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สรุปผลการดำเนินโครงการ GMI อาสาครั้งที่ 1 

“สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาต ิณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนผึ้ง ราชบุรี” 

ในวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2562  

1. หน่วยงานที่เสนอโครงการ 
ชื่อหน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
ผู้ประสานงานโครงการ: นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง  ตำแหน่ง: นักบริการการศึกษา 

 โทรศัพท์ : 02-470-9795             E-mail : thiprat.boo@mail.kmutt.ac.th 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.กนกพร  กังวาลสงค์  ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม 
 โทรศัพท์ : 02-470-9776             E-mail : kanokporn.rie@gmail.com 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความสำคัญและกำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน โครงการ
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม ตั้งแต่ปี 2525 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาการพัฒนา  สถานศึกษาในชุมชน  
การเสริมสร้างสมรรถนะความสามารถด้วย การพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อการเจริญเติบโต ในอัตราที่สูงกว่า
การเจริญเติบโตของประเทศนำไปสู่การลดความเหลื่อมลํ้า เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคง  
และเป็นปณิธานที่ชาว มจธ. พึงถือปฏิบัติเพื่อความเป็นคนดีของสังคม ซึ่งได้มีการร่วมทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
เสมอมา เพื่อการสั่งสมภูมิปัญญาการต่อยอดภูมิปัญญา การร่วมพัฒนาความรู้ใหม่ การได้แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้  
และประสบการณ์กับผู้ที ่ได้ผ่านการต่อสู ้และความยากลำบากที่หลากหลาย และนำความรู้ไปปรับใช้เพื ่อพัฒนาสังคม 
นอกเหนือจากการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาความคิดและมุมมองให้มีสติที่ชัดเจนกับความเห็นและวิจารณญาณของตนเอง
และของผู้อื ่น ให้ความนับถือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื ่น เกิดความสามารถในการโน้มน้าวสร้างความอดทน อดกลั้น นำมาซึ่ง  
ความเข้าใจระหว่างกัน มีความละเอียดอ่อนทางความคิดต่อสังคมและคนอื ่น มีความสุภาพ ความยอมรับนับถือ  
และช่วยเสริมสร้างความสามารถและทักษะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

เนื่องด้วยปัญหาอุทกภัย หรือ ภาวะน้ำท่วมในฤดูฝน และ ปัญหาภัยแล้ง หรือ ภาวการณ์ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 
ความทั้งสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ ทำความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชนคนไทยเป็น  
อย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น การบุกรุกทำลายป่า พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 
เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดม
สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ วิธีการหนึ่งที่สำคัญ
และได้ผลดี คือ ฝาย ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าต้น
น้ำทรงแนะนำให้ใช้ ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมา
เพื่อปิดกั้นทางน้ำที่อาจเป็นร่องน้ำกัดเซาะลำห้วย ลำธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ โดยทำหน้าที่ควบคุม
ความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะ ชะล้าง และพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่ม
ปริมาณน้ำในฤดูแล้ง กักเก็บตะกอนดินไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง และยังช่วยส่งเสริมการเก็บกักอินทรียวัตถุ
ไว้ใน แหล่งน้ำให้เพ่ิมปริมาณมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดินของป่าต้นน้ำที่ทุกสายน้ำไหลผ่าน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีหน้าที่สำคัญในสนับสนุนและส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการตอบสนองเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ มจธ และให้เป็นไป
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ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะ จึงจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 “สร้างฝาย เดินป่า
ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สวนผึ้ง ราชบุรี เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้าใจสังคม สร้างให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ (civic mind หรือ public 
spirit) ภายในประชาคม มจธ. และสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา 
และการนำมาบริหารจัดการระบบการทำงานในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยในการสร้าง
มหาบัณฑิตและผลิตองค์ความรู้ที่มีความหมายต่อสังคม 

 
3. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตระหนัก
และเกิดจิตสำนึกสาธารณะในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
      2. เพื่อให้บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้สร้าง
กิจกรรมร่วมกับชุมชน 
 3. เพื่อให้บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน 
 

4. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
  Social Change Agent    High Performance Organization 
 Research and Innovation    Green Heart 
 Internationalization    Alliances and Partnerships   

 

5. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 

 สร้างคนที่มี Entrepreneurial spirit, Innovation mind, Social mind, มี Leadership เป็นรากฐาน 
 สร้างงานวิจัยด้านการจัดการเพื่อตอบโจทย์อย่างมีคุณค่า 

       สร้างต้นแบบการจัดการให้กับสังคม 
      สร้างความเป็นสากลในองค์กร 
 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย   ตามแผนที่กำหนด   เข้าร่วมโครงการฯ จริง 
     1. คณาจารย์    จำนวน  10    6    คน 
     2. เจ้าหน้าที่    จำนวน  10    5 คน 
 3. นักศึกษา    จำนวน  20   16 คน 
  รวม    จำนวน  40   27 คน 

 

7. ขอบเขตของโครงการ 
โครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 “สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ในวันที่  21-22 ธันวาคม 2562  

