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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดําเนินงานตามกิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการสร้าง
จิตสํานึกเพ่ือให้นักศึกษาสร้างความสามัคคี โดยส่งเสริมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคม
สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจตลอดจนการเผยแพร่และทําการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้
ตระหนักและรับทราบตลอดจนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในระบบนิเวศของป่าชายเลน ความสําคัญ
ของป่าชายเลน สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 
 

นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้นักศึกษาจัดทําโครงการที่จะพัฒนาความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนให้กับ
น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดคลองสวนทั้งในเรื่องของการปลูกและการอนุรักษ์ป่าชายเลน อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมให้น้องๆใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เป็นประโยชน์รวมถึงเป็นการปลูกจิตสํานึก
ให้น้องๆว่าในพ้ืนที่ของตนเองน้ันมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอยู่ซึ่งควรที่จะให้ความสําคัญไม่ไป
ทําลายหรือทําให้ป่าชายเลนน้ันสกปรก  
 
 
 

            คณะกรรมการดําเนินงาน 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(2) 
 

 

 
 

สารบัญ 
 
 หน้า
คํานํา (1)
สารบัญ (2)
สารบัญตาราง (3) 
  1. บทสรุปผู้บริหาร 1 
  2. บทนํา 2 
  3. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
  4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 3 
  5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  4 
  6. วัน เวลา ดําเนินกิจกรรม 4 
  7. สถานที่จัดกิจกรรม 4 
  8. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 4 
  9. ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม 4 
10. ผลการดําเนินงาน / ผลลัพธ์ที่ได้จากการกิจกรรม 5 
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 
12. ผลการประเมินกิจกรรม / กิจกรรม 9 
13. ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม / ประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินงาน 10 
14. งานที่จะดําเนินต่อหลังจากการดําเนินกิจกรรม 11 
15. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินกิจกรรม / กิจกรรม 11 
16. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 14 
ภาคผนวก  

1. แผนกิจกรรม 17 
2. แผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรม 21 
3. กําหนดการ 46 
4. บันทึกขออนุมัติกิจกรรม 48 
5. คําสั่งมหาวิทยาลัย 51 
6. แบบประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 
7. รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม( 67 

  



(3) 
 

 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่ หน้า 
1 ตัวช้ีวัด ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 23 
2 เป้าหมายและตัวช้ีวัด 24 
3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน  26 
4 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาแต่ละช้ันปี 27 
5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 27 
6 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจกรรม 28 
7 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 28 
8 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของบุคลากร 30 
9 จํานวนและร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่ตอบแบบประเมินจําแนกตามเพศ 30 
10 จํานวนและร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่ตอบแบบประเมินจําแนกตามอายุ 31 
11 จํานวนและร้อยละของบุคลากรหน่วยงานท่ีตอบแบบประเมินจําแนกตามอายุ

ราชการ 
31 

12 ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

32 

13 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 32 



1 
 

กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

รายงานสรปุผลการดําเนนิงาน 
ปลูกป่า เรยีนรู้วิถีชีวติชมุชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพ์ระราชา 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
 
1. บทสรุปผู้บริหาร  
 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร ในกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับน้ี เป็นผลการดําเนินงานตามบันทึกขออนุมัติ
กิจกรรม ที่ คจก.2537/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 และตามคําสั่งมหาวิยาลัย 4699/2560 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การดําเนินกิจกรรม "ปลูกป่า เรียนรู้ วิถีชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา" หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในครั้งน้ี คณะผู้จัดทํา คณาจารย์ 
และนักศึกษาทุกคนมีความต้ังใจที่จะจัดทํากิจกรรมน้ีขึ้นโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการทํางาน ให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ เข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
การอนุรักษ์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนสําเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โดยเริ่ม
ต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผน การเตรียมงาน การดําเนินงาน การสรุปผลจนกระทั่งเสร็จสิ้นกิจกรรม ใน
การดําเนินกิจกรรมครั้งน้ีมีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 84 คน  
 ผลจากการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะผู้จัดทํากิจกรรมได้ทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมได้ครบถ้วน ซึ่งผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมน้ี อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .69 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้นําประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการไปเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์ พระราชา ในโครงการ"ปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้าง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร" ในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ตําบลคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน คณะผู้จัดทํากิจกรรมได้รับ
มอบหมายให้ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การหน่วยงานท่ีมีความสนใจ หรือในการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรฯ และนําองค์ความรู้ที่
ได้มาพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางานต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 และในโอกาสน้ีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรมครั้งน้ีทุกท่าน  

 
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 
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2. บทนํา 
ป่าชายเลนนํ้าเค็ม ป่าเลน ป่าโกงกาง เป็นป่าที่เกิดตามชายฝ่ังทะเลและปากแม่นํ้าของ

ประเทศไทย มีลักษณะเป็นป่า ผลัดใบ ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีรากค้ํายัน รากหายใจซึ่งมีประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์ปัญหา คือ มีการเปลี่ยนสภาพ ป่าชายเลนเป็น นากุ้ง นาเกลือ แหล่งอุตสาหกรรม การ
ทําเหมืองแร่ เกษตรกรรมบางประเภท การขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนน 
พาดสายไฟฟ้า จึงมีโครงการเกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้
พระราชทานพระราชดําริแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโฆษิต ป้ันเป่ียม
รัษฎ์) ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหว่านข้าว บริเวณสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 

