
ขอมูลเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร และขอมูลประมาณการคาใชจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรร

คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอน 571,200

คาวัสดุการศึกษา 1,827,800

เงินสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 30,000

รวม 2,429,000

เงินบริหารกายที่ไดรับจัดสรร 229,250

เงินอุดหนุนงบวิจัยจาก วช. 500,000

เงินรายไดของหนวยงาน 3,087,500

ประมาณการคาใชจายทั้งปงบประมาณ

 1. คาใชจายในการดําเนินโครงการ

     โครงการ 34 โครงการใชเงิน งปม. 1,775,800

โครงการ 7 โครงการใชเงินบริหารกาย 229,250

     โครงการ 6 โครงการใชเงินรายไดจาก

หนวยงาน

3,087,500

โครงการ 1 โครงการใชเงินอุดหนุนงบวิจัย

จาก วช.

500,000

โครงการ 5 โครงการไมใชงบประมาณ 0

      โครงการ 9 โครงการขอสนับสนุน 1,100,000

รวม 6,692,550

 2. คาใชจายในการบริหารจัดการ

      คาใชจาย Fixed Cost 0

      คาใชจาย Variable Cost 3,381,800

รวม 3,381,800

รวมประมาณการคาใชจาย ทั้งหมด 10,074,350

     โครงการ 34 
โครงการใชเงิน งปม.

18%

      คาใชจาย 
Variable Cost

33%

โครงการ 7 
โครงการใช
เงินบริหารกาย

     โครงการ 6 
โครงการใชเงิน

รายไดจากหนวยงาน
31%

โครงการ 1 
โครงการใชเงิน
อุดหนุนงบวิจัย
จาก วช.

โครงการ 5 
โครงการไม
ใชงบประมาณ

      โครงการ 9 
โครงการขอสนับสนุน

11%
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 แผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับ

จัดสรรงบประมาณแผนดิน สําหรับคาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอน 571,200 บาท คาวัสดุ

การศึกษา 1,827,800บาท และเงินสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 30,000 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 2,429,000บาท นอกจากนี้ยังไดรับจัดสรรเงินบริหารกาย 229,250 บาท เงินอุดหนุนงบวิจัยจาก 

วช. 500,000 บาท และเงินรายไดของหนวยงาน 3,087,500 บาท 

ศูนยไดประมาณคาใชจายทั้งปงบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น 10,074,350 บาท แบงเปน 2 สวน 

คือ 1) คาใชจายในการดําเนินโครงการ 53 โครงการ 6,692,550 บาท เปนโครงการที่ใชเงินงบประมาณ

แผนดิน 35 โครงการ 2,275,800 บาท โครงการที่ใชเงินบริหารกาย 7 โครงการ 229,250 บาท  

โครงการใชเงินรายไดจากหนวยงาน 6 โครงการ 3,087,500 บาท โครงการที่ไมใชงบประมาณ 5 

โครงการ และโครงการที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 9 โครงการ 1,100,000 บาท 2) คาใชจายใน

การบริหารจัดการ ซ่ึงเปนคาใชจายผันแปร (Variable Cost) เปนเงิน 3,381,800 บาท คือ คาตอบแทน

อาจารยที่สอนเกินภาระงาน คาตอบแทนวิทยากร คาซอมแซมครุภัณฑ คาใชจายในการจัดอบรม 

สัมมนา คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน วัสดุการศึกษาและคาสาธารณูปโภค 

ทั้งนี้จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในหลักการ
สําหรับโครงการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ สวนโครงการที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได
จัดลําดับความสําคัญ ดังภาคผนวก ก และรายละเอียดโครงการดังภาคผนวก ข นั้นจะขออนุมัติตาม

ความจําเปนอีกครั้ง 
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ประวัตคิวามเปนมาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิตกอตั้ งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  มี

ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   ภาค

ปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการ

พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2528 หลังจากที่ไดแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให

วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเริ่ม เปดสอนสาย

วิชาการอื่นเปนปแรก โดยเริ่มเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก ภาษาอังกฤษ และออกแบบนิเทศศิลป และเปดรับนักศึกษาชายเปนสหศึกษา

เปนปแรก 

พ.ศ. 2529 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่นโดยเปดสอนระดับปริญญาตรี 

(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเปดสอนระดับอนุปริญญาศิลป

ศาสตรเพิ่ม คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ และเปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร

ประจําการ (กศ.บป.)  

พ.ศ.2531 ขยายการเปดสอนเพิ่ม ระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

และ (2 ป หลังอนุปริญญา) วิชาเอกศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป) 

พ.ศ. 2533 เปดสอนระดับปริญญาตรี ( 2 ป หลังอนุปริญญา ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ภาคเรียนที่  2 / 33 สําหรับนักศึกษา

ภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรม

วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  

พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัย

ครู  สวนดุสิตเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปลี่ยนเปน “คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปลี่ยนเปน “คณบดี”        

พ.ศ. 2541 เปดสอน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

โปรแกรมวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 
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พ.ศ. 2542 เปดสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร โปรแกรม

วิชาออกแบบนิเทศศิลป ณ ศูนยธนาลงกรณ นอกจากนี้ยังเปดสอนภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี (4 ป) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ ศูนยปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2543 เปดสอน ระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา

ภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ 

ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนยสุโขทัย และ สําหรับ

นักศึกษาภาคสมทบ ณ ศูนยนครปฐม ศูนยนครนายก ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา ศูนยสระบุรี ศูนยพะเยา 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ ศูนยพณิชการสยาม กรุงเทพมหานคร 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ศูนยชลบุรี 

พ.ศ. 2544  ขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

พ.ศ. 2545  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา

นิติศาสตร ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนยตรัง และศูนยหัวหิน 

- เปดสอนระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา         รัฐ

ประศาสนศาสตร  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ ศูนย

หัวหิน 

พ.ศ. 2546  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา

นิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงานศาล

ปกครอง ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 33  เลขที่ 195  ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

-  เปลี่ยนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร เปน

สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

พ .ศ .2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก  “สถาบัน” เปน 

“มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ช่ือวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

 พ.ศ. 2548   เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาออกแบบ

แฟชั่น และโปรแกรมวิชาออกแบบสื่อส่ิงพิมพ  

  ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สวนดุสิต ลงวันที่ 22 พ.ค. 2549 และเปลี่ยนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเปน

หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

ในปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการศึกษาในการผลิต

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้ 

-  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวิชา 8 หลักสูตร ประกอบดวย 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดบัปริญญาตรี (4 ป)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน 6 

หลักสูตร 

1. หลักสูตรภาษาไทย 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 

5. หลักสูตรรัฐศาสตร 

6. หลักสูตรศิลปกรรม 

สาขาวิชานติิศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.)  1 หลักสูตร 

1.  หลักสูตรนิติศาสตร 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

จํานวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

-  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ประกอบดวย 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
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โครงสรางการแบงสวนงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

คณบด ี

งานการคลังและพัสดุ 

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักงานคณบด ี

รองคณบด ี
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 

2. บุคลากรมีศักยภาพตามสาขาวิชา ที่สามารถสนับสนุนอัตลักษณและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

3. มีโครงการความรวมมือกับนานาชาติที่เปนเครือขายในการเสริมสรางการเรียนรูใหแก

บุคลากรและนักศึกษา  

4. มีแหลงใหบริการวิชาการทีไ่ดรับการยอมรับในระดับชาติ และระดบันานาชาติ  

5. หลักสูตรนิติศาสตรซ่ึงเปนหลักสูตรทางวิชาชีพเฉพาะ ไดรับการยอมรับในมาตรฐานการ

จัดการศึกษา  

6. คณะมีระบบหรือกลไกที่สนบัสนุนตอบุคลากรในการพฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 

 

จุดออน 

1. สัดสวนจํานวนนักศกึษาตอคณาจารยสูง 

2. จํานวนหองเรยีนและหองฝกปฏิบัติทางวชิาชีพยังไมเพยีงพอ 

3. สัดสวนของอาจารยระดับปริญญาเอก และสัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตอ

อาจารยประจํา ยังไมเปนไปตามเกณฑ 

4. จํานวนอาจารยที่สรางผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรมในแตละ

ปยังมีนอย 

 

โอกาส 

1. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติทําใหไดรับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ 

2. การไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยตัง้อยูในทําเลที่เหมาะสม ใกลแหลงทองเที่ยว และอยูใจกลางเมือง 

4. แนวโนมตลาดแรงงานมีความตองการเพิ่มมากขึ้น และตองการบัณฑิตที่ทํางานไดทันที 

5. ชาวตางประเทศใหความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึน้ 

6. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มสมรรถภาพในการ

ทํางาน สรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการ 
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ภาวะคุกคาม 

 1. สภาวการณแขงขันในระดับอุดมศึกษามีเพิม่มากขึ้น 

 2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค 

 3. แนวโนมจํานวนนกัเรียนที่จะเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาลดลง 

4. งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรตอหัวนกัศึกษานอย 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็ง

ในการอยูรอด  (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญาของ

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และสังคม

แหงการเรียนรู จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพฒันาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพืน้ฐานของคุณธรรมและ 

จริยธรรม" 

 

วิสัยทัศน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เนนความเชี่ยวชาญ

ดานภาษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม สรางองคความรู และนวัตกรรม 

รวมถึงการบริการวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิง

พลวัต 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และทักษะทางภาษา ผานกระบวนการ

คิด การวิเคราะห สังเคราะห บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ

ตองการของสังคม 

2. สรางองคความรู และนวัตกรรมดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผานกระบวนการวิจัย

ที่เกิดประโยชน เปนที่ยอมรับของสังคม และภูมิภาคอาเซียน 

3. บริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืนแกชุมชน 

สังคม และภูมิภาคอาเซียน  

4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

 2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 

 5. การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เปาประสงค 

 1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 

 2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 

 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ 

  1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

 2. เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสนับสนุนความเขมแข็งในอัต

ลักษณ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 

3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน 

5. การบริหารจัดการแบบพลวัต 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 
การสรางความรูความเขาใจ

และความภาคภูมิใจในคุณคา

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เปาประสงค 3.1 

นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชน ตระหนักในคุณคา

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ 3.1.1 
ก า รทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แล ะ

วัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
การใหบริการวิชาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

เปาประสงค 1.1 

ประชาชนไดรับโอกาสการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตาม

ศักยภาพ 

กลยุทธ 1.1.1 
การใหบริการ วิชาการด าน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

เพื่อสรางโอกาสการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 
การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาประสงค 2.1 

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร เปนที่ยอมรับใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ 2.1.1 
เสริมสรางศักยภาพดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

และสนับสนุนความเขมแข็ง

ในอัตลักษณ (Identity) ของ

มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 
การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม

และการนําไปใชประโยชน 

เปาประสงค 4.1 

คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน 

และสังคม ไดประโยชนจาก

องคความรูที่สรางขึ้น 

กลยุทธ 4.1.1 
การสรางองคความรู และ

นําไปใชใหเกิดประโยชน 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 

เปาประสงค 5.1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

เสริมสรางความเขมแข็งใน

การอยูรอดของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 5.1.1 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 
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       ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

ประชาชนไดรับโอกาสทาง

การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

เปาประสงคที่ 2 

บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลกัษณของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่  3 

   นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น

คุณคาวัฒนธรรมไทย 

เปาประสงคที่ 5 

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใช

ประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น 

เปาประสงคที่ 6 

มหาวิทยาลัยสามารถสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอดได 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปาประสงคที่ 1 
ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรู 

อยางตอเนื่องตามศกัยภาพ 
 

เปาประสงคที่ 2 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ของหลักสูตร เปนที่ยอมรับ 
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคที่ 4 
คณะ มหาวิทยาลยั ชุมชน และสังคม 

ไดประโยชนจากองคความรู 

ที่สรางขึ้น 

เปาประสงคที่ 3 
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน 

ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

เปาประสงคที่ 5 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

เสริมสรางความเขม็แข็ง 

ในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วิสัยทัศนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เนนความเชี่ยวชาญดานภาษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบน

พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม สรางองคความรู และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
 การใหบริการวิชาการดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และการนําไปใช

ประโยชน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การสรางความรูความเขาใจ

และความภาคภูมิใจในคุณคา

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เปาประสงค 1.1 

ประชาชนไดรับโอกาสการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตาม

ศักยภาพ 

เปาประสงค 2.1 

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร เปนที่ยอมรับใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงค 4.1 

คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน 

และสังคม ไดประโยชนจาก

องคความรูที่สรางขึ้น 

เปาประสงค 3.1 

นักศึกษา บุคลากร และ

ประชาชน ตระหนักในคุณคา

ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เปาประสงค 5.1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เสริมสรางความเขมแข็งใน

การอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
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หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 4/5 5 5 5

รอยละ 80/87.17 80 85 85

ขอ - 4 5 5

ระดับ 3/3 4 4 4

ขอ - 7 7 7

ขอ - 5 5 5

ขอ - 4 5 5

8. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ - 6 6 6

ระดับ 3/5 5 5 5

ขอ - 5 5 5

ระดับ 3/3 4 4 5

รอยละ 25/40.80 30 32.5 35

ระดับ 3/3 4 4 5

ขอ - 7 7 714. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

11. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย

 นวัตกรรม และงานสรางสรรค

12. รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน ในระดับชาติ

หรือนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

9. ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย

10. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

ตัวช้ีวัด

13. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ

7. ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

4. ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทาง

วิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน

5. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

6. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

1 โครงการคลินิกภาษา กลยุทธที่ 1 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.4

0 ไมใชงบประมาณ

2 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "ดนตรี ลีลา

 และศิลปะสรางสรรค 

สําหรับเด็กปฐมวัย"

กลยุทธที่ 1 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2

90,000 90,000 เก็บจากผูเขาอบรม

3 โครงการสอนดนตรี

บุคคลภายนอก

กลยุทธที่ 1 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4

2,660,000 2,660,000 เก็บจากผูเขาอบรม

4 โครงการนักวิจัยรุนเยาว : 

กรณีศึกษาคติชนวิทยา

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.3

15,000 15,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

5 โครงการสัมมนาการแปล

สําหรับนักศึกษาสาขาการ

แปล

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

30,000 30,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

6 โครงการสัมมนาวิชาการ

ดานการสอนภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

30,000 30,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

7 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูดาน TOEIC ใหกับ

นักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

0 ไมใชงบประมาณ

8 โครงการเรียนภาษาอังกฤษ

ผานส่ือรอบตัว

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

0 ไมใชงบประมาณ

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

9 โครงการวันภาษาอังกฤษ กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

50,000 50,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

10 โครงการคายภาษาเพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และสงเสริมภาวะผูนํา

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

50,000 112,000 162,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน และงบ

สนับสนุนจากนศ.

