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แบบฟอรม์สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สงัคม ของ มสธ. 
 

ชื่อโครงการมสธ.รกัษโ์ลก 
 

(แผนงานที่ 7) 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์ 

 

1. ความส าคญัของโครงการ 

ป่าชายเลนมีความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้วัย

อ่อน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น า้ ช่วยป้องกันการพังทลายชายฝั่ง และรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง 

รวมถึงลดมลภาวะทางอากาศและสิ่งปฏกูิลต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันมีเน้ือที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเรว็ ดังน้ัน

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าชายเลนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมธริาช ซ่ึงมีบทบาทในการศึกษาพัฒนาและขับเคล่ือนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่าง

ต่อเน่ือง จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น 

2.     วตัถุประสงค ์

2.1 เพ่ือเพ่ิมแหล่งดูดซับกา๊ซเรือนกระจก บรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนและสามารถใช้ 

เป็นคาร์บอนเครดิตใน ตลาดคาร์บอนตามมาตรการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

2.2 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่า 

ชายเลนแก่ บุคลากรในท้องถิ่นและบุคลากร มสธ.  

2.3 เพ่ืออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุแ์ละที่อยู่อาศัยของสตัว์น า้และป้องกนัภัยจากคล่ืนลมใน  

ฤดูมรสมุ 

2.4 เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.     กลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ คือ เยาวชน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชายเลน แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 นักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ และ กลุ่มที่ 2 บุคลากร มสธ.   

 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ในการด าเนินโครงการคือ 70 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 นักเรียนนักศึกษาใน

ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 40 คน กลุ่มที่ 2 บุคลากร มสธ. จ านวน 30 คน 

4.     ขั้นตอนและวิธีการด าเนนิงาน 

4.1 จัดท าชุดฝึกอบรมเชิงปฏบัิติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

4.2 ด าเนินการอบรมเชิงปฏบัิติการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

5.     ผลการด าเนนิงาน  

5.1  สาระเนื้ อหาวิชาการ 

คณะผู้ด าเนินโครงการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ จากผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา คือ 

อาจารย์ อุรา บุบผาชาติ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในการผลิต ชุดฝึกอบรมเชิงปฏบัิติด้านการ

อนุรักษ์ป่าชายเลนโดยแบ่งเน้ือหาเป็น 4 บทได้แก่ บทที่ 1 ระบบนิเวศ บทที่ 2 ระบบนิเวศป่าชายเลน บท
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ที่ 3 สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน บทที่ 4 ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าชายเลน และบทที่ 5 บางปูกบัการอนุรักษ์

ป่าชายเลน  

โดยรายละเอยีดในชุดฝึกอบรมเชิงปฏบัิติด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีดังน้ีคือ บทที่ 1 ระบบ

นิเวศ ประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกบัความหมายของระบบนิเวศ ประเภทของระบบนิเวศ องค์ประกอบของ

ระบบนิเวศ และหน้าที่ของระบบนิเวศ บทที่ 2 ระบบนิเวศป่าชายเลน ประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกบั 

ความหมายของระบบนิเวศป่าชายเลน ประเภทของป่าชายเลน โครงสร้างระบบนิเวศป่าชายเลน และ

สายใยอาหารในป่าชายเลน บทที่ 3 สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน ประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกบั พืชที่พบในป่าชาย

เลน สตัว์ที่พบในป่าชายเลย บทที่ 4 ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วยเน้ือหาเกี่ยวกบั

ประโยชน์ของป่าชายเลน สถานการณ์ป่าชายเลนในประเทศไทย ปัญหาและสาเหตุของการลดจ านวนลง

ของป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน บทที่ 5 บางปูกบัการอนุรักษ์ป่าชายเลน ประกอบด้วยเน้ือหา

เกี่ยวกบั ที่ต้ังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับก ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับก การ

ให้บริการด้านการศึกษาของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทพับก และองค์ความรู้ เร่ือง เทคนิควิธกีารปลูกป่า

ชายเลน โดย จ่าสบิเอก นิเวศ ชูปาน ผู้เช่ียวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมพลาธกิารทหารบก เป็นส่วน

สดุท้าย ซ่ึงผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติอย่างครบถ้วน 

 

5.2 ผลการด าเนนิงานตามตวัช้ีวดั 

  ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัที่ 1 คือ การผลิต ชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ป่า

ชายเลน  ซ่ึงคณะท างานได้จัดท าขึ้ นอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ และได้รับการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 

ในระดับความพึงพอใจมากที่สดุอกีด้วย 

  ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัที่ 2 คือ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและพ้ืนที่ป่าที่

เพ่ิมขึ้ น ซ่ึงคณะท างานได้ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนผ่าน กิจกรรมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนผ่านกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน 