สรุปแนว พระราชดําริว่า “…ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่ชายทะเลและ
อ่าวไทย แต่ปัจจุบัน ป่าชายเลนของประเทศไทย กําลังถูกบุกรุกและถูกทําลายไป โดยผู้แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน จึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธ์ุเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะต้นโกงกาง เป็น
ไม้ชายเลนที่แปลก และขยายพันธ์ุค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้ําขึ้นนํ้าลงในการเติบโตด้วย 
จึงขอให้ส่วนราชการ ที่เก่ียวข้อง คือกรมป่าไม้ กรมประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ 
ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ในการทดลองขยายพันธ์ุโกงกาง และปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป…”  
ป่าชายเลน เรียกช่ือกันหลายอย่างว่า ป่าชายเลนนํ้าเค็ม หรือป่าเลน หรือป่าโกงกาง เป็นป่าที่เกิดขึ้น
ตามชายฝั่งทะเล และปากแม่นํ้า ของประเทศไทย ป่าชายเลนจัดเป็นป่าไม้ผลัดใบ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น 
แต่ละชนิดมีรากคํ้ายัน หรือรากหายใจ ตามแต่ชนิดของต้นไม้น้ัน ๆ  ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่า
ชายเลนอยู่ประมาณ 1,679,335 ไร่ โดยลดลงประมาณเกือบร้อยละ 50 จากที่เคยมี 2,229,375 ไร่ 
ในปี พ.ศ. 2504 ป่าชายเลนพบแถบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้ายทะเลอันดามัน สภาพป่าชาย
เลนโดยทั่วไปพบว่า ทางภาคใต้ของประเทศไทยแถบ ฝั่งทะเลอันดามันมีสภาพค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
มากที่สุด ส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย และภาคกลางบริเวณปากอ่าวไทยมีสภาพ 
ค่อนข้างเสื่อมโทรม ประกอบด้วยไม้ขนาดเล็กและถูกรบกวนจากมนุษย์ ในการเปล่ียนสภาพป่าชาย
เลนมาเป็นนากุ้ง นาเกลือ และแหล่งอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับภาคตะวันออก การทํานากุ้งได้ส่งผล
กระทบต่อความเสื่อมโทรมของป่าชายเลนเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีป่าชายเลนยังถูกทําลาย ด้วยเหตุ
อ่ืนอีก เช่น การทําเหมืองแร่ การเกษตรกรรมประเภทขยายตัวของชุมชน การสร้างท่าเทียบ หรือการ
สร้างถนนและพาดสายไฟฟ้า รวมทั้งการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ทําให้จํานวนป่าชาย
เลนลดลงอย่างที่มิอาจประมาณการได้ 

ดังน้ันหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดดําเนินกิจกรรมปลูกป่า 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขึ้นโดยมีการจัดดําเนินกิจกรรมในสารสัมพันธ์ และการปลูกป่า และ
มองเห็นว่าน่ืองจากโลกไม้เพ่ือนปัจุบันน้ันเริ่มมีอุณภูมิที่เพ่ิมขึ้นมากทุกปีและมีการใช้ต้นไม้มากขึ้นทุก
ปีเช่น การนํามาทําไม้ที่อยู่อาศัย  การโล๊ะพ้ืนที่ป่าไม้มาทําการเกษตรและทําเป็นสร้างเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและยังทําเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้ง
ในประเทศ ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญย่ิงของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมแต่ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมา ทํา
ให้มีความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรของประชาชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทําลาย
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ป่าอย่างรุนแรงทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงเป็นจํานวนมาก ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากใน  
หลาย ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้
เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศตระหนักและมีการรณรงค์อย่าง
กว้างขวาง จึงจําเป็นต้องฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิมดังน้ันกลุ่ม
ของเราจึงจัดโครงการปลูกป่ารักษาโลกขึ้นเพ่ือรักษาพ้ีนป่าให้ดํารงไว้แก่ธรรมชาติต่อไป 
 
3. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (หน่วยงานกรอกข้อมูล) 
องค์ประกอบ 
(โปรดระบุ) 

ตัวบ่งชี้ 
(โปรดระบุ)

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ี สกอ. ข้อที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี สกอ.ข้อที่ 3.1 ระบบและกลไกการไห้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

ตัวบ่งช้ี สกอ.ข้อที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา

 
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา 
 วิชาจริยศาสตร์ มีการสร้างจิตสํานึกให้กับนักศึกษาในการทํากรรมการบําเพ็ญประโยชน์ 
 วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีการวางแผนด้านกําลังคน ให้ เหมาะสมกับงาน 
เพ่ือที่จะให้งานน้ันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 วิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นการฝึกการทํางานกลุ่มและมีการแบ่งงานหรือหน้าที่
ให้รับผิดชอบเพ่ือให้กิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
4. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  

     คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาคาร 32 ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 โทรศัพท์   02-244-5747 
 โทรสาร   02-244-5748  
 เว็บไซต์   www.bizcom.dusit.ac.th 
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5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
6. วัน เวลา ดําเนินกิจกรรม 

6 ตุลาคม 2560 
 
7. สถานท่ีจัดกิจกรรม 
     ณ ตําบลคลองโคลน จ.สมุทรสงคราม 
 
8. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี นักศึกษาปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภายนอกภายใน ชุมชน และ ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันพัฒนา 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย มีความเป็นสวนดุสิต และ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ลดอัตราการออกกลางคัน 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการเป็นพลเมืองโลก 
5. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม และ สารสนเทศองค์กรในหน่วยงาน 