11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

110,000 200,000 310,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน และงบ

สนับสนุนจาก นศ.

12 โครงการจัดนิทรรศการ

เผยแพรความรูทางจิตวิทยา

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

20,000 20,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

13 โครงการเสริมสรางความ

เปนเลิศทางวิชาการ 

หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

30,000 30,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

14 โครงการวันรัฐธรรมนูญ กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

45,000 45,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

15 โครงการวันรพี กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

65,000 65,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

16 โครงการเรียนรูรวมกัน

สรางสรรคชุมชน

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

19,400 19,400 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

17 โครงการวารสารญี่ปุน "วะ" กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

9,000 9,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

18 โครงการเทศกาลอาหารญี่ปุน กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

0 ไมใชงบประมาณ
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

19 โครงการติดตามและ

ประเมินผลคุณภาพการจัด

การศึกษาและพัฒนา

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

ั 

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

100,000 100,000 คาวัสดุการศึกษา

20 โครงการ "เปดประตูสู

เสนทางสรางนักพูดสุนทร

พจน"

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

15,000 15,000 คาวัสดุการศึกษา

21 โครงการ 36 ป คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

กลยุทธที่ 5 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1

350,000 350,000 คาวัสดุการศึกษา

22 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง

 "ศิลปะ  สุนทรียภาพ กับ

การพัฒนามนุษย"

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

57,800 57,800 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

23 โครงการ "สราง

ประสบการณ เสริมความรู 

เขาสูตลาดแรงงาน"

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1

15,000 15,000 คาวัสดุการศึกษา

24 โครงการสัมมนาและศึกษาดู

งานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1

10,000 10,000 งบประมาณ

สนับสนุนจาก นศ.

25 โครงการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต "เสนทางสูเนติ

บัณฑิตไทย"

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

90,000 90,000 คาวัสดุการศึกษา

26 โครงการรัฐศาสตร สู

ความสําเร็จ

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

16,300 16,300 คาวัสดุการศึกษา

27 โครงการประชาสัมพันธ

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

กลยุทธที่ 5 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3

120,000 120,000 คาวัสดุการศึกษา
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

28 โครงการสานสัมพันธศิษย

เกา B.E. (B.E. Reunion)

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

30,000 30,000 คาวัสดุการศึกษา

29 โครงการพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสา

กรรมและองคการ

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

40,000 40,000 คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

30 โครงการภูมิใจบัณฑิต สาน

มิตรสัมพันธ

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

กลยุทธที่ 3

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

25,000 25,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

31 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

17,000 17,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

32 โครงการไหวครู คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

35,000 35,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

33 โครงการวันชอใหม คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

70,000 70,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

34 โครงการลานกิจกรรม

สัมพันธ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

40,000 40,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

35 โครงการกีฬาสัมพันธ คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.3

25,000 25,000 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)

36 โครงการพัฒนาภาวะผูนํา

เพ่ือสรางสรรคกิจกรรม

นักศึกษา

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2

17,250 17,250 โครงการบริหาร

กายเพ่ือสุขภาพ 

(รหัส 53)
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

37 โครงการงานประเพณีทําบุญ

เดือนสิงห

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.4

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

15,500 15,500 ใชงบประมาณ

สนับสนุนจาก

อาจารยและ

นักศึกษา

38 โครงการวันภาษาไทย

แหงชาติ

กลยุทธที่ 3

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

25,000 25,000 คาวัสดุการศึกษา

39 โครงการ "เรียงรอยถอยไทย

 รอยใจ รอยวัฒนธรรม"

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

14,000 14,000 คาวัสดุการศึกษา

40 โครงการนักศึกษา

ภาษาอังกฤษรักษวัฒนธรรม

ไทย

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

0 ไมใชงบประมาณ

41 โครงการศึกษาทุนทาง

วัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการ

อนุรักษและพัฒนา : 

กรณีศึกษา ชุมชนบาน

หนองขาว อําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี

กลยุทธที่ 3 

แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4

20,300 20,300 คาวัสดุการศึกษา

42 โครงการวิจัย เรื่อง 

"ภาวะการมีงานทําของ

บัณฑิตและความพึงพอใจ

ของผูประกอบการตอ

บัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย"

กลยุทธที่ 5 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1

แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.5

15,000 15,000 คาวัสดุการศึกษา

43 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการกลยุทธการทําวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 5 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

20,000 20,000 คาวัสดุการศึกษา
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

44 โครงการวิจัย เรื่อง 

การศึกษาการใช

ภาษาอังกฤษของนักเรียน

ประถมศึกษา ผาน

กระบวนการคายภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 5

แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1

500,000 500,000 งบ วช.

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานการสอนและการแปล

ของอาจารยประจําหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

15,000 15,000 คาวัสดุการศึกษา

46 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "การ

สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการเรียนการ

สอน"

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2

15,000 15,000 คาวัสดุการศึกษา

47 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ของอาจารยประจําหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

กลยุทธที่ 5 

แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3

40,000 40,000 คาวัสดุการศึกษา

48 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

กลยุทธที่ 1 

แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1

40,000 40,000 คาวัสดุการศึกษา

49 โครงการพัฒนาอาจารย

หลักสูตรรัฐศาสตรสูความ

เปนเลิศ

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

กลยุทธที่ 2 

แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.4

24,000 24,000       คาวัสดุการศึกษา

50 โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7

200,000 200,000    คาวัสดุการศึกษา
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ท่ี งาน/โครงการ

ความสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน

เงิน

โครงการ

บริหารกาย

อื่นๆ รวม

ระบุรายการของ

เงินท่ีไดรับจัดสรร

51 โครงการฝกอบรมศิลป

สําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต รุนที่ 3

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7

10,000 10,000       คาวัสดุการศึกษา

52 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ดานการจัดทําระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4

0 ใมใชงบประมาณ

53 โครงการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553

กลยุทธที่ 6 

แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4

30,000 30,000       งบประมาณจาก

กลุมงานประกัน

คุณภาพ

1,775,800 229,250 3,587,500 5,592,550รวม
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

1 โครงการ Mini Thai Class Online 100,000        -                100,000        เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         50,000          50,000          100,000

2 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 55,000          -                55,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         55,000            55,000

3 โครงการคลินิกภาษา -                -                -                ไมใชงบประมาณ                 -                   -                   -                     -   

4 โครงการแปลหนังสือเสียงเพื่อ

นองผูมีความบกพรองทางสายตา

35,000          -                35,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         35,000            35,000

5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพระธรรมทูต

25,000          -                25,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         25,000            25,000

6 โครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาเยาวชน

100,000        -                100,000        เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         44,200            4,180            8,360          43,260          100,000

7 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ

สุขภาพจิต

75,000          -                75,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         37,500          37,500            75,000

งาน/โครงการ
 รวม

แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

8 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตสู

ชุมชน

25,000          -                25,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         25,000            25,000

9 โครงการพัฒนาความรูดาน

กฎหมายแกประชาชนในเขต

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

85,000          -                85,000          เงินอุดหนุน

คาใชจายในการ

บริการวิชาการ

         85,000            85,000

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง "ดนตรี ลีลา และศิลปะ

สรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัย"

-                90,000          90,000          เก็บจากผูเขาอบรม          90,000            90,000

11 โครงการสอนดนตรี

บุคคลภายนอก

-                2,660,000     2,660,000     เก็บจากผูเขาอบรม        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        330,000        330,000        200,000        200,000        200,000        200,000        200,000       2,660,000

12 โครงการจัดการศึกษาภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย

การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

-                600,000        600,000        ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

         40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000        160,000          40,000          40,000          40,000          600,000

13 โครงการนักวิจัยรุนเยาว: 

กรณีศึกษาคติชนวิทยา

15,000          -                15,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         15,000            15,000

14 โครงการสัมมนาการแปลสาํหรับ

นักศึกษาสาขาการแปล

30,000          -                30,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         30,000            30,000
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

15 โครงการสัมมนาวิชาการดานการ

สอนภาษาอังกฤษ

30,000          -                30,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         15,000          15,000            30,000

16 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู

ดาน TOEIC ใหแกนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

-                -                -                ไมใชงบประมาณ                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                     -   

17 โครงการเรียนภาษาอังกฤษผาน

สื่อรอบตัว

-                -                -                ไมใชงบประมาณ                 -                   -                   -                   -                     -   

18 โครงการวันภาษาอังกฤษ 50,000          -                50,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         50,000            50,000

19 โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษและสงเสริม

ภาวะผูนํา

50,000          112,000        162,000        คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน และงบ

สนับสนุนจาก นศ.

       162,000          162,000

20 โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ

110,000        200,000        310,000        คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน และงบ

สนับสนุนจาก นศ.

         45,000          15,000          17,000            6,500            6,500        220,000          310,000

21 โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร

ความรูทางจิตวิทยา

20,000          -                20,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         20,000            20,000
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

22 โครงการเสริมสรางความเปนเลิศ

ทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ

30,000          -                30,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         30,000            30,000

23 โครงการวันรัฐธรรมนูญ 53 45,000          -                45,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         45,000            45,000

24 โครงการวันรพี 54 65,000          -                65,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         65,000            65,000

25 โครงการ "เรียนรูรวมกันสรรค

สรางชุมชน"

19,400          -                19,400          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         19,400            19,400

26 โครงการวารสารญี่ปุน 9,000            -                9,000            คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียนกา

สอน

           9,000              9,000

27 โครงการเทศกาลอาหารญี่ปุน -                -                -                ไมใชงบประมาณ                 -                     -   

28 โครงการติดตามและประเมินผล

คุณภาพการจัดการศึกษาและการ

พัฒนานักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

100,000        -                100,000        คาวัสดุการศึกษา          50,000          50,000          100,000

29 โครงการ "เปดประตูสูเสนทาง

สรางนักพูดสุนทรพจน"

15,000          -                15,000          คาวัสดุการศึกษา            3,600          11,400            15,000



25
รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

30 โครงการ 36 ป คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

350,000        -                350,000        คาวัสดุการศึกษา        350,000          350,000

31 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง 

"ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการ

พัฒนามนุษย"

57,800          -                57,800          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         57,800            57,800

32 โครงการ "สรางประสบการณ 

เสริมความรู เขาสูตลาดแรงงาน"

15,000          -                15,000          คาวัสดุการศึกษา          15,000            15,000

33 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน

ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม

-                10,000          10,000          งบสนับสนุนจาก 

นศ.

           5,000            5,000            10,000

34 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

"เสนทางสูเนติบัณฑิตไทย"

90,000          -                90,000          คาวัสดุการศึกษา          45,000          45,000            90,000

35 โครงการรัฐศาสตรสูความสําเร็จ 16,300          -                16,300          คาวัสดุการศึกษา          16,300            16,300

36 โครงการบริหารจัดการและ

พัฒนาสํานักงานคณบดี

653,200        -                653,200        คาวัสดุการศึกษา          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000        103,200          653,200

37 โครงการประชาสัมพันธคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

120,000        50,000          170,000        คาวัสดุการศึกษา

และงบประมาณ

สนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

         85,000          85,000          170,000

38 โครงการสานสัมพันธศิษยเกา 

B.E. (B.E. Reunion)

30,000          -                30,000          คาวัสดุการศึกษา          30,000            30,000

39 โครงการพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ

40,000          -                40,000          คาใชจายในการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

         10,000          20,000          10,000            40,000
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

40 โครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตร

สัมพันธ

-                25,000          25,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         25,000            25,000

41 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

-                17,000          17,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         17,000            17,000

42 โครงการไหวครู คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-                35,000          35,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         35,000            35,000

43 โครงการวันชอใหม คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-                70,000          70,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         70,000            70,000

44 โครงการลานกิจกรรมสัมพันธ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-                40,000          40,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         20,000          20,000            40,000

45 โครงการกีฬาสัมพันธคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-                25,000          25,000          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         25,000            25,000

46 โครงการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อ

สรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา

-                17,250          17,250          โครงการบริหาร

กายเพื่อสุขภาพ 

(รหัส 53)

         17,250            17,250

47 โครงการงานประเพณีทําบุญ

เดือนสิงห

-                15,500          15,500          งบสนับสนุนจาก

อาจารยและ นศ.

         15,500            15,500

48 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 25,000          -                25,000          คาวัสดุการศึกษา          25,000            25,000
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

49 โครงการ "เรียงรอยถอยไทย รอย

ใจ รอยวัฒนธรรม"

14,000          -                14,000          คาวัสดุการศึกษา          14,000            14,000

50 โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษ

รักษวัฒนธรรมไทย

-                -                -                ไมใชงบประมาณ                 -                   -                   -                     -   

51 โครงการ "การศึกษาทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษและพัฒนา: กรณีศึกษา

ชุมชนบานหนองขาว อําเภอทา

มวง จังหวัดกาญจนบุรี

20,300          -                20,300          คาวัสดุการศึกษา          20,300            20,300

52 โครงการวิจัยเรื่อง "ภาวะการมี

งานทําของบัณฑิต และความพึง

พอใจของผูประกอบการบัณฑิต

หลักสูตรภาษาไทย"

15,000          -                15,000          คาวัสดุการศึกษา          15,000            15,000

53 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

20,000          -                20,000          คาวัสดุการศึกษา          20,000            20,000

54 โครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาการ

ใชภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาผาน

กระบวนการคายภาษาอังกฤษ"

500,000        -                500,000        งบ วช.          75,000          75,000        150,000        200,000          500,000

55 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย

ดานการสอนและการแปลของ

อาจารยประจําหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

15,000          -                15,000          คาวัสดุการศึกษา          15,000            15,000
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รายการ

 งปม.  อื่นๆ  รวม ของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร   ต.ค. 53   พ.ย. 53   ธ.ค. 53   ม.ค. 54   ก.พ. 54   มี.ค. 54   เม.ย. 54   พ.ค. 54   มิ.ย. 54   ก.ค. 54   ส.ค. 54   ก.ย. 54

งาน/โครงการ
 รวม

 ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

 แผนการดําเนินงาน

ที่  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2

56 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

 "การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการเรียนการสอน"

15,000          15,000          คาวัสดุการศึกษา          15,000            15,000

57 โครงการพัฒนาสมรรถนะของ

อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ

40,000          40,000          คาวัสดุการศึกษา          40,000            40,000

58 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองคการ

40,000          40,000          คาวัสดุการศึกษา          40,000            40,000

59 โครงการพัฒนาอาจารยหลักสูตร

รัฐศาสตรสูความเปนเลิศ

24,000          24,000          คาวัสดุการศึกษา            9,800            8,000            6,200            24,000

60 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร

200,000        200,000        คาวัสดุการศึกษา          15,000          15,000          50,000          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          15,000          200,000

