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คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดทําแผนการจัดการ
ความรู คระมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป งบประมาณ 2554 โดยมีโครงการตามแผนที่มี
สวยในการสงเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดาน คือ การพัฒนาการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย ในทิศทางที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
 
 

     คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 



 

       ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ภายใตการบริหาร
จัดการที่มีลักษณะเปนพลวัต เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การใหบริการวิชาการเพื่อสงเสริม

การเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาดานสังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
   การสรางความรู ความเขาใจและความ  
    ภาคภูมิใจในคุณคาวัฒนธรรมองคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และการนําไปใชประโยชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 

เปาประสงคที่ 2 
บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่  3 
   นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น

คุณคาวัฒนธรรมไทย 

เปาประสงคที่ 1 
ประชาชนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

เปาประสงคที่ 5 
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใช

ประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 

เปาประสงคที่ 6 
มหาวิทยาลัยสามารถสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอดได 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิสัยทัศนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เนนความเชี่ยวชาญดานภาษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม สราง
องคความรู และนวตักรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การใหบริการวิชาการ 

ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และการนําไปใชประโยชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความรูความเขาใจและ

ความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เปาประสงคที่ 1 
ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรู 

อยางตอเนื่องตามศกัยภาพ 
 

เปาประสงคที่ 2 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของหลักสูตร เปนที่ยอมรับ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่ 3 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน 
ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

เปาประสงคที่ 4 
คณะ มหาวิทยาลยั ชุมชน และสังคม 

ไดประโยชนจากองคความรู 
ที่สรางขึ้น 

เปาประสงคที่ 5 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
เสริมสรางความเขม็แข็ง 

ในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 

          
 



 

          
 

 
 
 
 

 
 

คณะมนุษยศาสตร ังคมศาสตร และส

วิสัยทัศนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เนนความเชี่ยวชาญดานภาษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบน
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม สรางองคความรู และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 การใหบริการวิชาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความรูความเขาใจ
และความภาคภูมิใจในคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และการนําไปใช
ประโยชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 
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เปาประสงค 1.1 เปาประสงค 2.1 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร เปนที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน

เปาประสงค 3.1 
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน ตระหนักในคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เปาประสงค 4.1 
คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน 
และสังคม ไดประโยชนจาก
องคความรูที่สรางขึ้น

ประชาชนไดรับโอกาสการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตาม
ศักยภาพ   

เปาประสงค 5.1 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสรางความเขมแข็งใน
การอยูรอดของมหาวิทยาลัย 



 
แผนการจัดการความรู  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
1 โครงการคายภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาเยาวชน 
1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและ

เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูทักษะ

ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนที่ เขารวม

โครงการ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้น

พื้นฐ านระหว า งอ า จ า รย ห ลั ก สูต ร

ภาษาอังกฤษธุรกิจและครูของโรงเรียน  
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย ในเรื่อง

ทักษะและกระบวนการฝกอบรมโดยการ

จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ใหเปนที่

ยอม รับของหน วยงานต า ง  ๆ  และ

เผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

4 .  เ พื่ อ พัฒนาศั ก ยภ าพนั กศึ กษ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจใหมีโอกาส

ฝกฝนทักษะการเปนผูนํา เรียนรูการ

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 150 คน 
- ครูระดับประถมศึกษา จํานวน 10 คน 
เปาหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความรู ความ

เขาใจ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  รวมถึงมี

ทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระหวางอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และครูของโรงเรียน 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 

เดือน

พฤษภาคม - 

สิงหาคม 

2554 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3 



แผนการจัดการความรู  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
วางแผน การทํางานเปนทีม และการ

ทํางานรวมกับชุมชน 
2 โครงการจัดนทิรรศการ

เผยแพรความรูทางจิตวิทยา 
1. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรความรู

ทางจิตวิทยา 
2. เพื่อใหผูเขาชมงานนิทรรศการเกิด

ความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอ

การศึกษาดานจิตวิทยา และสามารถนํา

ค ว า ม รู ที่ ไ ด ม า ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น

ชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทาง

วิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ จากการบูรณา

การความรูในรายวิชาตางๆ 

เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ ชั้นปที่ 1- 4 จํานวน 300 คน 
- นักศึกษา บคุลากร และบคุคลทั่วไป จํานวน 200 

คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- ผูเขาชมงานนิทรรศการมีความรู ความเขาใจ และ

สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
-นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการสามารถบูรณาการความรูในรายวิชาตาง ๆ 

และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอื่นได 

หลักสูตร

จิตวิทยา 

กุมภาพันธ 

2554 

3 โครงการ “เรียนรูรวมกัน
สรรคสรางชุมชน” 

1. เพื่อศึกษาความตองการของชุมชน และ

นําผลที่ไดไปสูการวางแผนพัฒนาชุมชน

ตอไป 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตร โดยการบูรณาการ

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- แผนพัฒนาชุมชน จํานวน 1 เลม  
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน  10  คน 
- อาจารยหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 5 คน 

หลักสูตร

รัฐศาสตร 

เดือน

มกราคม 

2554 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 4 



แผนการจัดการความรู  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
การเรียนรูในสภาพความเปนจริงของ

พื้นที่   
3. เพื่อฝกทักษะในการทํางานของ

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร รวมถึงการ

ทํางานรวมกับ ประชาชนและหนวยงาน

ระดับทองถิ่น 
4. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

โดยสามารถบูรณาการการเรียนรูในสภาพความเปน

จริงของพื้นที่   
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีทักษะในกระบวนการ
ทํางานรวมกับชุมชน  
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกัน 
4 โครงการวารสารญี่ปุน 

 
1. เพื่อจัดทําวารสารญี่ปุน “วะ”  
2. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมญี่ปุน

ใหกับนักศึกษา บุคลากร และ

บุคคลภายนอกที่สนใจ  
3. เ พื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําความรู

ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได 
 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- วารสารญี่ปุน “วะ” จํานวน 1,000 เลม 
- นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุน จํานวน 400 คน 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จํานวน 600 

คน 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึง

พอใจในวารสารญี่ปุน”วะ” 
- นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนํา

กลุมวิชา

ภาษาญี่ปุน 

 

เดือน

มิถุนายน - 

กันยายน 

2554 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 



แผนการจัดการความรู  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได  

5 โครงการประชาสัมพันธ

คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร   

 

1. เพื่อจัดทําวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

และเปนที่ยอมรับ 
2. เพื่อเผยแพรองคความรูความ

เชี่ยวชาญของคณะ 
3. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรชื่อเสียง

ของคณะ 
 

-  

เปาหมายเชิงปริมาณ 
- วารสารวิชาการ (2 ฉบบั ๆ ละ 300 เลม) จํานวน 

600  เลม 
- สื่อประชาสมัพันธคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- วารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 
- ศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดรับการยอมรับมากขึ้น 

คณะ

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร

เดือนตุลาคม 

- กันยายน 

2554 

6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกลยุทธการทํา

วิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1 .  เ พื่ อ พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ ก า ร ส อ น

ภาษาอังกฤษ 
2.  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําวิจัย หรือวิจัย

ในชั้นเรียนแตละวิชา 

3.    เพื่อนําเอาแนวความคิดในการทํา
วิจัยมารวมนําเสนอและแลกเปลี่ยน

เรียนรูซึ่งกันและกัน 

เปาหมายเชิงปริมาณ   
- คณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน 
-  หัวของานวิจัยหรืองานวิจัยในชั้นเรียน จํานวนไม

นอยกวา 6 เรื่อง 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารยผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจใน

การพัฒนา และปรับกลยุทธการสอนใหมีคุณภาพ 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

เดือนมีนาคม 
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แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 6 



แผนการจัดการความรู  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ 2554 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
4.     เพื่อใหผูเขารวมวิจัยสามารถบูรณา
การกลยุทธการสอนและนําไปใชในชั้น

เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
หลักสูตรภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ 

- อาจารยในหลักสูตรมีทักษะในการทําวิจัยทางภาษา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพ 

 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน 

 
ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 
2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
3. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.3 
        แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.4 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวบงชี้ที่ 6 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 
หลักการและเหตุผล 