 
9. ปัจจัยท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรม 
 ปัจจัยด้านบุคคล (Man) 
 1. คณะผู้จัดทําโครงการได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการปลูกป่าว่าควรมีคือการตระหนักถึง
ความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้ ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา 
 2. นักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการเรียนรู้ได้สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน
 ปัจจัยด้านวัสดุหรือวัตถุดิบ (Material)    
  1. มีการวางแผนในเรื่องการสรรหาวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ที่กิจกรรมได้จัด
ขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดําเนินกิจกรรมของกิจกรรม และมีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์น้ัน ๆ  
 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management)   
 1. บุคลากรผู้ดําเนินกิจกรรมมีการประชุมวางแผนการบริหารจัดการงานในกิจกรรมโดยการ
แบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่มอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจใน
กิจกรรมมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทุกภาคส่วน 
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 2. บุคลากรผู้ดําเนินกิจกรรมจัดการประชุม เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน และประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการทํากิจกรรมเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ สามารถประสานงานผ่านทางสังคม
ออนไลน์ (Facebook) ในการแจ้งกําหนดการต่าง ๆ ของกิจกรรม 
 3. คณะผู้จัดกิจกรรมได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแจ้งถึงการขออนุญาติ
การใช้พ้ืนที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํากิจกรรมข้ึนมา ทั้งน้ีเพ่ือให้หน่วยงานได้ทราบข่าว
ล่วงหน้า และเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่อไปภายหลัง 
 
10. ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ์ท่ีได้จากการกิจกรรม   
      10.1 กิจกรรมดําเนินการ 
 โครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร ในกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตามศาสตร์พระราชา" ครั้งน้ีถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทั้งความรู้และยังพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายในงานที่ได้จัดทําขึ้น ทําให้มีการปรับตัวให้เข้า
กับสังคมและยังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกิจกรรม คณาจารย์ นักศึกษา ยังได้มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน  

กําหนดการกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม “โครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร”วันเวลา วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ตําบลคลองโคลน 
จ.สมุทรสงคราม 
กําหนดการดําเนินงาน 

06.30                        ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเส็ง 
           07.00     ออกเดินทางไปยัง ตําบลคลองโคลน 
           08.30                         พิธีเปิดกิจกรรม 
           9.00                           เริ่มกิจกรรมฐานที่ 1  
           10.00                          เริ่มกิจกรรมฐานที่ 2 
  11.00                         เริ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ 
  12.30                         พักรับประทานอาหารกลางวัน 
           14.00                        เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  

 
หมายเหตุ     1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับประทานอาหารเช้ามาแล้วทุกคน 
                 2.ห้ามนําสิ่งของที่จัดอยู่ในประเภทสิ่งเสพย์ติด และของมดีคมติดกระเป๋ามาด้วย 
                 3.หากมีสิ่งของมีค่าสูญหายหรือเกิดอาการพังจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
                 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว 
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10.2 ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร กับกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" ได้จัดส่งให้กับนักศึกษาได้ช่วยกันทํากิจกรรมปลูกจิตสํานึกใน
การปลูกป่าได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ เข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
การอนุรักษ์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ประมวลภาพกิจกรรม 
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10.3 สรุปการดําเนินงานตามแผน 
                ตามแผน               เร็วกว่าแผน                  ล่าช้ากว่าแผน 
10.4 งบประมาณ 

10.4.1 แหล่งงบประมาณ หมวดเงิน 
  งปม.เงินแผ่นดิน 

              งปม.รายจ่ายจากเงินรายได้ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
  งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับ 
  
           10.4.2  มูลค่าใช้จ่าย (In Kind) 
  ไม่มีค่าใช่จ่าย 
 10.5 สนับสนุนพันธกิจ 
  ผลิตบัณฑิต  บริการวิชาการ 
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาองค์กร 
  วิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 10.6 ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 10.6.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
 () ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (ร้อยละ 100) 
 (    ) ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60 – 99 
 (    ) ผลการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
 10.6.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
 (    ) สูงกว่าเป้าหมาย 
 () ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
 (    ) ร้อยละ 60 - ร้อยละ 99 
 (    ) ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
 
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 11.1 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม 

กลุ่ม เป้าหมาย ผลดําเนินการ 
คณาจารย์  3 คน 3 คน 
นักศึกษา 84 คน 84 คน 

   
 11.2 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
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      11.3 ความต้องการของเป้าหมาย 
                กลุ่มเป่าหมายเป็นนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

11.4 ความต้องการของเป้าหมาย 
    นักศึกษาได้ช่วยกันทํากิจกรรมปลูกจิตสํานึกในการปลูกป่าได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่า

ชายเลนต่อระบบนิเวศ เข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
12. ผลการประเมินกิจกรรม/กิจกรรม   

12.1 ประเภทของผลผลิตกิจกรรม  
  ผลผลิตที่เป็นโครงสร้างทางกายภาพ (Products) 
  ผลผลิตที่เป็นลักษณะการให้บริการ (Service) 
  ผลผลิตที่เป็นลักษณะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (Management) 
 
 12.2 ผลผลิตที่ได้รับจากกิจกรรม 

จากการดําเนินกิจกรรมน้ีทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญใน
การสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา และสร้างความสามัคคีของ
นักศึกษา โดยส่งเสริมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจตลอดจน
การเผยแพร่และทําการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้ตระหนักและรับทราบตลอดจนการ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในระบบนิเวศของป่าชายเลน ความสําคัญของป่าชายเลน สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
และพัฒนาป่าชายเลน 
 