61 โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุ

คลารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต รุนที่ 3

10,000          10,000          คาวัสดุการศึกษา          10,000            10,000

62 โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรภาษาอังกฤษดานการ

จัดทําระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร

-                -                ไมใชงบประมาณ                 -                     -   

63 โครงการการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2553

30,000          30,000          งบประมาณจาก

กลุมงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

         30,000            30,000

3,429,000     3,966,750     7,395,750     290,000      305,000      540,100      522,400      541,200      670,000      631,700      575,930      835,660      408,360      1,154,400   921,000      7,395,750     รวม
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เปาประสงค 1.1 ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ

กลยุทธ 1.1.1  การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 4/5 5 5 5

รอยละ 80/87.17 80 85 85

ขอ - 4 5 5

หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

โครงการบริการวิชาการสูชุมชน

1. โครงการคลินิกภาษา 0

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรค สําหรับ

เด็กปฐมวัย”

90,000 90,000

3. โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 2,660,000 2,660,000

รวม 0 2,750,000 2,750,000

ไมใชงบประมาณ

เก็บจากผูเขาอบรม

เก็บจากผูเขาอบรม

1. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศกึษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

3. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ระบุรายการของเงิน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวช้ีวัด

ที่ไดรับจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร  1  

 การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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เปาประสงค 2.1  บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 3/3 4 4 4

ขอ - 7 7 7

ขอ - 5 5 5

ขอ - 4 5 5

5.ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา ขอ - 6 6 6

หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

1. โครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษาคติ

ชนวิทยา

15,000 15,000

2. โครงการสัมมนาการแปลสําหรับ

นักศึกษาสาขาการแปล

30,000 30,000

3. โครงการสัมมนาวิชาการดานการสอน

ภาษาอังกฤษ

30,000 30,000

ที่ไดรับจัดสรร

2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

3. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

4. ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม

ที่จัดใหกับนักศึกษา

ระบุรายการของเงิน

1. ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับทางวิชาการ

ดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ 2.1.1  เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสนับสนุนความเขมแข็งในอัตลักษณ (Identity) ของ

มหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัด

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตร  2  

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

4. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดาน 

TOIEC ใหกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

0

5. โครงการเรียนภาษาอังกฤษผานส่ือรอบตัว 0

6. โครงการวันภาษาอังกฤษ 50,000 50,000

7. โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและสงเสริมภาวะผูนํา

50,000 112,000 162,000

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

110,000 200,000 310,000

9. โครงการจัดนิทรรศการเผยแพรความรู

ทางจิตวิทยา

20,000 20,000

10. โครงการเสริมสรางความเปนเลิศทาง

วิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ

30,000 30,000

11. โครงการวันรัฐธรรมนูญ 53 45,000 45,000

12. โครงการวันรพี 54 65,000 65,000

13. โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชน 19,400 19,400

14. โครงการสารญี่ปุน "วะ" 9,000 9,000

15.โครงการเทศกาลอาหารญี่ปุน 0

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน และ

งบสนับสนุนจากนักศึกษา

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน และ

งบสนับสนุนจากนักศึกษา

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

ไมใชงบประมาณ

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

16. โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพ

การจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

100,000 100,000

17. โครงการ "เปดประตูสูเสนทางสรางนัก

พูดสุนทรพจน"

15,000 15,000

18. โครงการ 36 ป คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

350,000 350,000

19. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ศิลปะ 

สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย"

57,800 57,800

20. โครงการ "สรางประสบการณ เสริม

ความรู เขาสูตลาดแรงงาน"

15,000 15,000

21. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทาง

จิตวิทยาอุตสาหกรรม"

10,000 10,000

22. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

"เสนทางสูเนติบัณฑิตไทย"

90,000 90,000

23. โครงการรัฐศาสตร สูความสําเร็จ 16,300 16,300

24. โครงการประชาสัมพันธคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

120,000 120,000

25. โครงการสานสัมพันธศิษยเกา B.E.(B.E.

 Reunion)

30,000 30,000

26. โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

40,000 40,000

27. โครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพันธ 25,000 25,000

28. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะ

มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

17,000 17,000

29. โครงการไหวครู คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

35,000 35,000

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาวัสดุการศึกษา

งบประมาณสนับสนุน

จากนักศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

30. โครงการวันชอใหม คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

70,000 70,000

32. โครงการลานกิจกรรมสัมพันธ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

40,000 40,000

33. โครงการกีฬาสัมพันธ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25,000 25,000

34. โครงการพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือ

สรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา

17,250 17,250

35. โครงการงานประเพณีทําบุญเดือนสิงห 15,500 15,500

รวม 1,307,500 0 566,750 1,874,250

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

งบประมาณสนับสนุน

จากอาจารยและนักศึกษา

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)

โครงการบริหารกายเพื่อ

สุขภาพ (รหัส 53)
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เปาประสงค 3.1  นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 3/5 5 5 5

ขอ - 5 5 5

หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

1. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 25,000 25,000

2. โครงการ "เรียงรอยถอยไทย รอยใจ รอย

วัฒนธรรม"

14,000 14,000

3. โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษรักษ

วัฒนธรรมไทย

0

4. โครงการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือ

สงเสริมการอนุรักษและพัฒนา : กรณีศึกษา

ชุมชนบานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัด

กาญจนบุรี

20,300 20,300

รวม 59,300 59,300

2. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร

กลยุทธ 3.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ตัวช้ีวัด

1. ระดับความสําเร็จของการสรางเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมที่สะทอนความเปนไทย

คาวัสดุการศึกษา

คาใชจายในการพัฒนา 

การเรียนการสอน

คาวัสดุการศึกษา

ไมใชงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร  3  

การสรางความรูความเขาใจ และความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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เปาประสงค  4.1 คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูท่ีสรางขึ้น

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 3/3 4 4 5

รอยละ 25/40.80 30 32.5 35

หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

1. โครงการวิจัย เรื่อง "ภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิตและความพึงพอใจของ

ผูประกอบการตอบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย

15,000 15,000

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

20,000 20,000

3. โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาการใช

ภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาผาน

กระบวนการคายภาษาอังกฤษ"

500,000 500,000

รวม 535,000 535,000

ตัวช้ีวัด

กลยุทธ  4.1.1 การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน

1. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจากงานวิจัย 

นวัตกรรม และงานสรางสรรค

2. รอยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน ในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

งบ วช.

ประเด็นยุทธศาสตร  4  

การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน
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เปาประสงค  5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายระดับกลยุทธ

หนวยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

ระดับ 3/3 4 4 5

ขอ - 7 7 7

หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการสอน

และการแปลของอาจารยหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

15,000 15,000

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน

การสอน"

15,000 15,000

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

40,000 40,000

4. โครงการพัฒนาบคุลากรหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

40,000 40,000

5. โครงการพัฒนาอาจารยหลักสูตร

รัฐศาสตรสูความเปนเลิศ

24,000 24,000         

6. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

200,000 200,000       

กลยุทธ  5.1.1 การบริหารจัดการแบบพลวัต

ตัวช้ีวัด

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรคุณภาพ

2. ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาวัสดุการศึกษา

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

คาวัสดุการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร  5  

การบริหารจัดการแบบพลวัต
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หนวย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เงินบํารุง อื่นๆ รวม

แผนดิน การศึกษา

7. โครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 3

10,000 10,000         

8. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

ภาษาอังกฤษดานการจัดทําระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

0

9. โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2553

30,000 30,000

รวม 374,000 374,000

คาวัสดุการศึกษา

ระบุรายการของเงิน

ที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณจากกลุมงาน

ประกันคุณภาพ

ไมใชงบประมาณ
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จํานวน อัตราคาใชจาย (บาท)

คาใชจายตอป 

ทั้งส้ิน (บาท)

(1) (2) (3) = (1) x (2)

งบดําเนินการ

1. คาตอบแทน หนวย (คน x ช่ัวโมง) อัตราตอหนวย

1.1 คาตอบแทนอาจารยที่สอนเกิน

ภาระงาน

6000 250            1,500,000.00 งบประมาณแผนดิน

75,000 อีก 

1,425,000 ขอ

ั
1.2 คาตอบแทนวิทยากร 300 900                270,000.00

2. คาใชสอย หนวย (รายการ) อัตราตอหนวย

2.1 คาซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ

      2.1.1 คาซอมแซมครุภัณฑ 5                228,200.00 งบประมาณแผนดิน

2.2 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา 100 3000                300,000.00 งบประมาณแผนดิน

3. คาวัสดุ หนวย (รายการ/เดือน) อัตราตอหนวย

      3.1 คาวัสดุสํานักงาน 500 500                250,000.00 งบประมาณแผนดิน

 50,000 อีก 200,000

 ขอสนับสนุน มสด

      3.2 คาวัสดุการศึกษา 500 1000                500,000.00

4. คาสาธารณูปโภค หนวย (เดือน) อัตราตอหนวย

4.1 คาไฟฟา 12 15000                180,000.00

4.2 คาน้ําประปา 12 6000                  72,000.00

4.3 คาโทรศัพท 12 6800                  81,600.00

งบรายจาย/รายการ แหลงงบประมาณ

คาใชจายในการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54)
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการคลินิกภาษา 

  

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 
      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.4 
2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
3.  แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.4.1 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 
2.  แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวดัที่ 2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1 

  

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา ภาษาศาสตรเบื้องตน 

 

ความสอดคลองกับการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ในดานของการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน การใชภาษาไทยไดเกิดปญหาขึ้นมากมาย ทั้งในดานฟง พูด อาน เขียน ซ่ึงทักษะตาง  ๆ
ดังกลาวลวนเปนทักษะที่จําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน การใชภาษาไทยใหถูกตองจึงมีความจําเปน
อยางยิ่ง เพื่อจะทําใหการสื่อสารเปนไปอยางสมบูรณ หลักสูตรภาษาไทยจึงเล็งเห็นความสําคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไข การใชภาษาไทย เพื่อชวยใหผูที่มีปญหาในดานการใชภาษา ไดสามารถ
แกไข และใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตอง 
 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาการใชภาษาไทยใหกับผูที่สนใจ  
2.    เพื่อแกไขปญหาการใชภาษาไทยของผูที่มีปญหาดานตาง ๆ ในการใชภาษา 
3.    เพื่อรณรงคการใชภาษาไทยใหถูกตอง 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
-  ผูสนใจทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา จํานวน 50 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผูที่เขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช
ภาษาไทยไดอยางเหมาะสม  
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะทํางาน 
2. ประชาสัมพันธโครงการใหกับผูที่สนใจ 
3. รับสมัครผูเขารวมโครงการ 
4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะและแกไขทักษะในการใชภาษาไทย 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ระหวางเดือนธันวาคม  2553 – เดือนกุมภาพันธ  2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ   

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

 ไมใชเงินงบประมาณ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

 รวมเปนเงนิ 95,000 บาท  แบงเปน 
- คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600  บาท จํานวน 30 ชม.  เปนเงิน 90,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 5,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 
5.   โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 
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ผูรับผดิชอบ 
1.   อาจารยรักษศริิ  ชุณหพันธรกัษ        โทร.  5846 
2.    ผูชวยศาสตราจารยญานศิา  โชติช่ืน  
2.   อาจารยสําเนียง  ฟากระจาง 
3.   อาจารยเบญจมาศ  ขําสกุล 
4.    อาจารยศภุศิริ บุญประเวศ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการดานการใชภาษาไทยที่ดีขึ้น 

2. ผูเขารวมโครงการสามารถแกไขปญหาการใชภาษาไทยของตนเองได 

3. ผูเขารวมโครงการมีความตระหนกัในการใชภาษาไทย และรวมกันอนุรักษการใชภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

กลุมวิชานาฏศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง “ดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวยั” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 
        แนวทางปฏิบัติที่ 1.1.2 
2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
      กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2 
3. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.3 
        แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.4 
   

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 6 
3. สกอ.     ตัวบงชี้ที่ 5.1  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา สุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
 

ความสอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาผูสอนใหสามารถสงเสริมใหเยาวชนเกิด

ความคิดสรางสรรคในเชิงศิลปวัฒนธรรม 
 

หลักการและเหตุผล 

 จากผลการวิจัยพบวาสมองและการเรียนรูของเด็กจะพัฒนาไดอยางดียิ่งตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 6 
ป  ซ่ึงถือเปนชวงวัยทองแหงการพัฒนาที่พอ แม ครู ตองใหความใสใจดูแลเปนพิเศษ เด็กปฐมวัยมี
สมองที่มหัศจรรย สามารถเรียนรูส่ิงตางๆ โดยผานการรับรู สังเกต การสัมผัส ทดลอง   ซ่ึงสอดคลอง
กับความสนใจและการพัฒนาสมองและรางกาย การเรียนรูที่ดี คือ การใหประสบการณแบบองครวม 
มิใชการสอนแบบแยกสวน สําหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะ ดนตรี และลีลา เปนสิ่งที่มีติดตัวเด็กโดย
ธรรมชาติ เด็กมีความถนัด มีความพรอมที่จะแสดงออกโดยเกิดจากการกระตุน สงเสริม อยาง
เหมาะสม กิจกรรม ศิลปะ ดนตรี และลีลา จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเนนกระบวนการในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหครูผูดูแลเด็กสามารถนําไป
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ประยุกตใช โดยเฉพาะกิจกรรม  ดนตรี ลีลา และศิลปะ โดยจะสอดแทรกความรู เทคนิคในการจัด
กิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย  หากครูผูดูแลเด็กมีความสามารถในการสอน มี
ความเขาใจในพัฒนาการของเด็กและสามารถจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็ก ก็จะสงผลใหเด็กมี
ศักยภาพพรอมที่จะกาวสูการเรียนรูในระดับสูงขึ้นตอไป  

ครูผูดูแลเด็ก" ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เนื่องจากเด็กใน
วัยนี้หากไดรับการปูพื้นฐานไดอยางถูกตองก็จะสงผลใหเด็กมี EQ หรือความฉลาดในแงมุมตาง ๆ ได
อยางครบครัน  ดังนั้นการจัดกิจกรรม เพื่อเติมเต็มองคความรู ใหกับครู ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ จึง
เปนสิ่งสําคัญ เพื่อครูจะไดนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยไดเต็มศักยภาพ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเห็นควรจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดนตรี  ลีลา  และศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยขึ้น” 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรค สําหรับเด็กปฐมวัย
ใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาปฐมวัย และผูสนใจทั่วไป 

2. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรี ลีลา (การเคลื่อนไหว) และ
ศิลปะสรางสรรคใหแกผูเขาอบรม  