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหประเทศพัฒนาไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน คือการพัฒนา
ทุนมนุษย การใหบริการวิชาการแกชุมชนเปนกระบวนการหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายนั้นได ดัง
ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือการใหบริการวิชาการ ดังนั้น 
หลักสูตรภาษาอังกฤษอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงจัดโครงการคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ จังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อมุงหวังใหเยาวชนในตางจังหวัดที่เขา
คายไดพัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของตนเอง เกิดทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งเห็นคุณคาของการพัฒนาตนเอง เพื่อสรางโอกาสในการทํางานเพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนในอนาคต นอกจากนี้ การใหบริการวิชาการนับเปนการเผยแพรช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดวย 

ในการจัดโครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชนนี้ มีอาจารยประจําหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเปนผูดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษามีประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษานําความรู
ความสามารถในสาขาวิชาไปประยุกตใชในการทํางาน เพิ่มคุณคาความเปนบัณฑิตของตน และมี
จิตสํานึกที่ดีในการเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาความรูในชุมชน นอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมนี้ ยัง
เปดโอกาสใหอาจารยระดับอุดมศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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สอนกับครูอาจารยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐมและเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนําไปสูการดําเนินการอื่น ๆ อยางเปน
รูปธรรมตอไป  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนที่เขารวมโครงการ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและครูของ
โรงเรียน  

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย ในเรื่องทักษะและกระบวนการฝกอบรมโดยการจัด
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  ใหเปนที่ยอมรับของหนวยงานตาง ๆ และเผยแพร ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัย 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจใหมีโอกาสฝกฝนทักษะ
การเปนผูนํา เรียนรูการวางแผน การทํางานเปนทีม และการทํางานรวมกับชุมชน 
 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 150 คน 
- ครูระดับประถมศึกษา จํานวน 10 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนที่ เขารวมโครงการไดรับความรู  ความเขาใจ  และการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

และการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และครูของโรงเรียน 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคการบริหารสวนตําบลและโรงเรียน 
เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธใหโรงเรียนสงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนประมาณ 150 
คน ครูจํานวนประมาณ 10 คน เขารวมกิจกรรม 

2. เสนอชื่อเพื่อขอแตงตั้งกรรมการดําเนินโครงการ 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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3. คัดเลือกนักศึกษาผูรวมดําเนินกิจกรรม 
4. ประชุมอาจารยและนักศึกษา เพื่อวางแผนและแบงหนาที่รับผิดชอบ 
5. การนําเสนอและซักซอมกิจกรรมตางๆ 
6. จัดทําส่ือ อุปกรณ สมุดกิจกรรม คูมือกิจกรรม แผนพับ จัดเตรียมของรางวัล ของที่

ระลึก และประกาศนียบัตร 
7. จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ 1 Pre-Camp Phase 1: การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อการเรียนรู คร้ังที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 Pre-Camp Phase 2: การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อการเรียนรู คร้ังที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3 Pre-Camp Phase 3: การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อการเรียนรู คร้ังที่ 3 
- กิจกรรมที่ 4 Pre-Camp Phase 4: การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อการเรียนรู คร้ังที่ 4 
- กิจกรรมที่ 5 English Camp for Thai Youth: คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน  

8. ประเมินผล และประชุมสรุปผล 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 
-  กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2554 
- กิจกรรมที่ 2 ดาํเนินการในเดอืนมิถุนายน 2554 
- กิจกรรมที่ 3 ดาํเนินการในเดอืนมิถุนายน 2554 
- กิจกรรมที่ 4 ดาํเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2554 
- กิจกรรมที่ 5 ดาํเนินการในเดอืนกรกฎาคม 2554 

 
งบประมาณ 

1. คาใชจายที่เปนตัวเงิน (In Cash) 
ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 100,000  บาท แบงเปน 

- คาจัดทําหนังสือคายภาษา และคูมือกิจกรรมคายภาษา              15,000  บาท 
    (Camp Book and Camp Activity Manual) 

