
รายงานสรุปผลการด าเนิน 
ชื่อโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 

 
 

ฝ่ายงาน วิศวกรรมและกายภาพ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ2557 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
1.  ช่ือโครงการ   เพิม่พืน้ทีสี่เขียว 
     ภายใต้โครงการหลกัของฝ่าย   โครงการดา้นปรับภูมิทศัน์และกายภาพ 
     ภายใต้โครงการหลกัของคณะฯ พฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมและปลอดภยัเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัภารกิจ 
2.  ผู้รับผดิชอบ   นายกนก  แกว้เทศ    (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                         นายพึ่งศกัด์ิ  จงแจ่ม   (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                         นายสมศกัด์ิ  ธนาศรี   (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                         นายทวศีกัด์ิ  กิจโสภา   (พนกังานคนสวน) 
3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ วศิวกรรมและกายภาพ หน่วยอาคารและภูมิทศัน์ 
4.  ระยะเวลาด าเนิน  ประจ าปีงบประมาณ 2557 
5.  สถานทีจั่ดโครงการ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
6. วตัถุประสงค์      
 เพื่อสร้างจิตส านึกสาธารณะดา้นการใส่ใจสภาพแวดลอ้ม 
 เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบติังาน 
 เพื่อสร้างองคก์รใหมี้ความน่าอยูแ่ละเนน้การมีส่วนร่วมจากนกัศึกษาและบุคลากร 
 เพื่อช่วยประชาสัมพนัธ์องคก์รท่ีมีความสวยงามรับผิดชอบต่อสังคม ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 

7.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

7.1  แหล่งงบประมาณ 
 เงินงบประมาณแผน่ดิน จ านวนเงิน..................................................บาท         

       เงินรายไดส่้วนงาน  จ านวนเงิน..................................................บาท     
       เงินรายไดม้หาวทิยาลยั  จ านวนเงิน..................................................บาท 
       แหล่งเงินอ่ืน (โปรดระบุ).............จ  านวนเงิน...................................................บาท 

7.2 สรุปค่าใช้จ่าย 
รายรับโครงการ (ถา้มี) จ านวน..............................................................................บาท 
รายจ่ายโครงการ (ถา้มี) จ านวน..............................................................................บาท 

 
- ค่าตอบแทน…………… บาท 
- ค่าใชส้อย……………………. บาท 
- ค่าวสัดุ…………8,352……………. บาท 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืน………………………. บาท 
 รวม  .…8,352………. บาท 



 

    8.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  

 
 จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  .....1,100....  คน   

แบ่งเป็น 
- บุคลากร    …164….. คน 
- นกัศึกษา    …936….. คน 

9.  ขั้นตอน / แผนการด าเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 5227 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1. ขออนุมติัจดัท าโครงการปี27             
5. ติดต่อประสานงาน             
3. ประชาสัมพนัธ์             
4. สรุปประเมินผลโครงการทุก
เดือน 

            

 2. สรุปประเมินผลโครงการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  / วิธีการติดตาม  / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลลัพธ ์ สภาพความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน



(หน่วยนับ) (หน่วยนับ) บรรลุ ไม่บรรลุ การประเมิน 

1.ความพึงพอใจจากนกัศึกษา
และบุคลากรดา้น
สภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ 

4.01 จากค่าเฉล่ีย
คะแนนเตม็ 

2 

    

2.ค่าการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ลดลง 5%  

จาก 487 

ppp     

 

 

 
11.  ผลการประเมินโครงการ / กจิกรรม 

11.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

รายงาน สถิติค่าเฉลีย่รวมคาร์บอนไดออกไซด์ โครงการเพิม่พืน้ทีสี่เขียว 2557 

เป้าหมายลดให้ได้จ านวน 10 % 

คร้ังที่ เดือน ค่าเฉลีย่รวมสวนไผ่(จากพืน้ที่5จุด) หมายเหตุ 

คร้ังท่ี 1 ตุลาคม 487 PPM   

คร้ังท่ี 2 มีนาคม 455.4 PPM ลดไป 6.48% 
 

 
   
11.2  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 



จากสถิติความพึงพอใจโดยนกัศึกษาท่ีไม่สม ่าเสมอ จึงน ามาสู่การปรับปรุงและพฒันาดา้นงานสวนประกอบกบัสถิติ
การลดลงของค่า PPM ท าใหส้ามารถวางแผนการเพิ่มตน้ไม ้หรือพนัธ์ุไมเ้พื่อลดคาร์บอนในบริเวณสวนไผไ่ดอ้ยา่ง
เหมาะสมและตรงจุดใกลเ้คียงในพื้นท่ีวดัค่า เพื่อน ามาเปรียบเทียบอยา่งต่อเน่ือง 

  
12. สรุปการด าเนินงานตามแผน 

  ล่าชา้กวา่แผน    ตามแผน     เร็วกวา่แผน 
 
13.  จุดแข็งของโครงการ 

1) สนบัสนุนนนโยบายของมหาวทิยาลยัและคณะ (GREEN UNIVERSITY) 
 2) สร้างส่ิงแวดลอ้มให้อ านวยต่อการเรียนรู้ 
14.  จุดอ่อน  / ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 

1) ปัญทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง 
 2) ปัญหาทางดา้นความร่วมมือและการดูแลรักษายงัไม่ต่อเน่ือง 
15.  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

1) เนน้การมีส่วนร่วมและประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 2) เนน้การบูรณาการกบัฝ่ายงานต่างๆร่วมกนัดูแลรักษา 
16.  ข้อเสนอแนะการจัดโครงการคร้ังต่อไป 

1) สร้างจิตส านึกในการใส่ใจองคก์รเพื่อการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม 
 2) สร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม 
                               
                              นายกนก  แกว้เทศ   (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                              นายพึ่งศกัด์ิ  จงแจ่ม  (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                              นายสมศกัด์ิ  ธนาศรี  (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป) 
                              นายทวศีกัด์ิ  กิจโสภา  (พนกังานคนสวน) 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) หนงัสือขออนุมติัจดัโครงการ 



 5) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม (Proposal) 
 3) ก าหนดการ (ถา้มี) 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน (ถา้มี) 
 5) ภาพประกอบการจดัโครงการ / กิจกรรม (ถา้มี) 
 6) รายงานการประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  (ถา้มี) 
 7) เอกสารเชิญแขกผูมี้เกียรติ จดหมายเชิญวทิยากร (ถา้มี) 
 8) หนงัสือขอความร่วมมือจากภายนอก (ถา้มี) 
 8) ใบปลิว แผน่ผบั โปสเตอร์ (ถา้มี) 
 9) แบบสอบถาม (ถา้มี) 
 10) รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมโครงการ / ลายเซ็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งนกัศึกษาและอาจารยห์รือบุคคลภายนอก 
(ถา้มี) 
 11) เอกสาร/หลกัฐาน อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ระบุ… 
   1.ใบเสร็จรับเงิน 

 
หมายเหตุ 1)  ทุกโครงการจะตอ้งมีหลกัฐานล าดบัท่ี 1 – 2   

5)  กรณีท่ีมีกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม /หลายคร้ัง /หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่  
     ขอจดัท ารายงานผลโดยระบุใหช้ดัเจนในทุกกิจกรรม 

 