3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูเกี่ยวกับดนตรี ลีลา (การเคลื่อนไหว) และ
ศิลปะสรางสรรคไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กได
ครบทั้งสี่ดาน คือ รางกาย อารมณ – จิตใจ สังคม และสติปญญา 

4. เพื่อใหเสริมสรางแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของเด็กปฐมวัย ผานกิจกรรมบูรณาการ ดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรคใหแกผูเขาอบรม 

 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
   - มีผู เขารวมโครงการ จํานวน  100 คน ประกอบดวย ครูปฐมวัยสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูดูแลเด็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครูปฐมวัยสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาปฐมวัย และผูสนใจ
ทั่วไป 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- ผูเขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกิจกรรมดนตรี ลีลา (การเคลื่อนไหว) 
และศิลปะสรางสรรค รวมทั้งสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางานและวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ประชาสัมพันธ และรับสมัครผูเขารวมโครงการ  
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย เอกสารประกอบการอบรม และ 

CD เพลงเด็กปฐมวัย กวา 100 เพลง 
5. ดําเนินโครงการ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมทั้งกิจกรรมดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรค จํานวน 2 วัน (12 ช่ัวโมง) และมอบวุฒิบัตรใหแก
ผูเขารวมโครงการ 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนเมษายน 2554 ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

งบประมาณ 

 1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินจากคาอบรมของผูเขารวมโครงการ (คนละ 900 บาท) วงเงนิประมาณ 90,000  
บาท แบงเปน 

-  คาวัสดุ           30,000   บาท 
- คาใชสอย      60,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 59,000 บาท  แบงเปน 
- คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 18 ชม. เปนเงิน 54,000  บาท 

- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 5,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4.  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 
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ผูรับผดิชอบ 
 ท่ีปรึกษาโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง โทร. 5801 
2. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  บุญถนอม โทร. 5804 
3. อาจารยอภิรดี  ผลประเสริฐ  โทร. 5805 
4. ดร.เอกชัย  พุมดวง   โทร. 5805 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสริน  สุทองหลอ โทร. 5820  
2. อาจารยประจํากลุมวิชานาฏศิลป  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับดนตรี ลีลา  (การ
เคลื่อนไหว) และศิลปะสรางสรรค 

2. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยสงเสริมศักยภาพที่หลากหลาย เพื่อมุงใหเด็กเจริญเติบโตอยาง
มีความสุข 

3. ผูเขารวมโครงการไดรับแนวคิด วิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ ในการพัฒนาและสงเสริม
ศักยภาพของเด็กปฐมวัย ผานกิจกรรมบูรณาการ ดนตรี ลีลา และศิลปะสรางสรรค 
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กลุมวิชาดนตรี คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 

 
ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 
      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4 
2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1  
      ตัวช้ีวดัที่ 3 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 
ความสอดคลองกับการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม เผยแพรองคความรูดานดนตรีไทย 
 
หลักการและเหตุผล 

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฎ  มีหนาที่ ใหความรู  วิจัย  สง เสริม  ทํานุบํ า รุง
ศิลปวัฒนธรรม และใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจดังกลาว กลุมวิชาดนตรี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จึงทําโครงการสอนดนตรีใหกับ
บุคคลทั่วไป 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสอนดนตรีไทย และดนตรีสากลใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
2.  เพื่อเปนการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  เพื่อเผยแพรศักยภาพทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
เปาหมาย 

1.    เปาหมายเชิงปริมาณ  

-  นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จํานวน 200 คน/เดือน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  
-  ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไดดี 

 
กิจกรรมดําเนินงาน  

1.  ประชาสัมพันธและรับสมัคร 
2.  จัดหาบุคลากร  
3.  จัดเตรียมเครื่องดนตรีและแบบฝกหัด 
4. ดําเนินโครงการสอนดนตรี 
5.  สอบและประเมินผล 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 เดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ณ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 
 

งบประมาณ   
1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชงบประมาณจากคาลงทะเบียนเรียน วงเงินประมาณ 2,660,000 บาท ดังนี้ 
-  คาตอบแทนอาจารยผูสอน    1,440,000 บาท 
-  คาวัสดุ              20,000 บาท 

 -  คาครุภัณฑ     1,200,000 บาท  

2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

 รวมเปนเงนิ  482,000 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ  600 บาท จํานวน 720 ชม.  เปนเงิน 432,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 50,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 75 
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 75 
3. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชไดไมนอยกวารอยละ 65 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ  
ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ   โทร. 5811 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต  
2.  สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.  เผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษาคติชนวิทยา    

 
ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.3 
      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 4 แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวดัที่ 4  
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   
  

หลักการและเหตุผล 

การวิจัยเปนการแสวงหาคนหาความรู  เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในศาสตรตาง ๆ เปนการ
เสริมสรางความรูและประสบการณใหแกนักศึกษาในดานการวิจัยในดานคติชนวิทยา  ซ่ึงจะสะทอน
วิถีชีวิต ความเชื่อ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของคนในทองถ่ิน หลักสูตรภาษาไทยจึงดําเนินการ
จัดทําโครงการนักวิจัยรุนเยาว   : กรณีศึกษาคติชนวิทยา  เพื่อฝกฝนใหนักศึกษาเรียนรูวิธีการวิจัยงาน
คติชนวิทยา  เพื่อเปนการสรางองคความรูตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการวิจัยงานคติชนวิทยาใหแกนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 
2.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถผลิตผลงานวิจัยดานคติชนวิทยาที่มีคุณภาพได 
3.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดรับประสบการณตรงจากการลงพื้นที่ในชุมชน

ศึกษาดานคติชนวิทยา 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ        
-  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จํานวน  80    คน    

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยคติ
ชนวิทยา และสามารถนําความรูที่ไดไปผลิตผลงานวิจัยดานคติชนวิทยา   
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1.   ขออนุมัติโครงการ 
2.   ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
3.   เชิญวิทยากรมาบรรยายในหัวขอ  “คติชนวิทยากับวิถีชีวิตคนไทย” 
4.   จัดกิจกรรมลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาคติชนวิทยาในชุมชน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

             เดือนสิงหาคม  2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (1 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง)   1,800 บาท 
- คาอาหารวาง (80 คน x 25 บาท)     2,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน (10 คน x 150 บาท)       1,500 บาท 
- คาถายเอกสาร       2,000 บาท 
- คาน้ํามันรถ           7,000     บาท 
- คาเบี้ยเล้ียงพนกังานขับรถ  (180 บาท x 2 คน x 1วัน)                                360    บาท    
- คาวสัดุ                                                                                                        340     บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ           

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind)      

รวมเปนเงนิ 26,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม หองละ 5,000 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย จํานวน 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 3,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมาย 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4.  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบ 
 อาจารยรักษศริิ    ชุณหพันธรักษ  โทร. 5846 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.    นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดรับความรู  เกิดความภาคภูมิใจ  และตระหนักถึง
ความสําคัญของคติชนวิทยา 

2.    นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การดําเนินชีวิตได 

3.    นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีความเขาใจในงานวิจัยเชิงคุณภาพทางดานคติชนวิทยา 
4.    นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดรับประสบการณตรงจากการลงพื้นที่ในชุมชนศึกษาดาน

คติชนวิทยา 
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสัมมนาการแปลสําหรับนักศกึษาสาขาการแปล 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6 
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมและศักยภาพตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 2553 หลักสูตร

ภาษาอังกฤษไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรใหมซ่ึงมุงเนนไป

ที่การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานการแปลและการสอนโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันหลักสูตรยังคงมี
นักศึกษาในหลักสูตรเกาที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 ดังนั้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษจึง
ไดจัดทําโครงการนักศึกษาสาขาการแปลพบนักแปลมืออาชีพ ซ่ึงสามารถตอบสนองการพัฒนา
ศักยภาพใหกับบัณฑิตทั้งหลักสูตรใหม และหลักสูตรเกาไปพรอม ๆ กัน ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดจัด
ใหมีกิจกรรมยอย 2 กิจกรรม ไดแก โครงการนักศึกษาสาขาแปลพบนักแปลมืออาชีพ และโครงการ
สัมมนาความรูพื้นฐานกอนขามผานงานแปล 

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเปนการรับฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูมีประสบการณ

ทางดานการแปลเชิงธุรกิจจากภายนอก ซ่ึงโครงการดังกลาวนี้จะนํามาซึ่งความรู ประสบการณ 
วิสัยทัศน และการพัฒนาทักษะดานภาษา การแปลและทักษะทางสังคมที่จําเปนตอการทํางานใน
อนาคต อีกทั้งยังเปนการกระตุนและสงเสริมใหมีทัศนคติที่ดีตอการแปล 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการแปลทางธุรกิจ 
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการแปล  
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3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทัศนคตทิี่ดีการทํางานดานการแปล  
4. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญดานการแปล  
5. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทกัษะพืน้ฐานที่จําเปนตอการแปล  
6. เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
7. เพื่อใหนักศึกษานําความรู  ประสบการณ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการทํางาน

ในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษ  จํานวน  200 คน  
- บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษ และวิทยากร จํานวน 16 คน 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู และความพรอมในการใชภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการทํางาน 

- นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแปลเชิงธุรกิจอยางมืออาชีพ 
- นักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการแปล  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมตัิโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางานและจดัประชุมวางแผนดาํเนินการ 
3. ติดตอวิทยากร และจัดเตรียมอุปกรณและสถานที่ 
4. ประชาสัมพันธโครงการ 
5. ดําเนินโครงการ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  นักแปลมืออาชีพ  
กิจกรรมที่ 2  การสัมมนาความรูพื้นฐานกอนกาวผานงานแปล  

6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานที่ดําเนินการ 

-  กิจกรรมที่ 1 นักแปลมืออาชีพ วันที่ 19 มกราคม 2554 หอง 501 
-  กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาความรูพื้นฐานกอนกาวผานงานแปล วันที่ 29 มกราคม 2554 หอง 

203  
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งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดินวงเงินประมาณ 30,000 บาท แบงเปน 

กิจกรรมที่ 1 นักแปลมืออาชีพ วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)      7,200   บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 200 ชุด)       5,000  บาท 
- คาจัดทําเอกสาร (14 บาท x 200 ชุด)     2,800 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาความรูพื้นฐานกอนขามผานงานแปลวงเงินประมาณ 15,000 บาท 

แบงเปน 
- คาตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)      7,200   บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 200 ชุด)       5,000  บาท 
- คาจัดทําเอกสาร (14 บาท x 200 ชุด)     2,800 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ           

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind)      

รวมเปนเงนิ 14,600 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม หองละ 5,000 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย จํานวน 1 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจทางดานการแปลเชิงธุรกิจและอาชีพไมนอยกวา

รอยละ 80 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชในการแปล เชิงธุรกิจและอาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ80 
5. ผูเขารวมโครงการมีทัศนคติที่ดีตอการแปล ไมนอยกวารอยละ 80 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

 อาจารยวรวิทย    กิจเจริญไพบูลย   โทร. 5858 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการแปลทางธุรกิจ 
2. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการแปล  
3. นักศึกษาเกดิทศันคติที่ดีตอการทํางานดานการแปล  
4. นักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญดานการแปล  
5. นักศึกษาเกดิทกัษะพื้นฐานทีจ่ําเปนตอการแปล  
6. นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ 
7. นักศึกษานําความรู  ประสบการณ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการทํางานใน

อนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสัมมนาวิชาการดานการสอนภาษาอังกฤษ  

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6 
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมและศักยภาพตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 2553 หลักสูตร

ภาษาอังกฤษไดจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรใหมซ่ึงมุงเนนไป

ที่การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานการแปลและการสอนโดยเฉพาะ ดังนั้นเพื่อเปนการตอบสนอง
นโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพใหกับนักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตร
ภาษาอังกฤษจึงไดจัดทําโครงการสัมมนาวิชาการซึ่งสามารถตอบสนองการพัฒนาศักยภาพใหกับ

บัณฑิต  
ทั้งนี้โครงการไดแบงออกเปนกิจกรรม 2 กิจกรรม กลาวคือ กิจกรรมที่ 1 ช่ือหัวขอ คือ “แนว

ทางการสอนเพื่อเนนการเรียนรูดวยวิธี Active Learning” และกิจกรรมที่ 2 ชื่อหัวขอ คือ “Whole 
Language and Phonetics-based instruction วิธีใดเหมาะสมกับการสอนทักษะการอานสําหรับผูเรียน
ชาวไทย” โครงการสัมมนาวิชาการนี้เปนการเพิ่มพูนความรูและพัฒนาความสามารถของบัณฑิต 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดานการสอน เพื่อใหผูเรียนมีแนวทางการสอนที่เนนการเรียนรูดวย
ตนเองซึ่งความรูที่ไดนั้นจะยั่งยืนและไดพัฒนาทักษะตาง ๆ อยางเต็มที่  ผูเรียนจะไดศึกษาวิธีการสอน 
กิจกรรม  และการผลิตสื่อการสอนที่จะชวยใหการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณและเกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด  
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วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสอนภาษาอังกฤษ 
2.   เพื่อใหนักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีตอการสอนภาษาอังกฤษและเปนการสรางเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3.  เพื่อใหนักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษ 
4.    เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 

 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 1-3 จํานวน 100 คน  
- บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษและวิทยากร จํานวน 16 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู และความพรอมในการใชภาษาอังกฤษ และ
ทักษะการทํางาน 

- นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ 
- นักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการสอน  

 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร และทําจดหมายเชิญ 
3. ประชาสัมพันธไปยังนักศึกษา 
4. ดําเนินโครงการ โดยจัดกิจกรรมที่ 1 แนวทางการสอนเพื่อเนนการเรียนรูดวยวิธี Active 

Learning และกิจกรรมที่ 2 Whole Language and Phonetics-based instruction วิธีใดเหมาะสมกับการ
สอนทักษะการอานสําหรับผูเรียนชาวไทย โดยวิทยากรจากภายนอก 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1: แนวทางการสอนเพื่อเนนการเรียนรูดวยวิธี Active Learning ในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กิจกรรมที่ 2: Whole Language and Phonetics-based instruction วิธีใดเหมาะสมกับการสอน
ทักษะการอานสําหรับผูเรียนชาวไทย ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)      7,200   บาท 
- คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 16 ชุด)      1,280   บาท 
- คาจัดทําเอกสาร (15 บาท x 100 ชุด)     1,500 บาท 
- คาจัดทําแบบทดสอบ (5 บาท x 100 ชุด)          500 บาท 
- คาวัสด ุ        4,520 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)      7,200   บาท 
- คาอาหารกลางวัน (80 บาท x 16 ชุด)      1,280   บาท 
- คาจัดทําเอกสาร (15 บาท x 100 ชุด)     1,500 บาท 
- คาจัดทําแบบทดสอบ (5 บาท x 100 ชุด)          500 บาท 
- คาวัสด ุ        4,520 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทกุรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 58,400 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม หองละ 5,000 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย จํานวน 12 คน ชม.ละ 600 บาท จาํนวน 6 ชม.เปนเงิน 43,200 บาท 