 12.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ) 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมน้ีอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .69 
 
 12.4 ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 
ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัด ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ สกอ. 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ

สอน 
3 ข้อ 3 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3 ข้อ 5 ข้อ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 

2 ข้อ 5 ข้อ 
(สูงกับค่าเป้าหมาย) 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
ลําดับ เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
1. นั กศึ กษาหลักสู ตรบริห าร

ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า
คอม พิ ว เต อ ร์ ธุ รกิ จ  คณ ะ
วิทยาการจั ดการ  เข้ าร่ วม
กิจกรรม จํานวนไม่น้อยกว่า 
150 คน 

ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

จํ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม จํานวน 87  
คน 

คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น
กิจกรรม 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
 

ตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้ เข้ าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจโดยรวม
ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมน้ีอยู่ในระดับ
ม าก  ค่ า เฉลี่ ย  4.02 
ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน .69 

คณะกรรมการ
ดํ า เ นิ น ง า น
กิจกรรม 

 
13. ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการดําเนินงาน 
 13.1 ผลต่อนักศึกษา 
 1. นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศและเข้าใจ
วิธีการปลูกป่าชายเลนเพ่ือการอนุรักษ์ 
 2. นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมนอกสถานที่ 
 3. นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมการทํางานที่มีความแตกต่างทั้งด้านทักษะการทํางาน 
ด้านความคิด และพร้อมที่จะทํางานกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. นักศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอน กระบวนการทํางานภายในโครงการว่ามีขั้นตอนใดและ
เวลาประมาณก่ีโมงถึงจะเปลี่ยนพิธีถัด        
13.2 ผลต่อหลักสูตร 
 1. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีสอดคล้องในการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนา
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2. หลักสูตรมีแนวทางการประเมินผลการดําเนินงาน การจัดการเรียนการสอนจาก
สถานการณ์จริงของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 3. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทํากิจกรรมนอกสถานที่ 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีจิตสํานึก 
 4. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาและบุคคลภายนอก รวมถึงคณาจาร์ยท่านอ่ืนๆ  
 13.3 ผลต่อคณะ 
 1.  คณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรู้  



11 
 

กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 2. คณะวิทยาการจัดการได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยที่
ให้ความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษา การใช้ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้บูรณาการองค์ความรู้จากการทํากิจกรรมสร้างจิตสํานึก  
 3. คณะวิทยาการจัดการได้สนับสนุนให้ในศึกษาได้รู้จักการทํากิจกรรม 
 
14. งานท่ีจะดําเนินต่อหลังจากการดําเนินกิจกรรม   

 หลังจากการดําเนินกิจกรรมได้เสร็จสิ้นลง คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีการประชุม
เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา 2560 เพ่ือส่งมอบข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับทางคณะวิทยาการ
จัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือที่จะ
สามารถนําข้อมูลส่วนน้ีไปใช้ประโยชน์ต่อไปในภายหน้า นอกจากน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศและเข้าใจวิธีการปลูกป่าชายเลนเพ่ือการอนุรักษ์ และได้
เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมการทํางานที่มีความแตกต่างทั้งด้านทักษะการทํางาน ด้านความคิด และพร้อม
ที่จะทํางานกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
15. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินกิจกรรม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมสารสนเทศองค์กรและการเรียนรู้องค์กร 
แบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม 
 ตอนที่  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 67.9 และเพศหญิง ร้อยละ 32.1 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 57 67.9 
หญิง 27 32.1 

รวม 84 100 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79) ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาได้
ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .73) รองลงมาคือ 
นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน (ค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .81) 
ลําดับสุดท้าย คือ นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าอย่างถูกวิธี (ค่าเฉล่ีย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.84)โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 
1. นักศึกษาได้ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.16 .73 มาก 
2. นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 4.14 .81 มาก 
3. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าอย่างถูกวิธี 4.05 .84 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.12 0.79 มาก 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .76) ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเหมาะสมของการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .71) รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .74)  รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม  (ค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .71) 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม/กิจกรรม  (ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน .82) ลําดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของการประสานงานกิจกรรม  (ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน .83) ตามลําดับ โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรม 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 
2.1. ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบกิจกรรม 4.06 .74 มาก 
2.2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม 4.05 .71 มาก 
2.3. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม/กิจกรรม 4.02 .82 มาก 
2.4. ความเหมาะสมของการประสานงานกิจกรรม 4.00 .83 มาก 
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รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 
2.5. ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วม

กิจกรรม 4.07 .71 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.04 0.76 มาก 

 
  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับมีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75) ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการใน
การเข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" 
(ค่าเฉลี่ย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .71) รองลงมาคือ นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทํางานอย่าง
เป็นระบบ (ค่าเฉลี่ย 4.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .74) รองลงมาคือนักศึกษารู้จักคิด วางแผนการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .75) รองลงมาคือ เกิดสร้างความสัมพันธ์สมานสามัคคีกัน โดย
การสร้างกระบวนการทํางานร่วมกัน ระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง (ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.75) และลําดับสุดท้ายคือนักศึกษาได้รู้จักแสวงหาแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการจัด
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .81) โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

x  S.D. แปลผล 
3.1 . นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการในการเข้าร่วมกิจกรรม"
ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์
พระราชา" 

4.17 .71 มาก 

3.2 นักศึกษาได้รู้จั กแสวงหาแนวทาง วิ ธีการแก้ ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรม 4.02 .81 มาก 