- คาวัสด ุ                   29,200  บาท 
กิจกรรมท่ี 1 วงเงินประมาณ 4,180 บาท แบงเปน 
- คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      3,000  บาท 
- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 
กิจกรรมท่ี 2 วงเงินประมาณ 4,180 บาท แบงเปน 
- คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      3,000  บาท 
- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 
กิจกรรมท่ี 3 วงเงินประมาณ 4,180 บาท แบงเปน 
- คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      3,000  บาท 
- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 
กิจกรรมท่ี 4 วงเงินประมาณ 4,180 บาท แบงเปน 
- คาอาหารกลางวัน (50 บาท x 1 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 2 มื้อ x 10 คน)       500 บาท 
- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      3,000  บาท 
- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 
กิจกรรมท่ี 5 วงเงินประมาณ 39,080 บาท แบงเปน 
- คาอาหาร (200 บาท x 3 วัน x 16 คน)                9,600 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 6  มื้อ x 16 คน)    2,400  บาท 
- คาที่พัก (9 หอง x 1,000 บาท x 2 คืน)               18,000 บาท 
- คารถรับจาง (5 คน x 400 บาท)     2,000  บาท 
- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (180 บาท x 3 วัน x 2 คน)   1,080  บาท 
- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      6,000  บาท 
หมายเหต:ุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

2.  คาใชจายที่เปนมูลคา (In Kind) 
รวมเปนเงนิ 110,800 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 1,000 บาท จํานวน 3 วัน เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย 9 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 18 ชม.  เปนเงิน 97,200 บาท 
-  คาตอบแทนนกัศึกษา 16 คน วันละ 200 บาท จํานวน 3 วนั เปนเงิน 9,600 บาท  

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. อาจารยกนกวรรณ  กุลสุทธิ์    โทร. 5857 
2. อาจารยขจีนุช  เชาวนปรีชา    

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนที่เขาคายไดรับความรู สามารถเพิ่มพูน และเกิดทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรู
ทักษะภาษาอังกฤษ  

2. อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและครูโรงเรียนในจังหวัดไดรับแนวคิดอัน
เปนประโยชนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. อาจารยเพิ่มพูนทักษะการเปนผูใหการอบรมมืออาชีพโดยการจัดกิจกรรมคายภาษา 
และเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดพัฒนาภาวะผูนํา เรียนรูการวางแผน การ
ทํางานเปนทีม และการทํางานรวมกับชุมชน จากการจัดกิจกรรมคายภาษาใหกับเยาวชน 
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
13 



 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค  
 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางจิตวิทยา 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 
หลักการและเหตุผล 

ดวยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตร  เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานในสังคม  และมีความรูความสามารถเหมาะแกการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงจัดโครงการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทาง
จิตวิทยา โดยเปนการบูรณาการความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในการ
ถายทอดและเผยแพรใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาในทุก
ช้ันปมีการพัฒนาตนเองในดานวิชาการและพัฒนาไปสูผูเช่ียวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตรอยาง
ตอเนื่องเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนยอมรับ
ของสังคมตอไป 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางจิตวิทยา 
2. เพื่อใหผูเขาชมงานนิทรรศการเกิดความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาดาน

จิตวิทยา และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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3. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองคการ จากการบูรณาการความรูในรายวิชาตางๆ 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการ ช้ันปที่ 1- 4 จํานวน 300 คน 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จํานวน 200 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู เขาชมงานนิทรรศการมีความรู ความเขาใจ  และสามารถนําความรูที่ไดมา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการสามารถบูรณาการความรูใน

รายวิชาตาง ๆ และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนได 
 

กิจกรรมดําเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 
3. สํารวจขอมูลพื้นฐานในพืน้ที่  
4. ประชาสัมพันธและติดตอเร่ืองสถานที่ 
5. ดําเนินโครงการโดยจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางจติวิทยา  
6. สรุปและประเมินโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ  2554   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายที่เปนตัวเงิน (In Cash) 
ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 20,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสดุ            15,000   บาท 
- คาถายเอกสารประกอบการดาํเนินโครงการ   5,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายที่เปนมูลคา  (In Kind) 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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รวมเปนเงนิ 32,100 บาท  แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงนิ 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 21,600 บาท 
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 500 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 4,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท  