-  คาตอบแทนนักศึกษา จํานวน 10 คน วันละ 200 บาท จาํนวน 2 วัน เปนเงิน 4,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,200 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 

   
ผูรับผดิชอบ 
 อาจารยสุทธาสินี  เกสรประทุม  โทร. 5858 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสตรการสอน  
2. นักศึกษาเกดิทศันคติที่ดีตอการสอนและมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
3. นักศึกษาไดรับการถายทอดประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญดานการสอน  
4. นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
5. นักศึกษามีความพรอมในการประกอบอาชพีในอนาคต 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสร 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดาน TOEIC ใหแกนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.1  

 

หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากในปจจุบัน สถานประกอบการหลายแหงใหความสําคัญกับการรับสมัครบัณฑิต
ที่มีผลคะแนนจากการสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐาน เชน ขอสอบ 
TOEIC TOEFL และ IELTS เพื่อตอบสนองตอตลาดแรงงานและยกระดับความรูความสามารถใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรจึงกําหนดใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 
สอบ TOEIC โดยกําหนดใหมีระดับคะแนนอยูที่ 600 คะแนน  

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และใหนักศึกษามีความคุนเคยกับแนว
ขอสอบ และมีเทคนิควิธีการทําขอสอบที่ถูกตอง รวมถึงมีความมั่นใจในการทําขอสอบ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษจึงกําหนดจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานTOEIC ขึ้น โดยกําหนดใหมีวันและ
เวลาเรียนเสมือนเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเขาเรียนตามปกติในแตละภาคการศึกษา และกําหนดใหมี
ผูสอนทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทั้งในดานไวยากรณจากอาจารยชาว
ไทย ทักษะการฟงและการอานจากอาจารยชาวตางประเทศ การฝกทําขอสอบจริง การเรียนรูเทคนิค
การทําขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ และการเพิ่มวงคําศัพทที่เกี่ยวของกับขอสอบ TOEIC  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษากอนการสอบ TOEIC 
2. เพื่อใหนักศึกษามีความคุนเคยกับแนวขอสอบ และมีเทคนิควิธีการทําขอสอบที่ถูกตอง   
3. เพื่อใหนักศึกษามีความมั่นใจในการทําขอสอบ TOEIC 
4. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทัง้ในดานไวยากรณ ทักษะการฟง และการอาน 
5. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหขอสอบ และเพิ่มวงคําศัพทที่เกี่ยวของกับขอสอบ TOEIC  
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เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษรหัส 51 และ 52 จํานวน 250 คน  
2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

-  นักศึกษามีความพรอมกอนการสอบ TOEIC 
- นักศึกษามีความคุนเคยกับแนวขอสอบ และมีเทคนิควิธีการทําขอสอบที่ถูกตอง   
- นักศึกษามีความมั่นใจในการทําขอสอบ TOEIC 
- นักศึกษาไดฝกฝนทั้งในดานไวยากรณ ทกัษะการฟง และการอาน 
- นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอสอบ และเพิม่วงคําศัพทที่เกี่ยวของกับขอสอบ TOEIC  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน  
3. จัดตารางเรียน ผูสอน และทําบันทึกขอใชหองเรียน 
4. ประชาสัมพันธใหนักศกึษารับทราบ 
5. ดําเนินโครงการอบรม TOEIC ใหนักศึกษาเปนเวลา 2 ภาคเรียน โดยเรียนสัปดาหละ 3 

ช่ัวโมง รวม 90 ช่ัวโมง พรอมทั้งมีการจัดสอบ Pre-Test และ Post-test เพื่อวัดระดับความรู
ของนักศึกษา 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤศจกิายน 2553 – สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
 

งบประมาณ 
1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ( In Cash) 

ไมใชงบประมาณ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 154,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม หองละ 3,000 บาท จํานวน 30 วนั เปนเงิน 90,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 600 บาท จํานวน 90 ชม. เปนเงิน 54,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 10,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการทําขอสอบ TOEIC ไมนอยกวารอยละ 80 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชในการทําขอสอบ TOEIC ไมนอยกวารอยละ 

75 
5. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. อาจารยณัฐพร  เดชะ   โทร. 5859 
2. อาจารยวนัวิสาข  พงษปล้ืม 

3. อาจารยวรรณวนัช  รัมยากูร 

4. อาจารยสุณา  กังแฮ 

5. อาจารยบูลยา  สอดศรี 
6. อาจารยอานนท  ขันโท 

7. อาจารยศิรินยา  พิพัฒนศรีสวสัดิ์ 
8. Mr. Ivan Benedict New 

9. Mr. Jason M. Brown    

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความพรอมกอนการสอบ TOEIC 
2. นักศึกษามีความคุนเคยกับแนวขอสอบ และมีเทคนิควิธีการทําขอสอบที่ถูกตอง   
3. นักศึกษามีความมั่นใจในการทําขอสอบ TOEIC 
4. นักศึกษาไดฝกฝนทั้งในดานไวยากรณ ทกัษะการฟง และการอาน 
5. นักศึกษาสามารถวิเคราะหขอสอบ และเพิม่วงคําศัพทที่เกี่ยวของกับขอสอบ TOEIC  
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อรอบตัว 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6 
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  

 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา ภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนใบเบิกทางของโอกาสและ
ความกาวหนาในอาชีพการงาน เนื่องจากหลายหนวยงานมีการคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานหรือเล่ือน
ขั้นโดยพิจารณาจากความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีความจําเปน
สําหรับการดํารงชีวิตของคนยุคใหม ดวยเหตุผลที่วาการสื่อสารขาวสารขอมูลตาง ๆ ในยุค
โลกาภิวัฒนที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนา ซ่ึงทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารหากันได ทําให
ขอมูลขาวสารมีความหลากหลาย โดยเฉพาะขอมูลความรูใหม ๆ สวนใหญยังมีการเผยแพรเนื้อหาเปน
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงหากจําเปนจะตองใชขอมูลดังกลาว การรอรับขอมูลเฉพาะที่มีการแปลเปนภาษาไทย
แลวนั้น อาจไมทันการณหรือสงผลเสียตอหนาที่การงาน ทําใหพลาดโอกาสดี ๆ หรือแมแตสูญเสีย
ชีวิตได  ดังนั้น การมีความรูทางดานภาษาอังกฤษจึงเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับมนุษยยุคใหมในการ
ดําเนินชีวิตอยางชาญฉลาดและเปนปกติสุข 
 ในชวง 3 ปที่ผานมาพบวา เด็กไทยสวนใหญออนภาษาอังกฤษทุกทักษะคือ ฟง-พูด-อาน-
เขียน โดยเฉพาะทักษะการฟงและการพูด เพราะแมแตในกลุมที่ทําขอสอบไดคะแนนสูง สวนใหญก็
พูดภาษาอังกฤษไมได หากเปรียบเทียบโดยรวมคาดวาระดับขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดย
เฉลี่ยของเด็กไทยชั้นมัธยมศึกษา อาจเทียบไดกับเด็กชั้นประถมของมาเลเซีย-สิงคโปร แมวาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย จะใชเวลาถึง 12 ป ก็ตาม แตก็ยังพบวา การเรียนการสอนที่ผาน
มา ยังไมสามารถทําใหเด็กไทยสวนใหญใชภาษาอังกฤษได  ซ่ึงจะเห็นไดจากประกาศผลคะแนน
แบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และผลการสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ 
GAT และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT จะมีการพูดถึงปญหาเด็กได

คะแนนต่ําในทุกวิชา สําหรับผลสอบ GAT-PAT คร้ังสองที่ผานมาปรากฏวาทุกวิชาคะแนนเฉลี่ยไมถึง 
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50% เชนเดิม เฉพาะการสอบ GAT ภาษาอังกฤษมีเด็กไดคะแนนศูนยถึงกวา 8,000 คน  (ปองภพ วิ
ทิพยรอด, 2552, หนา 7)  ดังนั้น เมื่อเกิดปญหาการออนภาษาอังกฤษตั้งแตในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานแลว ยอมสงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอยางหลีกเลี่ยงไมได   
 หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเล็งเห็นวา ปญหาการออนภาษาอังกฤษเปนปญหาที่ควรมีการแกไข
อยางเรงดวน  อยางไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษใหประสบความสําเร็จมิอาจทําใหเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาอันสั้น หากแตเปนการสั่งสมประสบการณโดยผานสิ่งตาง ๆ รอบตัวใหไดมากที่สุด  ดังนั้น
หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเห็นวา การเรียนภาษาอังกฤษโดยผานสื่อรอบตัวนาจะเปนการชวยกระตุน
ความทรงจําเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เคยเรียนรูมา  ตลอดจนการพัฒนาความรูที่มีอยูเดิมใหเพิ่มมากขึ้น
ได โดยโครงการนี้จะจัดทําในลักษณะโครงงานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียน 
รายวิชา 1551119 โครงสรางเชิงไวยากรณและการใช  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ซ่ึงจัดทําใน
ช่ือวา “โครงงานการผลิตสื่อเสียง English to Ears (E2E)” เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตผานโฮมเพจของหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยโครงงานดังกลาวจะเปนการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง ไดลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยัง
เปนการทบทวนความรูใหกับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้ ที่สําคัญยังเปนการเผยแพรความรูทางดาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาคนอื่นในมหาวิทยาลัยไดอีกดวย 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรความรูทางดานภาษาอังกฤษ อาทิ โครงสรางไวยากรณ สํานวน คําศัพท ฯลฯ 
ใหกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นป 1 ที่เรียนรายวิชา 1551119 โครงสรางเชิง
ไวยากรณและการใช ไดมีโอกาสบูรณาการความรูทางภาษาอังกฤษและมีประสบการณในการผลิตสื่อ
เสียง English to Ears (E2E)   

3. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษไดทบทวนความรูทางดานภาษาอังกฤษ และ

เพิ่มเติมความรูจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

-  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 400 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นป 1 ที่เรียนรายวิชา 1551119 โครงสรางเชิง

ไวยากรณและการใช  จํานวน 160   คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและการใช
ภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นป 1 ไดทบทวนและพัฒนาความรูภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนบูรณาการความรูทางภาษาอังกฤษ 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. อบรมใหความรูกับนักศึกษาในการผลิตสื่อเสียง 
3. ใหคําปรึกษาในการดําเนินโครงงานกับนักศึกษา โดยใหนักศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ

หัวขอทางไวยากรณตามที่กําหนด เพื่อนํามาเขียนบทประกอบการสรางสื่อเสียง 
4. ประชาสัมพันธโครงการ 
5. ดําเนินโครงการ โดยใหนักศึกษาที่สนใจเขามาใชส่ือเสียง English to Ears (E2E) ผาน

ทางเว็บไซด  
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2554  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

       ไมใชงบประมาณ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 17,400 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 600 บาท จํานวน 4  ชม.  เปนเงิน 2,400 บาท 

-  คาจัดทําสื่อเสียง English to Ears (E2E) เปนเงิน 5,000 บาท 
-  คาสาธารณปูโภค เปนเงิน 10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
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4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบ 

 อาจารยวรรณวนัช  รัมยากูร  โทร. 5859 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ส่ือเสียง English to Ears (E2E) เปนประโยชนตอการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 สามารถบูรณาการความรูทางภาษาอังกฤษและ
สามารถผลิตสื่อเสียงภาษาอังกฤษได  

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 เกิดการเรียนรูเพิ่มเติม จากการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวันภาษาอังกฤษ 
 
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 

ในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาในระดับสากลที่มีความสําคัญในทุกสาขาอาชีพและรวม

ไปถึงการติดตอสื่อสารอยางแพรหลายในทุกระดับชั้น ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษไมไดเปนภาษาสําหรับ
ติดตอเฉพาะกับชาวอเมริกันหรือชาวอังกฤษ หรือชาติที่เปนเจาของภาษาอังกฤษเพียงกลุมเดียว แต
เปนภาษาที่นํามาใชสื่อสารกับคนทั่วโลกที่ไมไดมาจากประเทศที่เปนเจาของภาษาอังกฤษอีกดวย 
นอกจากนี ้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญในทุกสวนของโลก  เชน  องคกรระหวางประเทศ  
สหประชาชาติ สหภาพยุโรป  ลวนใชภาษาอังกฤษเปน 1 ในภาษาหลักสําหรับการสื่อสาร  ดวยเหตุ
นี้เองทางหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรม จึงไดจัด
กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ เพื่อเปนการสงเสริมความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4  ดาน  คือ 
ฟง พูด อาน เขียน ของนักศึกษาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3   
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดใชความคิดในการตอยอดความรูทาง

ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมความรูทางภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาผานกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ 
5. เพื่อรณรงคการใชภาษาอังกฤษอยางถูกตอง แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 1- 3 จํานวน 300 คน 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 1- 3 ไดพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีความรู 
ความสามารถทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียน 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสาร 
4. ประชาสัมพันธโครงการ 
5. ดําเนินโครงการ ประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี ้ 

- การอบรมความรูภาษาอังกฤษ 
- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การโตวาทีภาษาอังกฤษ 
- การประกวดรองเพลง 
- การแสดงละครภาษาอังกฤษ 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน 50,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (4  คน x 3 ชม. x 1,200 บาท)            14,400 บาท 
-  คาอาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 150 บาท)   4,500 บาท 
-  คาอาหารวาง (30 คน x 2 มื้อ x 25 บาท)   1,500 บาท 
-  คาถายเอกสาร                                                8,000    บาท 
-  คาวัสด ุ                               21,600 บาท   
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 
รวมเปนเงนิ 105,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 25 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 90,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 10,000 บาท  
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศกึษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. อาจารยวนัวิสาข  พงษปล้ืม โทร. 5858 
2. อาจารยสุทธาสินี  เกสรประทุม 
3.   อาจารยกัญชุลี  มูลพัฒน 
4.    อาจารยวรวิทย  กจิเจรญิไพบูลย  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1- 3  ไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การ
พูด การอาน และการเขียน พรอมกับการตอยอดองคความรูทางดานภาษาอังกฤษ 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1- 3 ไดประยุกตใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1- 3  ไดฝกฝนทักษะในการทํางาน เชน การ
วางแผนลวงหนา การทดลองแผนที่ไดวางไว การตัดสินใจ การประเมินผลของงาน และอื่นๆ  
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและสงเสริมภาวะผูนํา 
 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
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 

การผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษและสามารถนําความรูที่ได