3.3 นักศึกษารู้จักคิด วางแผนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และหา
ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมี วิจารณญาณ  และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.13 .75 มาก 

3.4 นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ 4.14 .74 มาก 
3.5 เกิดสร้างความสัมพันธ์สมานสามัคคีกัน โดยการสร้างกระบวนการ
ทํางานร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 4.09 .75 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.11 .75 มาก 
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เกณฑ์ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มีค่าระหว่าง 4.21 - 5.00 
 มาก  มีค่าระหว่าง 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง  มีค่าระหว่าง 2.61 - 3.40 
 น้อย  มีค่าระหว่าง 1.81 - 2.60 
 น้อยที่สุด  มีค่าระหว่าง 1.00 - 1.80 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างปลูกฝังให้นักศึกษามี
จิตสํานึก 
 
16. ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 16.1 จุดเด่น/สิ่งที่ประทับใจในการจัดกิจกรรม  
  การจัดกิจกรรม และการเรียนรู้ของนักศึกษา ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทําให้นักศึกษาได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญในการสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้ ภายนอกได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา และสร้างความ
สามัคคีของนักศึกษา โดยส่งเสริมการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพ่ือสังคมสร้างองค์ความรู้ความ
เข้าใจตลอดจนการเผยแพร่และทําการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่เก่ียวข้องได้ตระหนักและรับทราบ
ตลอดจนการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในระบบนิเวศของป่าชายเลน ความสําคัญของป่าชายเลน สร้าง
จิตสํานึกอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน 
 
16.2 จุดแข็งของกิจกรรม 
 1. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมได้มีการประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือเตรียมความ
พร้อม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทางเพ่ือนร่วมงานได้ให้ความร่วมมือที่ดีในการดําเนินกิจกรรม  
 2. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน และการบริหาร
จัดการกิจกรรม   
 3. คณาจารย์ และนักศึกษาประจําหลักสูตรฯ มีการติดต่อประสานงาน ในด้านการ
วางแผนกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ที่ ดี โดยติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม 
(www.facebook.com/IS.BIZCOM)  
   
 16.3 จุดอ่อนของกิจกรรม 
  1. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมไม่ตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการทํางาน ไม่
เข้มงวดในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมายเท่าที่ควร จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินกิจกรรม 
นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาการติดตามผลการทํางานอย่างใกล้ชิดให้มากย่ิงขึ้น  
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         16.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม 
  ด้านบุคลากร 
  คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมท่ีทําหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ไม่มีการติดต่อสื่อสาร หรือ
ประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมมีความล่าช้ากว่ากําหนด
อีกทั้งไม่ให้ความสําคัญกับกระบวนทํางาน จึงไม่สามารถทํางานตามที่ได้มอบหมายจึงทําให้ผลงานที่
ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
  การแก้ไขปัญหา 
  คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมควรมีการประชุมเพ่ือสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ส่วนงานทีละส่วน พบปัญหาใด และมีสาเหตุจากอะไร ที่ส่งผลให้การดําเนินงานดังกล่าวเกิดความ
ผิดพลาด เมื่อทราบถึงข้อปัญหา ให้รีบดําเนินการแก้ไข และแจ้งผลการดําเนินงานในแต่ละครั้งที่ได้
ดําเนินการ เพ่ือลดข้อผิดพลาด ข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเห็น หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน
ในกระบวนการทํางานให้มีการดําเนินงานสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้กําหนดเอาไว้  
 
 16.5 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการประชุมช้ีแจงและการวางแผนก่อนการดําเนินงานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการทํา
ความเข้าใจในกระบวนการการทํางานที่ถูกต้อง โดยจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 
  2. คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมควรให้ความสําคัญกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การ
ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีสติ รอบคอบ ซึ่งถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานใด ๆ นอกเหนือจากแผนที่ได้วางเอาไว้ จะต้องมีการทําความเข้าใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพ่ือลดปัญหาของความขัดแย้งในการดําเนินงาน 
  3. การประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมในแต่ละครั้ง ควรที่จะมีสื่อสารให้อย่างทั่วถึง โดยใช้สื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นส่วนช่วยในการประสานงาน เช่น Facebook ผ่านทาง Fan Page ของ
กิจกรรม หรือทางเว็บไซต์ของทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นต้น 
   4. ควรมีการนํานักศึกษาที่จะเป็นผู้จัดทํากิจกรรมปีถัดไปได้มาเรียนรู้ และจดบันทึก
รายละเอียดการทํางานถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏในกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
แผนกิจกรรม 
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แบบฟอร์มโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
       โครงการตามยุทธศาสตร์ 

  โครงการตามพันธกิจ 
 
หน่วยงาน: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อโครงการ: โครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร กับกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" 

ผู้ประสานงาน ช่ือ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปักษา และคณาจารย์ประจํา
ห ลั ก สู ต รคอม พิ ว เต อ ร์ ธุ รกิ จ  คณ ะ วิท ย าก ารจั ด ก าร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตําแหน่ง อาจารย์ประจํา (พนักงานมหาวิทยาลัย)     
โทรศัพท์ 02-244-5747-9             
โทรสาร   -              
E-mail t_aud@hotmail.com  