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบ 

1.  อาจารยชนะ  ธนะสาร   โทร. 5838 
2.  อาจารยปทุมพร  โพธ์ิกาศ   
3. อาจารยอัมพร  ศรีประเสริฐสุข   
4. อาจารยพิรุณรตัน  เติมสุขสวสัดิ์   
5.    อาจารยญาณิน ี ภูพัฒน    
6. อาจารยศุภมิตร  บัวเสนาะ   
7.  นางสาวณฐัธิดา  สุพรรณภพ   

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาชมงานนทิรรศการเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคตทิี่ดีตอการศึกษาดานจิตวิทยาและ
สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวติประจําวนัได 

2. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาดาน
จิตวิทยาและมทีักษะในการบูรณาการความรูในรายวิชาตาง ๆ  
 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค  
 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการ “เรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

      
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวชี้วดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการเรียนการสอนไดมีการมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในการ
ทํางานและสามารถนําความรูจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ซ่ึงมีประโยชนตอ
นักศึกษาชุมชนและสังคม หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง จึงจัด
โครงการเรียนรูรวมกันสรรสรางชุมชนข้ึน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีทักษะในการ
ทํางานรวมกับชุมชนจึงจัดทําโครงการ“เรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน” ณ ชุมชนเหมือนใหม 
ตําบลเหมือนใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความตองการของชุมชน และนําผลที่ไดไปสูการวางแผนพัฒนาชุมชนตอไป 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร โดยการบูรณาการการเรียนรูใน

สภาพความเปนจริงของพื้นที่   
3. เพื่อฝกทักษะในการทํางานของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร รวมถึงการทํางานรวมกับ 

ประชาชนและหนวยงานระดับทองถ่ิน 
แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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4. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
 

เปาหมาย 
1.   เปาหมายเชิงปริมาณ 

- แผนพัฒนาชุมชน จํานวน 1 เลม  
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน  10  คน 
- อาจารยหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 5 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถบูรณาการการเรียนรู

ในสภาพความเปนจริงของพื้นที่   
-  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีทักษะในกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน  
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ศึกษาสภาพทัว่ไปของชุมชน 
2. ศึกษาแนวคดิ วิธีการศึกษาชมุชน 
3. ศึกษาขอมูล : ประชุมรวมระหวางนกัศึกษากับประชาชนในชุมชน 
4. นําขอมูลที่ไดเขาสูกระบวนการวิเคราะหปรับปรุงแผนชุมชน 
5. นําเสนอผลการศึกษาตอคณะและชุมชน   

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม 2554 ณ ชุมชนเหมือนใหม ตําบลเหมือนใหม อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 

 

งบประมาณ 
1.  คาใชจายที่เปนตัวเงิน  (In cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 19,400 บาท แบงเปน 
- คาอาหาร (15  คน× 80 บาท × 6 มื้อ)                  7,200  บาท 
-  คารถ (2,500 บาท × 2 วัน)       5,000   บาท 
- คาที่พัก (3 หลัง × 1,200 บาท × 2 วัน)    7,200  บาท 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2.    คาใชจายที่เปนมูลคา (In kind) 

รวมเปนเงนิ 27,400 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 3 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม. เปนเงิน 21,600 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 12 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วัน เปนเงิน 4,800 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. แผนพัฒนาชุมชน 1 เลม 
2. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนและเขาใจสภาพ

ความตองการของชุมชนไมนอยกวารอยละ 90 
4. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80  
5. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
6. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยบุญสม   พิมพหน ู  โทร. 5815 
2. อาจารยจตุพล   ดวงจิตร       
3. อาจารยธนภัทร   ปจฉิม          
4. อาจารยอัญชลี  เหมือนเพชร    
5. อาจารยภาวินี  รอดประเสริฐ    

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรวางแผนในการสํารวจความตองการของชุมชน และ
สามารถจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได 

2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค  
 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
โครงการวารสารญี่ปุน 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.4 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 

หลักการและเหตุผล 
ดวยปจจุบนันีป้ระเทศญี่ปุนมีบทบาททางเศรษฐกิจอยางมากในประเทศไทย ชาวญ่ีปุนเขา