ไปใชในการทํางานเพื่อใหเกิดความกาวหนาแกตนเองและสังคมนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน อยางตอเนื ่อง ทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงาน รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคม 
ความเสียสละ การเอื้อเฟอเผ่ือแผซ่ึงกันละกัน และการทํางานเปนทีม ดวยเหตุผลดังกลาวหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ จึงไดจัดคายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะขึ้น สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 ไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน 

2.  เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 ไดฝกฝนการทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา 
ความเสียสละ เอื้อเฟอเผ่ือแผ และการเรียนรูใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม  

3. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 ไดฝกฝนทักษะในการทํางาน ไดแก การ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การคิดวิเคราะหและตัดสินใจ การแกปญหาเฉพาะหนา และการ
ประเมินผลของงาน  
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 2 จาํนวน160คน 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 2 ไดพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีความรู 
ความสามารถทั้งดานการฟง การพูด การอานและการเขียน 

-  นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 2 มีโอกาสไดฝกฝนการทํางานเปนทีม และเรียนรู
การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
3. ติดตอสถานที่และวิทยากร 
4. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และเอกสาร 
5. จัดกิจกรรมเขาคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตอไปนี ้

- การละลายพฤติกรรม 
- การออกกําลังกายตอนเชา 
- กิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ ฝกฝน 4 ทักษะ ฟง พูด อาน เขียน 
- กิจกรรมกลุมในดานภาวะผูนํา 
- การแสดงละครภาษาอังกฤษ 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนสิงหาคม 2554 ณ คายบรุฉัตร จังหวัดราชบุรี 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณทั้งหมด 162,000 บาท ดังนี้ 
1.1 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 50,000 บาท แบงเปน 

- คาตอบแทนวทิยากร (2 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท)        14,400 บาท 
-  คาเบี้ยเล้ียงอาจารย (12 คน x 3วัน x 210 บาท)                                   7,560   บาท 
-  คาแท็กซี่ (12 คน x 400 บาท)                                                             4,800   บาท 
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-  คาถายเอกสาร       10,000   บาท 
-  คาวัสด ุ       13,240 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

1.2 ใชเงินสนับสนุนจากนักศกึษา วงเงนิงบประมาณ 112,000 บาท (160 คน x 700 บาท) 
แบงเปน 

- คาอาหารนักศกึษา (160 คน x 7 มื้อ x 50 บาท)              56,000 บาท 
- คาอาหารวางนักศึกษา (160 คน x 5 มื้อ x 30 บาท)             24,000 บาท 
- คาที่พักนักศกึษา (160 คน x 2 คืน x 100 บาท)              32,000 บาท 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 
รวมเปนเงนิ 59,200 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 3 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เปนเงิน 43,200 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 15 คน วันละ 200 บาท จํานวน 3 วนั เปนเงิน 9,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 2,000 บาท  
  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศกึษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  
2. นักศึกษามีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. นักศึกษานําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. อาจารยวนัวิสาข  พงษปล้ืม โทร. 5858 
2. อาจารยสุทธาสินี  เกสรประทุม 
3.   อาจารยกัญชุลี  โสมาบุตร  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 มีทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด การอาน 
และการเขียนเพิ่มมากขึ้น 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 สามารถทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา มีความ
เสียสละ เอื้อเฟอเผ่ือแผ และสามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
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3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 2 มีทักษะในการทํางาน ไดแก การวางแผน การ
ดําเนินการตามแผน การคิดวิเคราะหและตัดสินใจ การแกปญหาเฉพาะหนา และการประเมินผลของ
งาน  
 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.4 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.3 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

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

 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงคที่จะมุงเนนการผลิตบัณฑิตดานเลขานุการ การ
โรงแรม และการตลาด ใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพ ดวยการศึกษาแบบ
บูรณาการ โดยสามารถนําความรูดานการสื่อสารและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการศึกษา การ
ทํางาน และการพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการพัฒนาตนเองและองคกร 
นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถนําความรูที่ไดทั้งจากการเรียนและกิจกรรมจากภายในและภายนอก
หองเรียนไปใชในการทํางานเพื่อใหเกิดความกาวหนาทั้งแกตนเองและชุมชน เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องและ
ตลอดเวลาทั้งภายในหองเรียนและในสถานการณจริง หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงไดจัดทํา
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจขึ้น 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบดวย 6 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมที่ 1 คายพัฒนาภาวะผูนําและศักยภาพภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  กิจกรรมที่ 3 กีฬาสัมพันธ (Friendly B.E. 
Tournament) กิจกรรมที่ 4 B.E. Tea Party กิจกรรมที่ 5 B.E. Product Fair 2011 และกิจกรรมที่ 6 การ
อบรม TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ซ่ึงจะเปนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในทุกดานที่จําเปนตอการทํางานและการดํารงตนอยูในสังคมตอไป  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาและเพิ่มพูนความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีโอกาสในการฝกฝน เรียนรูทักษะ
กระบวนการในการทํางาน เชน การวางแผนลวงหนา การทดลองแผนที่ไดวางไว การตัดสินใจ การ
ประเมินผลของงานและอื่นๆ 

3. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฝกภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม 
4. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันอันจะ

สงผลตอความเปนเอกภาพ และความสามัคคีกลมเกลียวภายในหลักสูตร 

5. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับคณาจารย

ในหลักสูตร ใหมีความแนบแนนมากยิ่งขึ้น 

 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทุกชั้นป จํานวน 456 คน 

- บุคลากรหลักสูตรภาษอังกฤษธุรกิจ จํานวน 12 คน 
2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
ภาวะผูนํา และทักษะการทํางาน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีโอกาสฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ การใช
ชีวิตรวมกับผูอ่ืนภายนอกหองเรียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความสัมพันธอันดีระหวางกันและคณาจารยใน

หลักสูตร 

- นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจมีความรูความสามารถ และทักษะในสาขาวิชา  
 
กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ติดตอวิทยากร และทําจดหมายเชิญ 

3. ประชาสัมพันธงาน 

4. ดําเนินโครงการ ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 คายพัฒนาภาวะผูนําและศักยภาพภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
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กิจกรรมที่ 3 กีฬาสัมพันธ (Friendly B.E. Tournament)  
กิจกรรมที่ 4 B.E. Tea Party  
- กิจกรรมที่ 4.1 เครื่องแตงกาย (Clothing)  
- กิจกรรมที่ 4.2 มารยาททางโทรศัพท (Telephone Etiquette)  
- กิจกรรมที่ 4.3 มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette) 
กิจกรรมที่ 5 B.E. Product Fair 2011 
กิจกรรมที่ 6 การอบรม TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม – กันยายน 2554 โดยดําเนินการดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 คายพัฒนาภาวะผูนําและศักยภาพภาษาอังกฤษ วันที่ 26-28 มกราคม 2554 ณ 

โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค เดือน

กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุมปนนอย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กิจกรรมที่ 3 กีฬาสัมพันธ (Friendly B.E. Tournament) เดือนมิถุนายน 2554 ณ ศูนยสุขภาพ

ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กิจกรรมที่ 4 B.E. Tea Party เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ดังนี้ 
- กิจกรรมที่ 4.1 เครื่องแตงกาย (Clothing) เดือนมิถุนายน 2554 
- กิจกรรมที่ 4.2 มารยาททางโทรศัพท (Telephone Etiquette) เดือนกรกฎาคม 2554 
- กิจกรรมที่ 4.3 มารยาททางธุรกิจ (Business Etiquette) เดือนสิงหาคม 2554 
กิจกรรมที่ 5 B.E. Product Fair 2011เดือนกันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กิจกรรมที่ 6 การอบรม TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 เดือนกันยายน 2554 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณทั้งหมด 310,000 บาท แบงเปนงบประมาณแผนดิน วงเงิน 110,000 
บาท และงบประมาณสนับสนุนจากนักศึกษา วงเงิน 200,000 บาท ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 คายพัฒนาภาวะผูนําและศักยภาพภาษาอังกฤษ ใชเงินงบประมาณแผนดิน
วงเงินประมาณ 45,000 บาท แบงเปน 

- คาอาหารวางนักศึกษา (16 คน x 25 บาท x 6 มื้อ)   2,400  บาท 
- คาอาหารกลางวันนกัศึกษา (16 คน x 50 บาท x 3 มื้อ)    2,400  บาท 
- คาอาหารวางอาจารย (8 คน x 25 บาท x 6 มื้อ)   1,200  บาท 
- คาอาหารกลางวันอาจารย (8 คน x 50 บาท x 3 มื้อ)    1,200  บาท 
- คาวัสด ุ                    20,380  บาท 
- คาถายเอกสารและจัดทํารูปเลมสมุดกิจกรรมและคูมือ    5,000  บาท 
- คาน้ํามันรถ        9,000  บาท 
- คาเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (1 คน x 180 บาท x 5 วัน)      900  บาท 
- คาเบี้ยเล้ียงอาจารย (6 คน x 210 บาท x 2 วัน)    2,520  บาท 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 

- คาอาหารวาง (12 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)         600 บาท 
- คาวัสด ุ                               10,700 บาท 
- คาถายเอกสาร        1,500 บาท 
กิจกรรมที่ 3 กีฬาสัมพันธ (Friendly B.E. Tournament) ใชเงินงบประมาณแผนดิน

วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 

- คาอาหารวาง (150 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)    6,000 บาท 
- คาวัสด ุ        3,500 บาท 
- คาถายเอกสาร        500 บาท 
กิจกรรมที่ 4 B.E. Tea Party ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 20,000 บาท 

แบงเปน 

- คาอาหารวาง (12 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)      600 บาท 
- คาวัสด ุ                   10,700 บาท 
- คาถายเอกสาร        1,500 บาท 
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กิจกรรมที่ 5 B.E. Product Fair 2011 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 20,000 
บาท แบงเปน 

- คาอาหารวาง (40 ชุด x 25 บาท)     2,000  บาท 
- คาวัสด ุ         13,000  บาท      
- คาถายเอกสาร          5,000  บาท 
กิจกรรมท่ี 6 การอบรม TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และ 4 ใชเงินสนับสนุนจาก

นักศึกษา (คนละ 2,000 บาท x 100 คน) วงเงินประมาณ 200,000 บาท แบงเปน 
- คาสมัครสอบ TOIEC (1,000 บาท x 100 คน)    100,000 บาท 
- คาหนังสือ วัสดุ และอุปกรณในการเรียน    100,000 บาท 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 529,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 10 วัน เปนเงิน 50,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 12 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 60 ชม. เปนเงิน 432,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 10 วัน เปนเงิน 40,000 บาท 

- คาจางพิมพเอกสาร จํานวน 200 หนา ๆ ละ10 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 5,000 บาท  
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศกึษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  
2. นักศึกษามีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. นักศกึษามีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. นักศึกษานําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

    

ผูรับผดิชอบ 
1. อาจารยสุดารตัน เจตนปญจภัค โทร. 5857 

2. อาจารยมานะ โตสัจจะวงษ 
3. อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา 

4. อาจารยกนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
5. ดร.สรพล จิระสวัสดิ ์
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความสัมพันธอันดีระหวางกัน และคณาจารย อันจะสงผลตอความเปนเอกภาพ 
และความสามัคคีกลมเกลียวภายในหลักสูตร 

2. นักศึกษามีความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการทํางาน 
3. นักศึกษามีโอกาสฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ การใชชีวิตรวมกับผู อ่ืนภายนอก

หองเรียน 
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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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     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตร  เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานในสังคม  และมีความรูความสามารถเหมาะแกการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงจัดโครงการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางจิตวิทยา 
โดยเปนการบูรณาการความรูในรายวิชาตาง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในการถายทอดและ
เผยแพรใหกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาในทุกชั้นปมีการ
พัฒนาตนเองในดานวิชาการและพัฒนาไปสูผูเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตรอยางตอเนื่องเปนที่

ตองการของตลาดแรงงานและเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนยอมรับของสังคมตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรความรูทางจิตวิทยา 
2. เพื่อใหผูเขาชมงานนิทรรศการเกิดความรู ความเขาใจ มีเจตคติที่ดีตอการศึกษาดาน

จิตวิทยา และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
3. เพื่อพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องคการ จากการบูรณาการความรูในรายวชิาตางๆ 
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เปาหมาย 

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

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- ผูเขาชมงานนิทรรศการมีความรู ความเขาใจ และสามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการสามารถบูรณาการความรูใน

รายวิชาตาง ๆ และเผยแพรใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืนได 
 

กิจกรรมดําเนินการ 

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

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนกุมภาพันธ  2554   ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 20,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสดุ            15,000   บาท 
- คาถายเอกสารประกอบการดาํเนินโครงการ   5,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

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 
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- 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. ผูเขารวมโครงการนาํความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 

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

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขาชมงานนทิรรศการเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคตทิี่ดีตอการศึกษาดานจิตวิทยาและ
สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในชีวติประจําวนัได 

2. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาดานจิตวิทยา

และมีทักษะในการบูรณาการความรูในรายวิชาตาง ๆ  
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการเสริมสรางความเปนเลิศทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
 

หลักการและเหตุผล 

ดวยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับ
มอบหมายใหมีหนาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตร  เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานในสังคม  และมีความรูความสามารถเหมาะแกการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ   ดังนั้น
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงจัดโครงการเสริมสรางความเลิศทางวิชาการหลักสูตร

จิตวิทยา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาในทุกชั้นปมีการพัฒนาตนเองในดานวิชาการและพัฒนาไปสู
ผูเชี่ยวชาญทางดานพฤติกรรมศาสตรอยางตอเนื่อง  ตลอดจนเปนการแขงขันเพื่อหาตัวแทนของ
หลักสูตรไปแขงขันตอบปญหาทางวิชาการทางจิตวิทยาในระดับอุดมศึกษา เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานและเปนบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนยอมรับของสังคมตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความเลิศทางวิชาการแกนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ใหเปนบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มีคุณลักษณที่พึงประสงค และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

โดยประยุกตความรูทางวิชาการ สูรูปแบบของการจัดกิจกรรมสรางสรรคดานวิชาการและเปนการ
เผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญ และบริการวิชาการแกสังคม 
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เปาหมาย 

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

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีองคความรูและมีความเขาใจในศาสตรทางดานจิตวิทยาและจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ เพิ่มมากขึ้น 

- นักศึกษาเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพจิตวิทยาและ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

- นักศึกษาไดฝกฝนทักษะในการใหความรูและบริการทางวิชาการแกสังคม 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ประชาสัมพันธ และรับสมัครนักศึกษาเขารวมแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 
4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ และสถานที่ดําเนนิงาน 
5. ดําเนินโครงการโดยใหนักศกึษาจดันิทรรศการดานจิตวทิยา และมแีขงขันตอบปญหาทาง