 
1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับสถาบันการศึกษาที่ต้องเตรียมคนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ต้องการผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ คือ ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน การมีทักษะชีวิต การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา
และตัดสินใจ การใช้งานเทคโนโลยี ในปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนต้องเลือก
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมสําหรับผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตัวเอง
ต้ังแต่การเลือกและวางแผนการทํางานอย่างเป็นลําดับขั้นตอน เลือกใช้เครื่องมือ การออกแบบการ
ทดลอง การสํารวจลงมือปฏิบัติ บันทึกผล แปลผล นําเสนอผลงาน ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกอย่าง
อิสระ ได้คิดอย่างหลากหลาย ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้รับประสบการณ์ตรง ทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจของตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้ นอกจากน้ีการทํางานเป็นทีมทําให้ผู้เรียนได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ฝึกประเมินตนเอง รู้จักตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและยอมรับ
ผู้อ่ืน 

ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทําโครงการปลูกจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  
คณาจารย์ ศิษย์เก่า  หน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ทําให้เกิดการ



19 
 

กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

เรียนรู้ร่วมกัน สามารถนําความรู้ที่ได้จากห้องเรียนใช้ไปบูรณาการ เกิดทักษะในการทํางาน การใช้
ชีวิต เกิดความรัก  ความสามัคคีกันในหมู่คณะ และ ให้นักศึกษาได้มีทักษะที่ดีในการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้อ่ืน รวมท้ังยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพและ
ความคิดสร้างสรรค์ นําประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเอง ได้อันส่งผลให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี
งามของสืบต่อไป 

 
2. แหล่งที่มาของงบประมาณ  
   งบประมาณแผ่นดิน  
 ขอสนับสนุนงบประมาณ 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................ไม่ใช้งบประมาณ........................... 
 
รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) ไม่ใช้งบประมาณ 

          1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) ไม่ใช้งบประมาณ 
 รวมเป็นเงิน ไม่ใช้งบประมาณ 
          2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind)   
       ไม่มีค่าใช่จ่าย  
                                     
3. กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมหลัก 
  

วันที่ดําเนินการ สถานที่ดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1 “ปลูกป่า เรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
” 
 

6 ต.ค. 2560 ตําบลคลองโคลน  
จ.สมุทรสงคราม 

(R)  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(A) ผ ศ .ด ร . ธน าก ร 
ปักษา 
(C) ผศ.ดร. ลัดดา สวน
มะลิ   
(I) คณบดี/อธิการบดี 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี นักศึกษาปัจจุบัน หน่วยงานท้ังภายนอกภายใน ชุมชน และ ผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนา 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย มีความเป็นสวนดุสิต และ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ลดอัตราการออกกลางคัน 
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4. เพ่ือให้นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีในการเป็นพลเมืองโลก 
5. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม และ สารสนเทศองค์กรในหน่วยงาน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 84 คน 
2. คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 3 คน 

 
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ 

1. ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และร่วมพัฒนา
นักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก 

2. ส่งผลให้เกิดการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสืบต่อไป  
3. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา 
4. นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก   
5. นักศึกษาทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของผู้ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ เกิดความสัมพันธ์อย่างย่ังยืน  
เชิงคุณภาพ  : เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายเพื่อร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา

อย่างย่ังยืน   มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความภาคภูมิใจ และ มีความ
เป็นพลเมืองที่ดีของโลก 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
 

 
ภาคผนวก 2 

แผนบริหารความเส่ียง 



44 
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
กระบวนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(1) 

 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
(2) 

 
การ

ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

(4) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 
 

หมายเหตุ 

1.นําเสนอกิจกรรมเพื่อขอ
อนุมัติกิจกรรม 

1. กําหนดระยะเวลาการ
ขออนุมัติกิจกรรม 

 
√ 

 
√ 

1. สร้างกระบวนการติดตามการขอ
อนุมัติกิจกรรม 

ส .ค .–ก .ย .  2 5 6 0 
คณะผู้ดําเนินงาน 

 

2.ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น เ พื่ อ
เตรียมการในการดําเนินการ
กิจกรรม 

2. จั ด ก า ร แ บ่ ง ง า น ใ ห้
ชัดเจนพร้อมติดตามผล
จากการดําเนินการ 

 
 
√ 

 
 
√ 

2. กํ า กั บ ติ ด ต า ม ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากการดําเนินกิจกรรม 

ส .ค .–ก .ย .  2 5 6 0
คณะผู้ดําเนินงาน 

 

3.ติด ต่อประสานงานกับ
หน่วยงาน 

3. ติดต่อและประสานงาน
การดําเนินกิจกรรม 

 
√ 

 
√ 

3. ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง
และมีการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

ส .ค .–ก .ย .  2 5 5 8 
คณะผู้ดําเนินงาน 

 

4.ดําเนินการจัดกิจกรรม
ตามกําหนดการ 

4. การกําชับเรื่องเวลาการ
ดํ า เนิ น งาน ให้ ต รงต าม
กําหนดการ 

 
 
O 
 

 
 
O 
 

4. ลําดับความสําคัญโดย ลําดับงาน
ที่มีความสําคัญมากมาก่อนและ
เลือกงานที่มีความสําคัญในลําดับ
รองเพื่อทําในลําดับต่อไป 

ต.ค. 2560  
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

กระบวนการปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(1) 

 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
(2) 

 
การ

ประเมินผล
การควบคุม 

(3) 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

(4) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(5) 

 
กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(6) 

 
 

หมายเหตุ 

5 .ส รุ ป ร า ย ง า น แ ล ะ
ประเมินผลกิจกรรม 
 
 

5 . ดํ า เนิ น ง า น จั ด ทํ า
รายงานและประเมินผล
ก า ร ฝึ ก ง า น พ ร้ อ ม กั บ
สรุปผลเพื่อรายงานผล 
 