จ านวน 700 ต้น ซ่ึงประสบความส าเรจ็ด้วยดี และได้รับการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุอกีด้วย 

  การจัดกิจกรรม โครงการ มสธ.รักษ์โลก จัดข้ึนในวันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 ที่  ศูนย์ศึกษา

ธรรมชาติกองทพับก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเช้าผู้ร่วมโครงการได้รับการอบรมภาคทฤษฏ ี

เร่ือง นิเวศวิทยาป่าชายเลน โดย อ.อุรา บุบฝาชาติ และพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ในช่วงบ่าย

ผู้ร่วมโครงการได้รับการอบรมภาคทฤษฏ ีเร่ือง เทคนิควิธกีารปลูกป่าชายเลน โดย จ่าสิบเอก นิเวศ ชูปาน 

จากน้ันท าการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมโครงการ เพ่ือท ากิจกรรมสันทนาการ และช่วยกันปลูกป่าชายเลน จ านวน 

700 ต้น โดยการน าของวิทยากรกลุ่ม และเดินทางกลับที่พักอย่างปลอดภัย ซ่ึงด าเนินโครงการได้อย่าง

เรียบร้อยสมบูรณ์ และได้รับการประเมินความพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในระดับความพึงพอใจมาก

ที่สดุอกีด้วย 
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ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นการอนุรกัษป่์าชายเลน 

  
ภาพที่ 1 วิทยากร อ.อรุา บุพผาชาต ิเริ่มบรรยาย ภาพที่ 2 วิทยากร อ.นเิวศ ชูปาน เริ่มบรรยาย 

  
ภาพที่ 3 ชุดฝึกอบรมเชิงปฏบิตักิารด้านการอนุรักษ์

ป่าชายเลน 

ภาพที่ 4 เตรียมตวัก่อนปลูกป่า 

  
ภาพที่ 5 ตามวิทยากรกลุ่มลงปลกูป่า ภาพที่ 6 ช่วยกนัปลูกป่าชายเลน 700 ต้น 

  
ภาพที่ 7 ช่วยกนัปลูกป่าชายเลน ภาพที่ 8 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 



4 

 

ตารางสรุปผลการด าเนนิงานโครงการ มสธ.รกัษโ์ลก ตามตวัช้ีวดั 

 

6.    ผูร้บับริการ/หน่วยงาน ไดร้บัความรู/้ประโยชน ์ดงันี้  

6.1 บุคคลทั่วไป เยาวชน นิสตินักศึกษา ในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ที่สนใจการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

6.2 อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช ที่สนใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7.   สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผูร้บับริการ 

สรุปโดยภาพรวมในด้านกลุ่มเป้าหมาย พบว่าโครงการมสธ.รักษ์โลก ด าเนินโครงการได้ตาม

เป้าหมายที่ต้ังไว้ โดยคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน  โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

80 คน ซ่ึงมากกว่าที่ต้ังเป้าไว้ที่ 70 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 นักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นจังหวัด

สมุทรปราการ จ านวน 42 คน กลุ่มที่ 2 อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช จ านวน 37 

คน  

สรุปโดยภาพรวมในด้านเวลาและการใช้งบประมาณ พบว่าโครงการมสธ.รักษ์โลก ด าเนิน

โครงการได้ตามระยะเวลาที่ต้ังเป้าหมายไว้ และสามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณได้ตามวงเงินที่

ก  าหนด 

สรุปโดยภาพรวมในด้านการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด พบว่าโครงการมสธ.รักษ์โลก สามารถด าเนิน

โครงการ จนได้ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างครบถ้วน ทั้งการผลิตชุดฝึกอบรมเชิงปฏบัิติการด้านการ

อนุรักษ์ป่าชายเลน การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนจ านวน 

700 ต้น 

สรุปโดยภาพรวมในด้านความคิดเหน็ของผู้รับบริการ พบว่าโครงการมสธ.รักษ์โลก ด าเนิน

โครงการได้ตามเป้าหมายไว้ กล่าวคือผู้รับบริการทางวิชาการมีความพึงพอใจต่อเอกสารในการอบรมและ

ความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สดุ 

...................................................................................................... 

 

     ตวัช้ีวดั 
หน่วย

นบั 

รวมทั้งส้ิน 

เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนนิการ 

ผลผลิต (Output) 

 1.เชิงปริมาณ:จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 70  80  

 2.เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในการให้บริการ ร้อยละ 80  95  

 3.เชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก  าหนด ร้อยละ 80  100  

 4.เชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สงัคมตางบประมาณ บาท 88,418 88,340 

ผลลพัธ ์(Outcome) 

1.เชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ร้อยละ 

 

80 95 

2.เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการวิชาการ ร้อยละ 80 95 


