใจธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
คงอยูตอไป 
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ภาคผนวก 2 

แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 โครงการฺ Bizcom สายใยรักษ สูสายน้ํา 
 
กระบวนการปฏิบัติงานของ

กิจกรรม/ดานของงานท่ี
ประเมินและวัตถุประสงค

ของการควบคุม 
(1) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
(2) 

 
การ

ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

 
 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู 

(4) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

 
 

หมายเหตุ 

1.นําเสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติกิจกรรม 

1. กําหนดระยะเวลาการ
ขออนุมัตกิิจกรรม 

 
√ 

 
√ 

1. สรางกระบวนการติดตามการขอ
อนุมัติกิจกรรม 

3 พ.ย. 2560 
คณะผูดําเนินงาน 
 

 

2.ประชุมวางแผนเพ่ือ
เตรียมการในการดําเนินการ
กิจกรรม 

2. จัดการแบงงานให
ชัดเจนพรอมตดิตามผล
จากการดําเนินการ 

 
 
√ 

 
 
√ 

2. กํากับติดตามงานท่ีไดรับ
มอบหมายจากการดําเนินกิจกรรม 

3 พ.ย. 2560 
คณะผูดําเนินงาน 

 

3.ติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

3. ติดตอและประสานงาน
การดําเนินกิจกรรม 

 
√ 

 
√ 

3. ติดตอประสานงานอยางตอเน่ือง
และมีการรายงานผลใหผูเก่ียวของ
ทราบ 
 
 

3 พ.ย. 2560 
คณะผูดําเนินงาน 

 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูสารสนเทศองคกร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
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กระบวนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/ดานของงานท่ี
ประเมินและวัตถุประสงค

ของการควบคุม 
(1) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
(2) 

 
การ

ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

 
 

ความเสี่ยงท่ี 
ยังมีอยู 

(4) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(6) 

 
 

หมายเหตุ 

4.ดําเนินการจดักิจกรรม
ตามกําหนดการ 

4. การกําชับเรื่องเวลาการ
ดําเนินงานใหตรงตาม
กําหนดการ 

 
 

O 
 

 
 

O 
 
 

4. ลําดับความสําคัญโดย ลําดับงาน
ท่ีมีความสําคัญมากมากอนและ
เลือกงานท่ีมีความสําคัญในลําดับ
รองเพ่ือทําในลําดับตอไป 

3 พ.ย. 2560 
คณะผูดําเนินงาน 

 

5.สรุปรายงานและ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 

5. ดําเนินงานจัดทํา
รายงานและประเมินผล
การฝกงานพรอมกับ
สรุปผลเพ่ือรายงานผล 
 

 
O 

 
O 

5. ผูเขารวมกิจกรรมนําความรูและ
ประสบการณจากการทํากิจกรรม
มาถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน เพ่ือนําความรูท่ีไดไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริง 

3 พ.ย. 2560 
คณะผูดําเนินงาน 

 

 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (3) 
√  =  ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอย  O  =  อยูระหวางดําเนินการ  X  =  ไมไดดําเนินการ 
เครื่องหมายท่ีระบุในชอง (4) 
O = ดานการดําเนินงาน F = ดานความถูกตองเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน C = ดานการปฏิบัตติามกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ 
หลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก 3 

กําหนดการ 
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กําหนดการกิจกรรม Dbizcom สายใยรักษสูสายนา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสวนดุสติ 
 

3 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณอาคารสาํนักงานมหาวิทยาลยั 
 

06.00                             นักศึกษาเตรียมจัดราน 
07.00       เชิญชวนผูคนเขารวมงาน 

                 09.00                             พิธีเปดกิจกรรม 
                 09.30-14.50                    กิจกรรม Dbizcom สายใยรักษสูสายนํ้า 

         15.00                            พิธีปดกิจกรรม 
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ภาคผนวก 4 

บันทึกขออนุมัติกิจกรรม 
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ภาคผนวก 5 

คําสั่งมหาวิทยาลัย 
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โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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โครงการ Biccom สายใยรักษ สูสายน้าํ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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ภาคผนวก 6 

แบบประเมินผลผูเขารวมกิจกรรม 
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวม 
กิจกรรม “Bizcom สายใบรักษ สูสายนํ้า”  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ” 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

**************************************** 
คําช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทําเครื่องหมาย  ในชองวางตามระดับความคิดเห็นตอการเขารวม
กิจกรรมเพ่ือประโยชนในการปรับปรุง 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ชั้นปท่ี       ป 1   ป 2   ป 3   ป 4  

  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรม 
 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. นักศึกษาไดเห็นคุณคาของประเพณีวันลอย

กระทง และวัฒนธรรมอันดีงาม 
     

2. นักศึกษาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการทํางาน

รวมกันกับผูอ่ืน 
     

3. นักศึกษามีความรูและความเขาใจในประเพณี

วันลอยกระทง 
     

4. สถานท่ีในการจดักิจกรรมวันลอยกระทงมี

ความเหมาะสม 
     

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงมี

ความเหมาะสม 
     

6. ความพึงพอใจโดยรวมในการเขารวมกิจกรรมน้ี      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 7 

ตัวอยางรายช่ือผูเขารวมกิจกรรม 
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