 
O 

 
O 

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการทํากิจกรรม
มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน เพื่อนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง 

มี.ค. 2561 
คณะผู้ดําเนินงาน 

 

 
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3) 
√  =  ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย  O  =  อยู่ระหว่างดําเนินการ  X  =  ไม่ได้ดําเนินการ 
เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4) 
O = ด้านการดําเนินงาน F = ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน C = ด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 

ภาคผนวก 3 

กําหนดการ 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

กําหนดการกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม “โครงการปลูกจิตสํานึก สานสมัพันธ์น้องพี่ สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สารสนเทศองค์กร” 
วันเวลา วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ตําบลคลองโคลน จ.สมทุรสงคราม 
กําหนดการดําเนินงาน 

06.30                            ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง 
           07.00            ออกเดินทางไปยัง ตําบลคลองโคลน 
           08.30                            พิธีเปิดกิจกรรม 
           9.00                              เร่ิมกิจกรรมฐานที่ 1  
           10.00                            เริ่มกิจกรรมฐานที่ 2 
  11.00                            เร่ิมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนคืนต้นไม้สู่ธรรมชาติ 
  12.30                            พักรับประทานอาหารกลางวัน                                              
           14.00                             เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
หมายเหตุ   1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะตอ้งรับประทานอาหารเช้ามาแล้วทุกคน 
                 2.ห้ามนําสิ่งของที่จัดอยู่ในประเภทสิ่งเสพย์ติด และของมดีคมตดิกระเป๋ามาด้วย 
                 3.หากมีสิ่งของมีค่าสูญหายหรือเกิดอาการพังจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น 
                 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 

ภาคผนวก 4 

บันทึกขออนุมัติกจิกรรม 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 

คําส่ังมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 

 

 

 
 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ ๔๖๙๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง คําสั่ง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง
ตามศาสตร์ พระราชา ” 

 

___________________________
 

 ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงตามศาสตร์ พระราชา ในโครงการ"ปลูก
จิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพ่ี สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร" ในวันที่ ๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ตําบลคลองโคลน จังหวัด สมุทรสงคราม ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน          คณบดี 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์                รองคณบดี 

๓. ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง                              รองคณบดี  

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา สวนมะลิ             ประธานหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หน้าที่ ให้คําปรึกษาและอํานวยการให้การดําเนินการดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการดําเนินการ (อาจารย์) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร ปักษา                ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์  กรรมการ 
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กิจกรรมปลูกป่า เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลิน เนียมสอน              กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก                กรรมการ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์      กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริ        กรรมการและเลขานุการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารัตน์ คุ้มบํารุง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะและช่วยเตรียมการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

 

คณะกรรมการดําเนินการ (นักศึกษา) 

๑. นายสุธิชัย จุ้ยนวล             ประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
๒. นางสาวธัญธิชา น่ิมนวล      รองประธานฝ่ายบริหาร 
๓. นายศรุต เจริญรัตน์           รองประธานฝ่ายประกันคุณภาพ 
๔. นางสาวสิริรัตน์ เมฆสุข       เลขานุการ 
๕. นางสาวปวิชญา พิทักษ์แทน ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวนภัสสร อ่ินพุ่ม       เหรัญญิก 
๗. นายปัญญาฤทธ์ิ กุลเมอืง     หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 
๘. นายนวพล เปรมเกษม        หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
๙. นายวิสุทธ์ิ กิจธนาพรอนันท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑๐. นายอนาวิล แต้ศิลปะชัย   ทะเบียนและพัสดุ 
๑๑. นายธิบดี ม่งไม้ขลุย          หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ 
๑๒. นางสาวโชติรส เดชจําเริญ  กรรมการ 