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนผึ้ง 
ราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รับฟังการบรรยายการดำเนินงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนผึ้ง ราชบุรี พร้อมท้ังชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ และการเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

2. ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายกึ่งถาวร) 
3. กิจกรรม GMI สานสัมพันธ์ 
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4. ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เช่น กล้วยไม้ยักษ์ สะพานแขวน และธารน้ำร้อน เป็นต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตาม
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนผึ้ง ราชบุรี 

 

กำหนดการโครงการ 
วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 
06.00 – 06.30 จุดนัดพบรถหน้าบริเวณลานจอดอาคารพลังงาน (สำหรับท่านที่แจ้งการเดินทางไปกับบัส

มหาวิทยาลัย) 
07.00 – 10.00     ออกเดินทางจาก มจธ. ไปยัง อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนผึ้ง ราชบุรี  
10.30 – 11.30  รวมตัว ณ ลานกิจกรรม อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ เพื่อรับฟังการการดำเนินงาน

ของอุทยานฯ พร้อมทั ้งชี ้แจงขั ้นตอนและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ  และการเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ 

11.30 – 12.30  รับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 16.00  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายกึ่งถาวร) 
17.00 – 18.00  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 – 21.00  รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรม GMI สานสัมพันธ์  
21.00   พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันอาทิตย์ ที่ 22 ธันวาคม 2562 
07.00 – 08.00  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก 

08.30 – 11.00 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เช่น กล้วยไม้ยักษ์ สะพานแขวน และธารน้ำร้อน เป็นต้น ณ อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สวนผึ้ง ราชบุรี 

11.00 – 12.00  รับประทานอาหารเที่ยง   
13.00 – 16.00 เดินทางกลับ ถึง มจธ. โดยสวัสดิภาพ  

 
8. รวมงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ ยกเว้นค่าที่พัก (1) และค่าอาหาร (2) / อัตราเป็นไปตามระเบียบฯ 

 
 

รายการ จ านวนเงินขออนุมัติ จ านวนเงินใช้จริง
ค่าท่ีพัก 8,000.00              5,000.00             
 - บ้านพัก คนละ 200 บาท (40 คน x 200 บาท) 8,000.00               5,000.00              
ค่าอาหาร 34,000.00             22,050.00            
 - วันท่ี 21 ธ.ค. 62 ครบทุกม้ือ (500 บาท x 40 คน) 20,000.00             9,850.00              
 - วันท่ี 22 ธ.ค. 62 ไม่ครบทุกม้ือ (350 บาท x 40 คน) 14,000.00             12,200.00            
ค่าเดินทาง 20,000.00             18,000.00            
ค่าจ้างเหมารถบัส+น้้ามัน จ้านวน 1 คัน 2 วัน 20,000.00             18,000.00            
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 8,000.00              7,082.00             
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท้ากิจกรรม GMI สานสัมพันธ์ 4,000.00               
ค่าอุปกรณ์สร้างฝายชะลอน้้า 4,000.00               

รวมท้ังส้ิน 70,000.00             52,132.00            

7,082.00              
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักและ
เกิดจิตสำนึกสาธารณะในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
     2. บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้สร้างกิจกรรม

ร่วมกับชุมชน 
 3. บุคลากรของบัณทิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชน 

 
10. การประเมินผล 
การประเมินผลตามโครงการ 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
1 ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ ์ อาจารย ์
2 ผศ.ดร.กนกพร กังวาลสงค์ อาจารย ์

3 ดร.มงคล อัศวดิลกฤทธิ ์ อาจารย ์

4 ดร.ปารเมศ รเศยานนท์ อาจารย ์

5 ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม อาจารย ์

6 นางธนัญชนก พุ่มพวง เจ้าหน้าที่ 
7 นางสาวนภสร รักษาราษฎร ์ เจ้าหน้าที่ 
8 นายศรายุทธ อับดุลเราะห์มาน เจ้าหน้าที่ 
9 นายภูวดล ชินจอหอ เจ้าหน้าที่ 
10 นางสาวทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง เจ้าหน้าที่ 
11 ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง อาจารย์ มจธ, ราชบุร ี
12 กัลยา หวังผล (61310701314) TIM 
13 ภิราวรรณ ดวงศรี (61310701309) TIM 
14 น้ำเพชร บุญรอด (61310701904) LGM 
15 กัญจน์ รุ่งเจรญิโรจน์ (61310701903) LGM 
16 แพรพรรณ เกสโสภา (61310701906) LGM 
17 ฐิติรัตน์ เรือนศริิเลิศ (61310701905) LGM 
18 พิมพ์ชนก แป้นไทย (62310701907) LGM 
19 วัชราพร ปูชิตากร (62310701905) LGM 
20 อธิติยา ส่งเสมอ (62310701909) LGM 
21 รักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณ์ (61310702012) LGM 
22 ปธานิน วีระประทีป (62310701610) OGM 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา 
23 เยาวนุช จันต๊ะ (62310701607) OGM 
24 ณัฐพล เกียรตพิันธ์ุสดใส (62310702721) REM 
25 อิสรีย์ เพชรภูริศุภโชค (62310702609) DBM 
26 ณัฏฐาพิม รัตนพลวชิรวดี (62310702610) DBM 
27 อัยลดา ประเสริฐ (62310702608) DBM 
   