มาทํางาน ทองเที่ยว และใชชีวิตอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ดังนั้น การเตรียมบุคลากรที่
สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุน และเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุนจึงเปนสิง่
สําคัญ ทางกลุมวิชาภาษาญีปุ่น คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการ
วารสารญี่ปุน “วะ” เพื่อสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอกที่สนใจ  
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดทําวารสารญี่ปุน “วะ”  
2. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมญี่ปุนใหกับนกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ  
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใช

กับการปฏิบัติงานได 
 
 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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เปาหมาย 
1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- วารสารญี่ปุน “วะ” จํานวน 1,000 เลม 
- นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาญีปุ่น จํานวน 400 คน 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จํานวน 600 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในวารสารญี่ปุน”วะ” 
- นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานได  
 

กิจกรรมดําเนินการ  
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางานและวางแผนการดําเนนิงาน 
3. จัดทําวารสารญี่ปุน “วะ” ที่ใหความรูเกีย่วกับสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 
4. ประชาสัมพันธโครงการและขาวสารของกลุมวิชาภาษาญี่ปุน  
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2554 โดยกําหนดเผยแพรวารสารภายในเดือนกันยายน 2554        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 
1. คาใชจายที่เปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 9,000 บาท  
- คาจัดทําเอกสาร (1,000 เลม x 9 บาท)        9,000 บาท 

2. คาใชจายที่เปนมูลคา (In Kind) 
รวมเปนเงนิ  57,500 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 600 บาท จํานวน 60 ชม. เปนเงิน 36,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 10 ชม. เปนเงนิ 20,000 บาท 
- คาจัดพิมพเอกสาร 500 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 1,000 บาท  

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศลิปวัฒนธรรมญี่ปุน ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
 อาจารยสุดสวาท  จันทรดํา       โทร. 5830 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรศิลปวฒันธรรมญี่ปุนใหเปนที่รูจกัมากขึ้น 
2. นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 
ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค  
 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 
 
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2  
      ตัวชี้วดัที่ 5   

 

หลักการและเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรในสังกัดเปนจํานวนมาก ทั้งในผายวิชาการ

และฝายสนับสนุนการสอน ทั้งยังมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเหลานี้พัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ของตนเองในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตรฯ จึงไดจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธขึ้น เพื่อเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญของคณะในดานตาง ๆ ใหแก
บุคคลทั่วไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อจัดทําวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 
2. เพื่อเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญของคณะ 
3. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรช่ือเสียงของคณะ 

 

เปาหมาย 
1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- วารสารวิชาการ (2 ฉบับ ๆ ละ 300 เลม) จํานวน 600  เลม 
- ส่ือประชาสัมพันธคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 
- วารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรบั 
- ศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการยอมรับมากขึ้น 

กิจกรรมดําเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ดําเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําวารสารวิชาการ  
- แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  
- ประชาสัมพันธ เชิญชวนผูสนใจทั้งภายในและภายนอกใหสงบทความ  
- กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจบทความ โดยบทความทีไ่ดรับคัดเลือกจะถูกสงให

ผูทรงคุณวุฒิเปนผูพิจารณาตัดสิน และแกไข 
- รวบรวมบทความ และตพีิมพ โดยกําหนดออกเปนรายภาคเรียน ๆ ละ 1 ฉบับ 
- จัดสงวารสารใหแกสถาบันตาง ๆ  
กิจกรรมที่ 2 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- จัดหาวัสดุอุปกรณในการประชาสัมพันธ 
- ออกแบบสื่อและจัดทําส่ือประชาสัมพันธ 
- เผยแพรประชาสัมพันธ 

4. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายที่เปนตัวเลข (In Cash) 
ใชงบประมาณ วงเงนิประมาณ  170,000 บาท แบงเปน 

