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  PDCA ปีการศกึษา 2564 

แบบฟอรม์รายงานสรปุผลการด าเนินโครงการตามรปูแบบ PDCA 

 

ช่ือโครงการ Happy Life, Smart Digital Life ของหลกัสูตร DBS 

รหสัโครงการ 640393 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร ์

 การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต   ❑ วิจยั / นวตักรรม 
❑ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร    ❑ ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน อาจารยณ์ัฏฐยศ สุริยเสนีย ์หวัหน้าหลกัสูตรธุรกิจดิจิทลั  

รหสับุคลากร 5490163 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน คณะบริหารธรุกิจ 

 

1. หลกัการและเหตุผล/ ความส าคญั/ ประเดน็ปัญหา  
          เนื่ องด้วยปัจจุบันก าลังก้าวเข้าลู่ยุค New Normaเ หรือ ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการระบาดของCovid-19 ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงมากมายในสงัคม แต่ทุกคนต้อง
พยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหม่ใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ ซึ่งส่งผลต่อนักศกึษาทีก่ าลงั
จะก้าวจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตวัหลงัจากจบการศึกษา นอกจากความ
พรอ้มทางดา้นหลกัวชิาการแลว้ จ าเป็นจะตอ้งมคีวามพรอ้มทางดา้น Soft Skill ดว้ย นัน่คอื จะ 
ตอ้งมคีวามแขง็แรงจากภายใน สามารถสรา้งพลงับวกใหก้บัตนเองโดยการทีส่ามารถส ารวจและรู้จกั
ตวัเอง เขา้ใจตวัเองเหน็ศกัยะภาพของตนเองได ้ซึ่งจะก่อใหเ้กดิความมัน่ใจในตวัเอง เหน็คุณค่าใน
ตวัเอง ไม่ดูถูกตนเอง ไม่รู้สึกต้อยค่า ไร้ความหมาย หรอืไม่มใีครต้องการ ซึ่งอาจน าไปสู้อาการ
น้อยใจ จนกระทัง่เกดิเป็นโรคซึมเศร้า ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องเตรยีมความพรอ้มและเสรมิทกัษะต่างๆ 
เหล่านี้ใหแ้ก่นกัศกึษา เพือ่ใหส้ามารถด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างดทีกัษะต้านการใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ผ่านสือ่ดจิทิลัต่างๆใหถู้กวธิ ีสรา้งความปลอดภยัและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อตนเอง
และสงัคมโดยรอบในการใชส้ื่อดจิทิลั การตระหนักรูเ้ท่าทนัภยัคุกคามทางต้านดจิทิลัต่างๆทีอ่าจจะ
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เกดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ น าไปสู่การมคีุณภาพชวีติทีด่ ีในระดบับุคคล ครอบครวั สงัคม และ
ประเทศชาต ิ
 
1.1 วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมรูจ้กัตวัเอง เขา้ใจตวัเอง เหน็ศกัยะภาพของตนเอง พึง่ตวัเองได ้
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมเีป้าหมายในการด ารงชวีติ เหน็ทางเลอืก สามารถใชช้วีติอยู่ในสงัคม
ปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างต ี 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้ใจวธิกีารใชส้ือ่ดจิิทลัต่างๆอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั  
4.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางงานสือ่ดจิทิลัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ต่อตนเอง 
1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
 1. นกัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกไดเ้ปิดประสบการณ์ทางดา้นการท าธุรกจิจากกูรู
ผูเ้ชีย่วชาญในศาสตรด์า้นการโคช้ชงิและใชช้วีติใหอ้ยู่บนความสมดุลและมคีวามสุข 
 2. นกัศกึษา/ศษิยเ์ก่า/บุคคลภายนอกสามารถน าองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้นการด าเนิน
ธุรกจิ หรอืการด าเนินชวีติของตนเอง  
 3. ไดป้ระชาสมัพนัธห์ลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการให้
เป็นทีรู่จ้กัในทุกภาคสว่น ผ่านทางการโปรโมทผ่าน Social Media ต่าง ๆ 
  
 
วิธีด าเนินการ 
 1.ตดิต่อผูเ้ชีย่วชาญ/วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์  
 2. ประชาสมัพนัธโ์ครงการไปยงันกัศกึษา และบุคคลภายนอก ผ่านทาง Facebook 
 3. ด าเนินกจิกรรมการสมันาออนไลน์  
 4. ประเมนิผลโครงการ 
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2. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

ตวัชีว้ดัความส าเรจ็
โครงการทีต่ ัง้ไวใ้น
ระบบงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ทีต่ัง้ไวใ้น
ระบบงบ 

ผลทีไ่ด ้ ทีต่ัง้ไวใ้นระบบงบ ทีแ่นบไวใ้น
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดร้บัประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดบั
ดหีรอืมากขึน้ไป 

1.รอ้ยละ 60 
ของผูต้อบ
แบบประเมนิ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
รอ้ยละ 92.5 ไดร้บั
ประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดบั
ดขีึน้ไป 

1. ผลประเมนิจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมนิ
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
50 ของกุล่ม
เป้าหมายผูใ้ช้
ประโยชน์) 