ผู้เช้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 ท่าน แบ่งเป็น อาจารย์ จำนวน 6 ท่าน เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน และ นักศึกษา  
จำนวน 16 ท่าน  
 

โดยมีข้อคำถามในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้  
 

1. เพศ  

 

 

 

 

 

 

 

จากการตอบแบบประเมิน พบว่า มีผู ้ตอบแบบประเมิน จำนวน 23 ท่าน จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด จำนวน 27 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยแบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 17 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 73.9 

และเพศชาย จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 26.1 
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2. ได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 "สร้างฝาย เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ" ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 1) จึงขอสรุปว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 ดังนี้  

ลำดับที่ ประโยชน์ จำนวน (ท่าน) 
1 ได้รู้จักฝายชะลอน้ำ และเรียนรู้ขั้นตอนการทำฝาย จากการลงมือปฏิบัติจริง 8 
2 ได้เห็นถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน 7 
3 การทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์และการวางแผน 3 
3 การได้ช่วยเหลือสังคม 3 
4 ได้รู้จักการแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะหน้า 1 
5 การได้เครือข่ายในการทำโครงการอาสา 1 

รวม 23 
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3. รู ้สึกอย่างไรบ้างที ่ได้เข้าร่วมโครงการ GMI อาสา ครั ้งที ่ 1 "สร้างฝาย เดินป่าศึกษา

ธรรมชาติ" ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 2) จึงขอสรุปว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เข้าร่วมโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 ดังนี้  

ลำดับที่ ประโยชน์ จำนวน (ท่าน) 
1 มีความภาคภูมิใจ ประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำฝาย 13 
2 รู้สึกสนุก เหนื่อย และมีความสุข 8 
3 รู้สึกเข้าใจความรู้สึกของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ มากยิ่งขึ้น 1 
3 รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดี ควรจัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 1 

รวม 23 
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4. ความพึงพอใจภาพรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 "สร้างฝาย เดินป่า

ศึกษาธรรมชาติ" ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

 
 

จากการตอบแบบประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ  

อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด จำนวน 20 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87) และ อยู ่ในระดับมาก จำนวน 3 ท่าน  

(คิดเป็นร้อยละ 13) 

5. ข ้อเสนอเเนะในการจัดโครงการ GMI อาสา คร ั ้งท ี ่  1 "สร ้างฝาย เด ินป ่าศ ึกษาธรรมชาติ"  
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

จากการผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ GMI อาสา ครั้งที่ (ตามเอกสารแนบ 3) 
จึงได้ข้อสรุป ดังต่อไปน้ี  

1. ต้องการให้มีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เกิดความสามัคคี และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 

2. จำนวนคนเข้าร่วมโครงการน้อยไป อยากให้มีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 
3. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงมากขึ้น 
4. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการสร้างฝาย และคู่มือแนะนำอุทยานฯ 

 
 

6. ข้อเสนอเเนะ/สถานที่/รูปแบบที่เเนะนำในการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 23 ท่าน (ตามเอกสารแนบ 4) จึงขอสรุปว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอเเนะ/สถานที่/รูปแบบที่เเนะนำในการจัดโครงการในครั้งต่อไป ดังนี ้

  
ลำดับที่ ประโยชน์ จำนวน (ท่าน) 

1 ขอให้จัดโครงการฯ ต่อไป ทุกอย่างโดยรวมดีอยู่แล้ว 8 
2 ปรับรูปแบบกิจกรรม (ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรม ทำกิจกรรมทาสี 

สอนหนังสือเด็ก ทำเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในรายวิชา 
มีกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติในอุทยาน มากกว่าการสร้างฝาย 

5 

3 ขอเสนอพื้นที่ในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป เป็นทางภาคเหนือของประเทศ 5 
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ลำดับที่ ประโยชน์ จำนวน (ท่าน) 
4 อยากให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ 2 
5 อยากให้ทำในพื้นที่เดิม เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น การเปลี่ยนพื้นที่บ่อยๆ  

ได้ความแปลกใหม่ แต่ไม่ยั่งยืน 
1 

6 มีการแจ้งรายละเอียดงานคร่าวๆ หรือรูปแบบกิจกรรม เช่น สร้างฝายเป็นฝายกึ่งถาวร
หรือแบบชั่วคราว 

1 

7 จัดกิจกรรมใกล้ กรุงเทพฯ ดีที่สุด เช่น กาญจนบุรี 1 
รวม 23 

ภาพปิดท้ายโครงการ 



โครงการ GMI อาสา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  

“สร้างฝาย เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนผึ้ง ราชบุรี 

12 

 

ภาพปิดท้ายโครงการ 

 

 

 

 

ผู้สรุปกิจกรรม:  

ทิพย์รัตน์ บุญเพ็ง (ปุ้ม) 