วิชาการ 
6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนสิงหาคม  2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสด ุ                          10,000 บาท 
-  คาถายเอกสาร/จัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม  10,000 บาท  
- คาตกแตงสถานที่จัดงาน     10,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

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. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 
 

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

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่
ดี ตอสาขาวิชาจิตวิทยา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ เพิ่มมากขึ้น  

2. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ เปนที่
ตองการแกตลาดแรงงาน 

3. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ แสดงศักยภาพทางดานวิชาการ 
เปนที่ยอมรับแกสังคม  
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวันรัฐธรรมนูญ 53 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

  
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3 
2. แผนงานเสริมสรางทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 3 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย       
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   
       

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคมของทุกป เปนวันรัฐธรรมนูญ ซ่ึง พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหกับชนชาวสยามเมื่อปพุทธศักราช 2475  
เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแสดงความ
กตัญูกตเวทีและนอมรําลึกถึงลนเกลารัชกาลที่ 7 อีกทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศซึ่งเปนเรื่องที่นักกฎหมายตองมีความเขาใจอยางทองแท  การตีความและวิเคราะหปญหาตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  มีผลกระทบตอกฎหมายลําดับรองและองคกรที่ เกิดขึ้นตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ   ดังนั้น  ทางหลักสูตรนิติศาสตรจึงเล็งเห็นความสําคัญที่จะตองสรางความเขาใจและให
ความรูแกนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร  เพื่อที่สามารถนําองคความรูดานกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได
ศึกษาออกไปชวยเหลือประชาชนและหนวยงานที่นักศึกษาตองออกไปประกอบวิชาชีพดานกฎหมาย

สืบไป 
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจและทักษะดานกฎหมายรัฐธรรมนูญใหแก
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร 

2.  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการแสดงพระประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เพื่อ 
เทิดพระเกียรติ และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกใหกับ
ประชาชนชาวไทย ตลอดจนประวัติความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย 

3.  เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของหลักสูตรนิติศาสตร 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 200 คน 
- บุคลากรหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 16 คน   
- นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบคุคลทั่วไป จํานวน 200 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมคีวามรูความเขาใจและทกัษะดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ตาม เจตนารมณและหลักการของกฎหมายรัฐธรรมนูญอยางถองแท 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ขออนุมัติโครงการ 

2.  ประชาสัมพันธโครงการ                
3.  จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ดําเนินการ     
4.  ดําเนินโครงการ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงวิชาการโดยใหความรูภาพรวม  

ประวัติความเปนมา  และทิศทางของรัฐธรรมนูญไทย และกิจกรรมที่ 2 จัดซุมแสดงพระประวัติ
รัชกาลที่ 7 และความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
  

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย ในวันที่  8 ธันวาคม 2553               

ณ หองประชุมปนนอย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 2 จัดซุมแสดงพระประวัติรัชกาลที่ 7 และความเปนมาของรัฐธรรมนูญไทย 

ระหวางวันที่  6 – 10 ธันวาคม 2553 ณ หอง 1214 
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งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ( In cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  45,000 บาท แบงเปน 
 - คาอาหารกลางวัน (16 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)                                         2,400    บาท    
-  คาอาหารวาง (200 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)                10,000  บาท 

-  คาจัดนิทรรศการ       5,000  บาท 
-  คาจัดทําเอกสาร (100 ชุด x 100 บาท)                                                    10,000    บาท 
   -  คาวัสดุ                                                                           17,600  บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 62,500 บาท  แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงนิ 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 15 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 54,000 บาท 
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 500 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 2,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท  
  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. นายกิตติ  นีรมติร                        โทร. 5842 
2. นายวัลลภ  หางไธสง                          
3.    นายจกัรกฤษณ  เฉลิมโชคปรีชา               
4.   นายสรศักดิ์  มัน่ศิลป         
5.    นางสาวสุกัญญา   พวงแกว   
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมีความรูความเขาใจและทักษะดานกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2.  หลักสูตรนิติศาสตรไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นแกสังคม 
3.  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว    
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวันรพี 54 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

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

      
ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. แผนงานเสริมสรางทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 3 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย  
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

 

หลักการและเหตุผล 

ในวันที่  7 สิงหาคมของทุกป เปนวันคลายวันสิ้นพระชนมของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
หรือพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ ผูทรงไดรับการยกยองใหเปน “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” เนื่องจาก
พระองคทรงเปนนักกฎหมายที่ยึดหลักนิติธรรมในการใชกฎหมายเปนวิชาชีพ ทรงวางระบบแบบ
แผนศาลยุติธรรม และทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ทรงเปนผู
วางรากฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมีผลงานทางกฎหมายหลายประการ ดังนั้น หลักสูตร
นิติศาสตร ไดรวมกันจัดกิจกรรมทางดานกฎหมาย เชน การจัดนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ และ
แขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค และเปนการ
แสดงออกถึงความกตัญูกตเวที 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพรประวัติพระองคเจารพีพัฒนศกัดิ์ “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” 
2. เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เปนการเสริมสรางทักษะความรูดานกฎหมายแก

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร 
3. เพื่อจัดกจิกรรมแขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย เปนการเสริมสรางความเข็มแข็งทาง

วิชาการ 
4. เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ตอพระบิดา

แหงกฎหมายไทย 
5. เพื่อสรางความตระหนักถึงภาระหนาที่ในการสรางความยุติธรรมใหแกนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร 
 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
-  นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 400 คน   
- บุคลากรหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 16  คน 
- นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบคุคลทั่วไป จํานวน 200 คน 

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  เผยแพรประวตัิพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแหงกฎหมายไทย”  
- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรไดรับการเสริมสรางทักษะความรูดานกฎหมาย เปนการ

เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมีความสัมพันธอันดีและมคีวามสามัคคีในหมูคณะ 
- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรไดรับการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ

คุณธรรมจริยธรรม ในการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพระบดิากฎหมายไทย  
- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมีความตระหนักถึงภาระหนาที่ในการสรางความยุติธรรม

ใหแกนกัศึกษาหลักสูตรนิตศิาสตร 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ และรับสมัครผูเขารวมกิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานที่ 
4. ดําเนินโครงการในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  จัดนิทรรศการแสดงประวัติพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์  
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กิจกรรมที่ 2  จัดสัมมนาวิชาการดานกฎหมาย  
กิจกรรมที่ 3  จัดแขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย   

5. ในวันที่  7  สิงหาคม  2554 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรจํานวน 50 คน พรอม
คณาจารย วางพวงมาลาถวายพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์  ณ  ศาลฎีกา  

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

วันที่  3  สิงหาคม 2554   ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  65,000 บาท แบงเปน 
    - คาตกแตงสถานที่           10,000   บาท 
    - คาอาหารวาง (300 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)                 15,000   บาท 
 -  คาจัดนิทรรศการและพวงมาลา               2,000 บาท 

-  คาจัดทําปายประชาสัมพันธ                          5,000   บาท 
- คาจัดทําเอกสาร (200 ชุด x 100 บาท)                  20,000   บาท 
- คาวัสดุอ่ืนๆ         13,000   บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 62,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน  1 วนั เปนเงิน 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 15 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 54,000 บาท 

-  คาตอบแทนนักศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 ชม.เปนเงิน 2,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 
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ผูรับผดิชอบ 
อาจารยหลักสตูรนิติศาสตร   โทร  5842  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรประวัติพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแหงกฎหมายไทย” สูสังคม 
2. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมีทักษะความรูดานกฎหมาย เสริมสรางความเข็มแข็งทาง

วิชาการ 
3. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมีความสัมพันธอันดีและความสามัคคีในหมูคณะ 
4. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรไดแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพระบิดาแหง

กฎหมายไทย และเกิดเปนประเพณีปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดตอกันไป 
5. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรไดรับการปลูกจิตสํานึกใหรักในวิชาชีพกฎหมาย และ

ตระหนักถึงภาระหนาที่ในการสรางความยุติธรรม 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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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  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการเรียนการสอนไดมีการมุงเนนใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณในการทํางาน

และสามารถนําความรูจากหองเรียนไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ซ่ึงมีประโยชนตอนักศึกษาชุมชน
และสังคม หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาทักษะเพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพไดจริง จึงจัดโครงการเรียนรูรวมกันสรร
สรางชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีทักษะในการทํางานรวมกับชุมชนจึงจัดทํา
โครงการ“เรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน” ณ ชุมชนเหมือนใหม ตําบลเหมือนใหม อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความตองการของชุมชน และนําผลที่ไดไปสูการวางแผนพัฒนาชุมชนตอไป 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร โดยการบูรณาการการเรียนรูใน

สภาพความเปนจริงของพื้นที่   
3. เพื่อฝกทักษะในการทํางานของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร รวมถึงการทํางานรวมกับ 

ประชาชนและหนวยงานระดับทองถ่ิน 
4. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
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เปาหมาย 

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

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถบูรณาการการเรียนรูใน

สภาพความเปนจริงของพื้นที่   
-  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.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  (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 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.    คาใชจายท่ีเปนมูลคา (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 และสามารถ

จัดทําแผนพัฒนาชุมชนได 
2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

 

 

 

 



 102 

กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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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 ชาวญ่ีปุนเขามา

ทํางาน ทองเที่ยว และใชชีวิตอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ดังนั้น การเตรียมบุคลากรที่สามารถ
ส่ือสารภาษาญี่ปุน และเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุนจงึเปนสิ่งสําคัญ ทาง
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการวารสารญี่ปุน 
“วะ” เพื่อสงเสริมเผยแพรศลิปวัฒนธรรมใหกับนักศกึษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ  
 

วัตถุประสงค 

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

กับการปฏิบัติงานได 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- วารสารญี่ปุน “วะ” จํานวน 1,000 เลม 
- นักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาญีปุ่น จํานวน 400 คน 
- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป จํานวน 600 คน 
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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. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

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

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (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  

 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในศลิปวัฒนธรรมญี่ปุน ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 
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ผูรับผดิชอบโครงการ 

 อาจารยสุดสวาท  จันทรดํา       โทร. 5830 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เผยแพรศิลปวฒันธรรมญี่ปุนใหเปนที่รูจกัมากขึ้น 
2. นักศึกษาสามารถเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       

โครงการเทศกาลอาหารญี่ปุน 

 
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 

ปจจุบันนี้ ประเทศญี่ปุนมีบทบาททางเศรษฐกิจอยางมากในประเทศไทย ชาวญ่ีปุนเขามา
ทํางาน ทองเที่ยวและใชชีวิตอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่สามารถ
ส่ือสารภาษาญี่ปุนและเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุนจึงเปนสิ่งสําคัญ  ทาง
กลุมวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการเทศกาลอาหาร
ญ่ีปุน เพื่อสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมญี่ปุนใหกับนักศึกษา บุคลากร  และบุคคลภายนอกที่สนใจ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมญี่ปุนใหกับนกัศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ  
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใช

กับการปฏิบัติงานได 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต จํานวน 200 คน 
- บุคลากร และบุคคลภายนอก จํานวน 100 คน 
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2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกมีความเขาใจในศลิปวัฒนธรรมญี่ปุนมากยิ่งขึน้ 
- นักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานได  
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางานและวางแผนการดําเนนิงาน 
3. จัดทําเตรียมอปุกรณ และสถานที่ 
4. ประชาสัมพนัธโครงการ  
5. ดําเนินโครงการโดยจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ศิลปะการทําอาหารญี่ปุน อาทิ พิซซาญี่ปุน ขาวราดแกงกะหรี่ญ่ีปุน ขนม
ครกญี่ปุน เกี๊ยวซา อาหารทอดญี่ปุน ขนมหวานญี่ปุน  

กิจกรรมที่ 2 การแสดงและเกมสการละเลนตาง ๆ อาทิ การประกวดรองเพลงญี่ปุน การ
แขงขันวิ่งสามขาสามัคคี การวิ่งตอบคําถาม เปนตน 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาการดําเนินและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนกนัยายน 2554 ณ บริเวณหนาอาคาร 1 
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ไมใชงบประมาณ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  37,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ เปนเงนิ 5,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 60 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 12,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 2,000 บาท  
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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 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา               

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 2.8  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 
หลักการและเหตุผล 

 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตองมีการพัฒนาทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซ่ึงถือเปนภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยนักศึกษาตอง
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งทางดานวิชาการ/วิชาชีพ รางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน 
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
กาวสูการเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณพรอมในสังคม 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดจัดทํา
โครงการติดตามและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา เพื่อนําผลที่
ไดมาใชเปนขอมูลปอนกลับที่จะสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ผลที่ไดจะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
สวนที่เปนขอบกพรองหรือจุดออน ในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มเติมหรือสงเสริมสวนที่เปนจุดเดน
หรือจุดแข็ง ใหคงอยูหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะสงผลถึงการไดมาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  
- รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรูของอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 และ 

1/2554 จํานวน 1 เลม 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ประจําภาค

เรียนที่ 2/2553 และ 1/2554 จํานวน 1 เลม 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 

2553 จํานวน 1 เลม 
- รายงานผลการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 1 เลม 
2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ   

- ไดขอมูลและแนวทางในการดําเนินงาน ที่จะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการประเมินผลการดําเนินการดานกิจการนักศกึษา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.  วางแผนการดําเนินงานของโครงการฯ 
3.   จัดเก็บขอมูล 
4.  วิเคราะหขอมูล  
5.   ประชุมสรุปผล และจัดทํารูปเลมรายงาน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการและสถานที่ในการดําเนินการ 

 เดือนมกราคม - กันยายน 2554 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 
 



 111 

งบประมาณ  

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

- คาใชสอย       80,000 บาท 
- คาวัสดุ       20,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงิน 101,400 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 10,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เปนเงิน 86,400 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 5,000 บาท  

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรูของอาจารย ประจําภาคเรียนที่ 2/2553 และ 
1/2554 จํานวน 1 เลม 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ประจําภาคเรียน
ที่ 2/2553 และ 1/2554 จํานวน 1 เลม 

3. รายงานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจําปการศึกษา 2553 
จํานวน 1 เลม 

4. รายงานผลการดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 1 เลม 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โทร. 5800 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  มีขอมูลที่จะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา และการ
พัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการ “เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูดสุนทรพจน”  