ตารางสรุปการ
ประเมนิความพงึ
พอใจ 

2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ  
 

2. รอ้ยละ 80 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมี
จ านวน 60 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทีต่ ัง้ไว ้

เอกสารลงชื่อ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

รายชื่อผูเ้ขา้ร่วม
ฟังการสมันา
ออนไลน์ 

 
3. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ 

จะสถานการณ์Covid-19 ทางหลกัสตูรไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบของการสมัมนา โดยการใชว้ทิยากร 
เป็นอาจารยป์ระจ าซึง่ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร การโคช้ชิง่ มาเป็น วทิยากรแทน เพือ่ใหเ้หมาะสม
กบังบประมาณและยะยะเวลาในการจดั โดยทัง้นี้หลกัสตูรไดจ้ดัโครงการสมันาออนไลน์นอกจากเป็น
การใหค้วามรูก้บันกัศกึษาหลกัสตูรธุรกจิดจิทิลัแลว้นัน้ การจดัการสมัมนาออนไลน์ผ่านApplication 
Zoom และมจี านวนผูเ้ขา้มาฟังทัง้ บุคคลภายนอก และนกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีองคณะ
บรหิารธุรกจิ ซึง่ถอืเป็นการเผยแพร่ความรูใ้นวงกวา้ง และยงัสามารถประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรไดอ้กี
ทางหนึ่งดว้ย  
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สรุปผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมฟังการสมันาออนไลน์ 
- อยากใหจ้ดัในหวัขอ้อื่น ๆ เช่น Art of Communication 
- อาจารยว์ทิยากรมปีระสบการณ์ในดา้นการ โคช้ชิง่ Happy life style เป็นอย่างด ีและยกตวัอย่าง
ไดเ้หน็ภาพชดัเจน 
- ตอ้งการฟังในหวัขอ้เกีย่วกบั DISC เพิม่อกี 
- นพลกัษณ์ (Enneagram)  
- Myers-Briggs Type Indicator Guide 
- PDPA : Personal Data Protection Act 

- social listening tools 
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ภาคผนวก 
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1. ก าหนดการอบรม 

ก าหนดการอบรมเชิงวิชาการ 
ของนักศึกษาหลกัสูตรธรุกิจดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ ม.รงัสิต 

เร่ือง “Happy Life, Smart Digital Life” 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม 2565 
ณ  Zoom Online Meeting 

--------------------------------------------------- 

 
09.00 – 09.30  น. ลงทะเบยีน 
09.30 – 09.45  น.      พธิเีปิดการอบรม 
         กล่าวรายงาน โดย     อาจารยณ์ัฏฐยศ สุรยิเสนีย์ 
                                                             หวัหน้าหลกัสตูรธุรกติดจิทิลั          
09.45 – 10.45  น.      อบรมเรื่อง “Happy Life, Smart Digital Life”  
   โดย ดร. ปาจรยี ์เหลีย่งประดษิฐ์ 
10.45 – 11.00  น.       พกัประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00  น.       อบรมเรื่อง “Art of Communication”          
12.00 – 13.00  น.       รบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30  น.       อบรมเรื่อง “DISC”   
14.30 -  14.45  น.       พกัรบัประทานอาหารว่าง 
14.45 – 15.45 น.         Workshop  “DISC” (ต่อ) 
15.45 – 16.00 น.              Q&A 
16.00 – 16.15 น.             กล่าวปิดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
                                 โดย  อาจารยณ์ัฏฐยศ สุรยิเสนีย์ 
                                                   หวัหน้าหลกัสตูรธุรกติดจิทิลั          
   

-------------------------------------------- 
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2. ตารางสรปุการการประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ 

 
การประเมินโครงการ 

ของนักศึกษาหลกัสูตรธรุกิจดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ ม.รงัสิต 

เร่ือง “Happy Life, Smart Digital Life” 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม 2565 
ณ  Zoom Online Meeting 

 

เกณฑ์ในการประเมิน 
 คะแนนส าหรบัระดบัความเหน็ 

 มากทีสุ่ด/ดมีาก  5 คะแนน 
  มาก/ด ี   4  คะแนน 
  ปานกลาง/ค่อนขา้งด ี 3  คะแนน 
  น้อย/พอใช ้  2 คะแนน 
  น้อยทีสุ่ด/ตอ้งปรบัปรุง 1  คะแนน 
 การค านวณระดบัความเหน็จากค่าเฉลีย่  = (คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด)/ระดบัชัน้ 
      = (5 – 1)/5  =  0.8 
 ดงันัน้ ระดบัคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถงึ  มากทีสุ่ด/ดมีาก 
    3.41 – 4.20 หมายถงึ  มาก/ด ี
    2.61 – 3.40 หมายถงึ  ปานกลาง/ค่อนขา้งด ี
    1.81 – 2.60 หมายถงึ  น้อย/พอใช ้
    1.00 – 1.80 หมายถงึ  น้อยทีสุ่ด/ตอ้งปรบัปรุง 
 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 60  คน 
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รายการ ค่าเฉล่ีย ระดบัความเหน็ 