หน้าที่   ๑.จัดทําโครงการ 

๒.ประสานงานควบคุมดูแลกิจกรรมให้ดําเนินการให้เป็นที่เรยีบร้อย 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๑.นายณัฏฐพงษ์ ชูตระกูล                         ๒.นางสาวประภาสิริ อาษาวิเศษ 
๓.นายนันทชัย เหมรา                              ๔.นางสาวปาริชาติ วงศ์คํา 
๕.นายอนัตตา โนนทะศรี                          ๖.นางสาวธนศวรรณ ไชยสิงห์ 
๗.นายกิตติกร สูงสุด                               ๘.นายศันสบุญ อุ่นนาถ 
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๙.นายวรินทร ธุราชาติ                         ๑๐.นายบริบูรณ์ สวัสด์ิมงคล 
๑๑.นายพิชชา พิพัฒน์พัฒนานนท์           ๑๒.นายสุชน ศรีธนาวิโรจน์ 
๑๓.นายปารเมศ ยะรังวงษ์                    ๑๔.นายภูริช มัจฉาเมฆ 
๑๕.นายศาสตรา สิทธิไทย                     ๑๖.นายธีรวิทย์ รักษาชาติ 
๑๗.นางสาวสกาวรัตน์ มอขุนทด              ๑๘.นายอภิภัทร รัตนธรรม 
๑๙.นาย ฐิติวัฒน์ ต้ังใจ                         ๒๐.นายณัฐวุฒิ สะเสียงดี 
๒๑.นางสาวอรพรรณ ภพนิธิอังกูร            ๒๒.นางสาวอุบลวรรณ ชุมสิงห์ 
๒๔.นายวรวรรธน์ โชติพงศ์เชาวลิต           ๒๕.นางสาวสุภาพร อินอ่อน 
๒๖.นางสาวณัฐมาศ สันสาคร                 ๒๗.นายนพรัตน์ แสงหิรัญ 
๒๘.นายภควัตร ป้ันสกุล                       ๒๙.นายกรธวัช อัศวภูมิ 
๓๐.นายธิติกานต์ ไม้เกตุ                       ๓๑.นายตุลวิทย์ กล้าหาญ 
๓๒.นางสาวพฤกษา ศรีคงทน                 ๓๓.นายทัศน์สุระ จิตรมนตรี 
๓๔.นายวศธร ศิริวัฒนา                        ๓๕.นายนิติรัตน์ ปรุงใจ 
๓๖.นางสาวศุภสิริ แก้วอินทร์ชัย              ๓๗.นายณธภณ ภูมิธนนนท์ 
๓๘.นายรชต นาคเจริญ                         ๓๙.นายกิตติธัช ไชยสวัสดิ์ 
๔๐.นายธนบดี ฤทัยวานิชกุล                   ๔๑.นายทศวรรศ ใหญ่ไล้บาง 
๔๒.นายณัฐภูมิ แจ่มกระจาง                   ๔๓.นายคมกฤช สุขปราการ 
๔๔.นางสาวอารีรัตน์ สวนดอกไม้             ๔๕.นางสาวสุวิมล โพระนก 
๔๕.นายพีรวัส อําไพเมือง                      ๔๖.นายมลคงชัย แก้วภมร 
๔๗.นายจิรศักดิ์ อัคควัฒนกุล                 ๔๘.นางสาวธนภรณ์ สอนมี 
๔๙.นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์สว่าง           ๕๐.นายพิริยะ บุญมา 
๕๑.นายพรดนัย คําหอม                      ๕๒.นายศุภาณัฐ ส่องแสง 
๕๓.นางสาวภัทรศยา อุตรพงศ์               ๕๔.นางสาวพินดา เจริญรัตน์ธารา 
๕๕.นายรณกฤต สะสมทรัพย์                ๕๖.นางสาวจุฑารัตน์ ชัยมงคล 
๕๗.นายภูมิพัฒน์ ปลุกใจ                     ๕๘.นายนิธิ มั่งมี 
๕๙.นายอดิศักด์ิ กองแซง                     ๖๐.นางสาวประกายบุญ ม่วงทอง 
๖๑.นางสาวนิรัชพร มิ่งสกุล                  ๖๒.นายจุมพล ผลจันทร์ 
๖๓.นางสาวเข็มทอง ขาวมงคล               ๖๔.นายกมลยศ จันทรเกษรมพร 
๖๕.นางสาวธนพร ม่วงทพิย์                  ๖๖.นายศุภัคกิจ ใจแก้ว 
๖๘.นายพีรพัฒน์ แก้วแกม                   ๖๙.นายนนธวัช สิงห์แก้ว 
๗๐.นายกรกฏ อินทร์สัญ                     ๗๑.นางสาวดลฤทัย เทพมณี 
๗๒.นายอภิวัฒน์ วรรณแจ่ม                 ๗๓.นายชนาธิป ชูราศี 

๗๔.นางสาวพัชรี ศรีธวัช ๗๕.นางสาวกัญญารัตน์ ฤกษ์ดี 
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๗๖.นางสาวอรจิรา ปฐมพรวิวัฒน์                 ๗๗.นางสาวเบญญาภา อินทร์ทองต๋ัง 
๗๘.นายอานันท์ ทิมนาม                            ๗๙.นายสุภเวช เริ่มกลาง 
๘๐.นายชยุต แซ่โค้ว                                 ๘๑.นายอานันท์ ชนแดง  
๘๒.นายณัฐพงศ์ ปทุมบาล 

หน้าที่  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดนี้จนสิ้นสุดกิจกรรม 

 
 

 

                          สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

(รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว) 
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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ภาคผนวก 6 

แบบประเมินผลผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการปลกูจิตสํานึก สานสัมพันธ์น้องพี่ สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ธรุกิจ และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สารสนเทศองค์กร  
กิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรูว้ิถีชุมชน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ” 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

**************************************** 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยการทําเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างตามระดับความคิดเห็นต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ช้ันปีที่       ปี 1   ปี 2   ปี 3   ปี 4  
3. รหัสนักศึกษา …………………………………………………………… 

  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ป า น
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. นักศึกษาได้ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

     

2. นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน 

     

3. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าอย่างถูกวิธี      

4. สถานท่ีในการจัดกิจกรรรมมีความเหมาะสม      

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารกิจกรรม 
2.1 ความเหมาะสมของการจัดรูปแบบกิจกรรม 

    
 
 

2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม      

2.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม/กิจกรรม      

2.4 ความเหมาะสมของการประสานงานกิจกรรม      

2.5 ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม/กิจกรรม 

     

3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1 . นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการในการ
เข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกป่า เรียนรู้วิถีชุมชน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา" 

     

3.2 นักศึกษาได้รู้จักแสวงหาแนวทาง วิธีการแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรม 

     

3.3 นักศึกษารู้จักคิด วางแผนการทํางานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ไ ด้ แ ล ะห าท างแ ก้ ไข ปั ญ ห า ได้ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

     

3.4 นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทํางานอย่าง
เป็นระบบ 

     

3.5 เกิดสร้างความสัมพันธ์สมานสามัคคีกัน โดยการ
สร้างกระบวนการทํางานร่วมกัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น
น้อง 

     

4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมน้ี      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 7 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
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