1.1 ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 120,000 บาท แบงเปน 
 -  คาวัสด ุ                   120,000 บาท 
1.2 ใชงบประมาณสนับสนนุจากมหาวิทยาลัย วงเงินประมาณ  50,000 บาท แบงเปน 
 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิประเมินตนฉบบัวารสารวิจัย 50,000 บาท 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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2. คาใชจายที่เปนมูลคา (In Kind) 
รวมเปนเงนิ 185,000 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 8 คน ๆ ละ 10,000 บาท  เปนเงิน 80,000 บาท 
-  คาตอบแทนการเขียนบทความ 20 เร่ือง ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน  5,000 บาท  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
1. วารสารวิชาการ 2 ฉบับ ๆ ละ 300 เลม รวม 600  เลม 
2. แบบตอบรับจากหนวยงานภายนอกที่คณะดําเนินการจัดสงวารสาร 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง  โทร. 5801 
2. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  บุญถนอม 
3. อาจารยอภิรดี  ผลประเสริฐ 
4. ดร.เอกชัย  พุมดวง 
5. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติช่ืน 
6. อาจารยเบญจมาศ  ขําสกุล 
7. อาจารยปฤณัต  นัจนฤตย 
8. อาจารยอัมพร  ศรีประเสริฐสุข 
9. อาจารยรัชฏาพร  ธิราวรรณ 
10. อาจารยวรวิทย  กิจเจริญไพบูลย 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ  
2. ช่ือเสียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการเผยแพรเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการทําวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
2. แผนงานสงเสริมการวิจัย  กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1 

 
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวช้ีวดัที่ 2 และตัวช้ีวัดที่ 5 ของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  
2. ตัวบงชื้ที่ 2.6 และตัวบงชี้ที่ 4.1 ของ สกอ. 

 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรมีปจจัยทาทายความ
เปล่ียนแปลงภายนอกอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสารและ
ใชประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร การเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมดานทักษะ
การใชภาษา มีกระบวนการคิดอยางวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหสามารถเรียนรูและปรับรับสิ่งทา
ทายในสภาพแวดลอมใหมในอนาคต เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรใหเทา
ทันกับส่ิงทาทายภายนอก หลักสูตรไดใหความสําคัญไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยเฉพาะกลยุทธการสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงกําหนดใหมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกล
ยุทธการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อพัฒนากลยุทธการสอนภาษาอังกฤษ 
2.   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําวิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียนแตละวิชา 
3.    เพื่อนําเอาแนวความคิดในการทําวิจัยมารวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ

กัน 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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4.     เพื่อใหผูเขารวมวิจัยสามารถบูรณาการกลยุทธการสอนและนําไปใชในชั้นเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

5.    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ 
 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- คณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน 
-  หัวของานวิจัยหรืองานวิจัยในชั้นเรียน จํานวนไมนอยกวา 6 เรื่อง 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารยผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการพัฒนา และปรับกลยุทธการ

สอนใหมีคุณภาพ 
- อาจารยในหลักสูตรมีทักษะในการทําวิจัยทางภาษา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.   ติดตอวิทยากร และทําหนังสือเชิญ 
3.  ดําเนินโครงการและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู เกี่ยวกับการทําวิจัย

ภาษาอังกฤษ 
4.  สํารวจและติดตามความคืบหนาในการทําวิจัย 
5.  สรุป และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมีนาคม 2554 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 
1. คาใชจายที่เปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 20,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)     7,200   บาท 
-  คาอาหารกลางวัน (25 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)   3,750 บาท 

แผนการจัดการความรู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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-  คาอาหารวาง (25 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)    1,250 บาท 
- คาจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา (20 บาท X 25 ชุด)     500 บาท 
- คาวัสด ุ        7,300 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายที่เปนมูลคา  (In Kind) 
รวมเปนเงนิ 97,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 25 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม.  เปนเงิน 90,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. หัวของานวิจัยหรืองานวิจัยในชั้นเรียน จํานวนไมนอยกวา 6 เรื่อง 
2.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
4.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ   80 
5.   ผูเขารวมโครงการสามรถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ 80 
6 โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบ 

อาจารยณัชชณิช ฝงสระ    โทร. 5858 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  กลยุทธการสอนภาษาอังกฤษของอาจารยในหลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 
2.   ผลงานวิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียนแตละวิชา 
3.    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวความคิดในการทําวิจัยรวมกัน 
4.    เกิดการบูรณาการกลยุทธการสอนและนําไปใชในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.    นักศึกษามีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นจากการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรให

มีคุณภาพ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทร 02-2445800 โทรสาร 02-2418375 
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