ความเหน็ต่อวิทยากร 

1 ความรอบรูข้องวทิยากร 4.575 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
2 ความสามารถในการถ่ายทอดชดัเจนและเขา้ใจง่าย 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
3 การยกตวัอย่างประกอบช่วยใหเ้ขา้ใจดยีิง่ขึน้ 4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
4 วธิกีารบรรยายน่าสนใจ ชวนตดิตาม 4.3 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
5 การใชส้ือ่ประกอบการบรรยายเหมาะสม เอือ้ต่อการรบัรู้ 4.4 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

6 ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถาม 4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

7 การสรุปประเดน็ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 4.4 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

8 บุคลกิภาพโดยทัว่ไปของวทิยากร 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการสมันาออนไลน์ 

9 ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเนื้อหาในการสมัมนา 4.375 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

10 ไดท้ราบขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ทีม่ปีระโยชน์เพิม่ขึน้ 4.275 มากทีสุ่ด/ดมีาก 

11 สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการสมัมนาไปประยุกตใ์ช้
วางแผนงานในอนาคตได้ 

4.425 มากทีสุ่ด/ดมีาก 
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3. รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

1 นาย ฐณวัฒม ์มหันตอมรพงศ ์

2 นางสาว พมิพว์มิล การชาค า 

3 นาย วชัรพงษ์ ออ่นนิม่ 

4 นาย ปิยนนท ์ปัจจุสานนท ์

5 นาย ภวชิช ์ปิตกิลุโกวนิ 

6 นาย สรุยทุธ เลศิภวูดลกลุ 

7 นาย ปิยวัฒน ์ประกอบทอง 

8 นางสาว ฐติยิาพร ถอนโพธิ ์

9 นาย วรทิธ ์ยงใจยทุธ 

10 นาย กรวัฒน ์พงษ์อดุมเพยีร 

11 นางสาว สณัหฤ์ทัย แซเ่มง่ 

12 นาย อดเิทพ อกป่ิน 

13 นาย ดศิณัช มสูกิะ 

14 นาย กฤตภาส โคตรนรนิทร ์

15 นาย วษิณุ สรุเนาวรัตน ์

16 นาย พชิติ ฝีปากเพราะ 

17 นางสาว พชัรนิทร ์นีลโสภณ 

18 นางสาว ณัฐพมิล บญุชว่ย 

19 นาย กมลโลจน ์บัวแกว้ 

20 นาย กติตศิักดิ ์สงัเมยีน 

21 นางสาว อัจฉราพร อยูเ่ปรม 

22 นางสาว วันนศิา ทบัขนุทด 

23 นางสาว สนุติา คงแกว้ 

24 นางสาว กานตมิา เปาะทองค า 

25 นางสาว นันทน์ภัส รอดศริ ิ

26 นางสาว ปัทมา กันเกต ุ

27 นาย สทิธเิกยีรต ิแซจ่วิ 

28 นาย บารม ีสรุยิะ 

29 นาย บญุฤทธิ ์ข ามณี 

30 นางสาว ภคัจริา แกว้จันทกึ 

31 นางสาว อรญา ดอกนางแยม้ 

32 นางสาว วไิลลักษณ์ แซล่ิม่ 

33 นางสาว จณสิา เหล็กกลา้ 

34 นาย นรวรี ์ค าแดงสด 

35 นางสาว นชิภา อศิรางกรู ณ อยธุยา 

36 นางสาว อภญิญา ตัง้วรีะเกยีรต ิ

37 นางสาว ณชิกานต ์มั่งประเสรฐิ 
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38 นาย คเณศ ชาวสวนกลว้ย 

39 นาย เจมนิ โช 

40 นาย พฤษภา หรัิญหลวง 

41 นางสาว ชรณิณา อนิทรพทิกัษ์ 

42 นาย นนทกร สขุสมกจิ 

43 นางสาว ชนัญชดิา ขันตสิขุ 

44 นางสาว อบุลรัตน ์เซรัมย ์

45 นางสาว วจิติรา รักษาพล 

46 นาย โลเกน้ ทองเปลว โทมสั 

47 นาย ธวัชชยั วอ่งวจิติรศลิป์ 

48 นาย ภคนันท ์ฉัตรรัตนมาลัย 

49 นาย เกยีรตภิมู ิสคุนธศภุมาลย ์

50 นางสาว สปุรยีา นามนติย ์

51 นางสาว อภษิฎา โถรัตน ์

52 นางสาว ณัฐพมิล ตัณฑะจรูญโรจน์ 

53 นางสาว ณภาสณั์ฐ ตัณฑะจรูญโรจน ์

54 นางสาว ปิยาภรณ์ ปญุญาฤทธกิลุ 

55 นาย ศรัณย ์เชือ้สาทมุ 

56 นาย อรรถกฤต อรรถชติสถาพร 

57 นาย อนันธศกัดิ ์แสงคง 

58 นาย ธนภทัร สภุัทรกลุ 

59 นาย วรศิ ถาวรพราหมณ์ 

60 นางสาว อภญิญา แกว้อดุร 
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4. ภาพการสมันาออนไลน์ 
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