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2   

 
หลักการและเหตุผล 

ดวยในปจจุบัน  การพูดเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลทุกอาชีพ เพศ และวัย การ
พูดที่ดียอมเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม  หนวยงานราชการและเอกชนหลายแหงไดจัดกิจกรรม
สงเสริมการพูดมาอยางตอเนื่อง  เชน การจัดประกวดแขงขันการพูดในหัวขอตาง ๆ เปนตน ดวยเหตุนี้
จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการ “เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูดสุนทรพจน” เพื่ออบรมหลักการ 
และชี้แนะแนวทางในการพูดสุนทรพจน รวมถึงแสดงตัวอยางที่ดีของนักพูดใหแกนักศึกษา ทั้งเนื้อหา
สาระ ความคิดสรางสรรค ศิลปะในการนําเสนอ น้ําเสียง บุคลิกภาพ ทาทาง และการแสดงออก โดย
เปนการเตรียมการเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขาประกวดแขงขันการพูดในเวทีการประกวดสุนทร

พจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ คร้ังที่ 12 ประจําป 2554 ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับหลักการ แนวทาง และแสดงตัวอยางที่ดีในการพูดสุนทรพจนใหกบั
นักศึกษา 

2. เพื่อฝกปฏิบัติการการพูดสุนทรพจนใหแกนักศึกษา  
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3. เพื่อสนับสนุนและเตรียมการใหนักศึกษาแสดงศักยภาพของตนเอง ในการเขาประกวด
แขงขันการพูดสุนทรพจนในเวทีการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ คร้ังที่ 12 
ประจําป 2554 

4. เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในการพูดในที่ชุมชนใหแกนักศึกษา 
5. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพูดที่ดี ที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง

และสังคม 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

-   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 80  คน 
-   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 20 คน    
-  นักศึกษาสมัครเขาประกวดพูดสุนทรพจน อยางนอย 12  คน 

-  ตัวแทนนักศึกษา เขาประกวดรอบกรุงเทพมหานคร อยางนอย 1 คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรูความเขาใจในหลักการ และแนวทางในการพูดสุนทรพจนอยาง
ถูกตอง 

- นักศึกษามีทักษะที่ดีในการพูดสุนทรพจน 
- นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในโอกาสตาง ๆ  ตอไป 

        

กิจกรรมการดําเนินงาน 

1.   ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนินงาน 
3. ติดตอวิทยากร และทําหนังสือเชิญวิทยากร 
4. ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ 
5. ดําเนินโครงการ ดังนี้  

5.1  กิจกรรมที่ 1  การบรรยายเรื่อง “พูดสุนทรพจนอยางไร ใหชนะการประกวด” ให
ความรูในหลักการ และแนวทางในการพูดสุนทรพจนใหกับนักศึกษา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  และ
ใหนักศึกษาชมวิดิทัศนการพูดแบบตาง ๆ เชน การประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  
นักศึกษาฝกปฏิบัติการพูดในสถานการณตาง ๆ โดยมีอาจารยและวิทยากรเปนผูใหคําชี้แนะ 

5.2  กิจกรรมที่ 2   การประกวดแขงขันการพูดสุนทรพจนรอบคัดเลือกมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนดุสิต 
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6. สงนักศึกษาเขาประกวดแขงขันการพูดสุนทรพจนในการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา

เฉลิมพระเกียรติ คร้ังที่ 12 ประจําป 2554  
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  เดือนกรกฎาคม 2554 ณ หองเรียน 1108  
กิจกรรมที่ 2  เดือนสิงหาคม 2554 ณ หองประชุมปนนอย 

 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ   15,000  บาท แบงเปน 
 กิจกรรมที่ 1 วงเงินประมาณ 3,600 บาท 
- คาตอบแทนวทิยากร (1,200 บาท x 3 ชม.)                            3,600 บาท 
 กิจกรรมที่ 2  วงเงินประมาณ 11,400 บาท 
-  คาอาหารวาง (100 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)    5,000 บาท 
-  คาวัสดุ                                                                       6,400 บาท                                    
 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind)   

รวมเปนเงิน 31,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ เปนเงนิ 10,000 บาท 
- คาตอบแทนอาจารย 1 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 30 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 3,000 บาท  

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในหลักการ และแนวทางการพูดที่ดี ไมนอยกวา         

รอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใช ไมนอยกวารอยละ 75 
5. โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
 



 115 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ท่ีปรึกษาโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง โทร. 5801 
2. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  บุญถนอม โทร. 5804 
3. อาจารยอภิรดี  ผลประเสริฐ  โทร. 5805 
4. ดร.เอกชัย  พุมดวง   โทร. 5805 

 ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติช่ืน   โทร. 5846 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาไดเรียนรูหลักการ แนวทาง และตัวอยางที่ดใีนการพูดสุนทรพจน 
2. นักศึกษาไดพัฒนาทักษะในการพูดจากการฝกปฏิบัติการ  
3. นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะเขาประกวดการพูดสุนทรพจนในเวทีตาง ๆ  
4. นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดในที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
5. นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพูดที่ดี ที่กอใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการ 36 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 5  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
      ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 4.1  
      ตัวบงชี้ที่ 4.2  

  

หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในป 
พ.ศ.2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รับผิดชอบจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา 8 หลักสูตร ดังนี้ สาขาวิชา
ศิลปะศาสตร จํานวน  6 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรจิตวิทยา หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ และหลักสูตร
รัฐศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตร และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ยังเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 
และรายวิชาภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ มาอยางตอเนื่อง ตามพันธกิจหลัก 
ทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเขาสูตลาดแรงงาน การใหบริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปะ
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และวัฒนธรรม และการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมถึงการสรางความรวมมือทางวิชาการ
กับสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 ปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดตั้งขึ้นรวม
ระยะเวลา 36 ป ซ่ึงนับเปนวาระแหงการเฉลิมฉลอง และเผยแพรศักยภาพใหเปนที่ประจักษ จึงได
กําหนดจัดโครงการ 36 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ 
ดังนี้ ดานวิชาการและงานวิจัย ดานนวัตกรรมนักศึกษา ดานศิษยเกา และดานศิลปวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ประชาสัมพันธ และเผยแพรศักยภาพของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ป  

2. เพื่อจัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณของงาน  36 ป  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
3.   เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ

งานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
4.    เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา  
5. เพื่อจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณเชิดชู ผูสรางผลงานและคุณประโยชนตอคณะ และ

ศิษยเกาดีเดน 
 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
   -  มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 500 คน 
2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีศักยภาพเปนที่ยอมรับของสังคมเพิ่มมากขึ้น 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 
3. ประชาสัมพันธการจัดโครงการผานสื่อตาง ๆ  
4. ทําหนังสือเชิญหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเขารวมกิจกรรม  
5. จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณของงาน 36 ป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
6. จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

ของอาจารยและนักศึกษา 
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7.    จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา  
8. จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณเชิดชู ผูสรางผลงานและคุณประโยชนตอคณะ และศิษยเกา

ดีเดน 
9. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

 1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 350,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสดุ           200,000  บาท 
-  คาใชสอย        150,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 91,000 บาท  แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 25,000  บาท จํานวน 2 วนั   เปนเงิน 50,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 4 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม.  เปนเงิน 28,800 บาท 

-  คาตอบแทนนักศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วัน  เปนเงิน 8,000  บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 5,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมาย 
2.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

 

ผูรับผดิชอบ 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร โทร. 5800 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการประชาสัมพันธ และเผยแพรศักยภาพทาง
วิชาการของอาจารยและนักศึกษา 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีตราสัญลักษณของงาน 36 ป  
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3.   เกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.    อาจารย นักศึกษา และศิษยเกามีสายสัมพันธอันดีระหวางกัน  
5. ไดเชิดชู ผูสรางผลงานและคุณประโยชนตอคณะ และศิษยเกาดีเดน 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย” 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
      ตัวบงชี้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

  

หลักการและเหตุผล 

 ศิลปะและสุนทรียภาพ เปนอีกศาสตรสาขาหนึ่งที่เปนปจจัยและเปนเกณฑมาตรฐานในการ
พัฒนาความเปนอารยะประเทศ นอกเหนือไปจากมาตรฐานทางเศรษฐกิจหรือความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร ปจจุบันในหลายประเทศมีเปาหมายในการยกระดับบุคลากรใหมีคุณภาพ โดยอาศัย
ศิลปะและสุนทรียภาพ ซ่ึงเปนสิ่งที่แสดงออกอยางเปนรูปธรรมของมรดกทางวัฒนธรรม ความรูสึก
นึกคิด อารมณ และความคิดสรางสรรค ทั้งยังแสดงถึงความมั่นคั่งทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีอีก
ดวย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนามนุษย จึงไดกําหนด
จัดโครงการเสวนาวิชาการ เ ร่ือง “ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย” เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการเขากับงาน

ทางดานศิลปะและสุนทรียภาพในการจัดการเรียนการสอน เปนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เร่ือง “ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย” 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพใหแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย  
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
   -  บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 120 คน 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน  
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 
3. ติดตอวิทยากร และจัดเตรียมสถานที่ดําเนินการ 
4. ดําเนินโครงการ โดยจัดเสวนาวิชาการ เร่ือง  “ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการพัฒนามนุษย”  
5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนกนัยายน 2553  ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนวิ  
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเลข (In Cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  57,800 บาท แบงเปน 
-  คาอาหารกลางวัน (120 คน x 250 บาท x 1 มื้อ)         30,000  บาท 
-  คาอาหารวาง (120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)      12,000  บาท 
-  คาตกแตงสถานที่          5,000  บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ชม.)      3,600  บาท 
-  คาจัดทําเอกสาร                          2,000  บาท 
-  คาวัสด ุ           5,200 บาท 
หมายเหต ุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.     คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 25,400 บาท  แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม.  เปนเงิน 18,000 บาท 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 12 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน  เปนเงิน 2,400  บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 5,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได ไม

นอยกวารอยละ 75 
5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง  โทร. 5801 
2. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  บุญถนอม 
3. อาจารยอภิรดี  ผลประเสริฐ 
4. ดร.เอกชัย  พุมดวง 
5. ประธานหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับประสบการณในการจัดการเรียนการ

สอนเพิ่มมากขึ้น 
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการ “สรางประสบการณ  เสรมิความรู  เขาสูตลาดแรงงาน” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1 

 

หลักการและเหตุผล 

   เนื่องดวยตลาดแรงงานในปจจุบันไดเปดโอกาสใหแกบุคคลที่มีความพรอม และสามารถ
พัฒนาตนเอง  เขาสูการงานอาชีพที่มั่นคงและเจริญกาวหนา  ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาไดปรับตัวและสรางศักยภาพใหกับตนเอง ไดมีประสบการณตรงในการทํางานซึ่งถือไดวา
เปนบันไดขั้นแรกของการนําวิชาความรูที่ไดเรียนมาไปประยุกตใชไดอยางมีศิลปะ และเกิด
ประสิทธิภาพ  นอกหองเรียน       

     ดวยเหตุนี้หลักสูตรภาษาไทยจึงไดจัดโครงการ  “สรางประสบการณ  เสริมความรู  เขาสู
ตลาดแรงงาน”   ขึ้น 

 
วัตถุประสงค   

1.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
2.    เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดมีโอกาสพบปะ ไดรับความรูจากผูมีประสบการณ

ตรงในหนวยงานตาง ๆ 
3.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสรางแรงบันดาลใจในการเตรียมความพรอมกอน

สมัครงานหลังจบการศึกษา 
4.     เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
5.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถสรางความสัมพันธและอยูรวมกับผูอ่ืนได 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ        
- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยชั้นปที่ 4 จํานวน 30 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยชั้นปที่  4 รหัส 50 ไดรับการพัฒนาองคความรู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเขาสูตลาดแรงงาน 
 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. เขาคายฝกงาน “สรางประสบการณ  เสริมความรู  ฝกงาน ใหไดงาน”  
2.   ฟงการบรรยายจากวิทยากร โดยอาจารยกิตติมา พิศาลคุณากิจ 

2.1  หัวขอ  “เรียนรูภาษาไทยทําอะไรไดในตลาดแรงงาน”  
2.2  หัวขอ  “บริหารงานใหพอดี  บริหารเงินใหพอเพียง” 
2.3  หัวขอ  “สรางบุคลิกภาพใหงดงาม  เสริมสัมพันธภาพใหยั่งยืน” 
2.4  หัวขอ  “ศักยภาพแบบไหน โดนใจผูประกอบการ” 
2.5  หัวขอ  “ฝกตนเปนคนดี  ใหมีความสุข” 

3.   ฝกการเปนผูนําที่ดี และเปนผูตามที่เกิดผล 
4.   ฝกการสรางสัมพันธภาพ และการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน 
5. ฝกการบริหารเวลา และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

วันที่  25-27  กุมภาพันธ  2554   ณ  อาคารบานพิศาล 
 
งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

 ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินงบประมาณ 15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากร (5 คน x  2 ช่ัวโมง x  600 บาท)    6,000 บาท 
- คาอาหาร  (30 คน x 20 บาท x 5 มื้อ)     3,000 บาท 
-  คาที่พักนกัศกึษา (30 คน x 60 บาท x 2 คืน)     3,600 บาท 
- คาวัสดุ               2,400 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

รวมเปนเงนิ 26,800 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 3 วัน เปนเงนิ 15,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 1 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 18 ชม.  เปนเงิน 10,800 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ  90 ของเปาหมายทีก่ําหนด 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ  ไมนอยกวารอยละ  90 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ  ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน  ไมนอยกวารอยละ  75 
5.  โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด  รอยละ  100    

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติช่ืน         โทร. 5846 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    
1.   นกัศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
2.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดความรู มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีประสบการณ

ตรง ในการทํางาน                     
3.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดรับแรงบันดาลใจในการเตรียมความพรอมกอนสมัครงาน 
4.     นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
5.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถสรางความสัมพันธและอยูรวมกับผูอ่ืนได 

 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
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 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1 

 

หลักการและเหตุผล 

ดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   
โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น บัณฑิตที่จะกาวออกไปสูตลาดแรงงานไดอยาง
ประสบความสําเร็จจะตองเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบัณฑิตมีคุณภาพและมีศักยภาพทัดเทียมกับภายนอก   

ดังนั้นหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงไดจัดโครงการ “สัมมนาและศึกษาดูงาน
ดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม” ทั้งนี้เพื่อเปนการศึกษาหาความรูและประสบการณในสวนของจิตวิทยาใน
ภาครัฐและเอกชน    และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาที่จะกาวสูการเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพตอไปในอนาคต   
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาดูงานดานจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการใน

สถานประกอบการจริง  
2. เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพใหกับนักศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 

 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาในชั้นปที่ 4  จํานวน  90  คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรูและทักษะที่พึงประสงคในสายงานจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม  
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กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการและวางแผนดําเนินงาน 
3. ติดตอสถานที่ศึกษาดูงาน 
4. ดําเนินโครงการโดยนํานกัศกึษาเขาศึกษาดูงานดานจิตวทิยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรม  
 - กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาดูงานดานจติวิทยาและที่เกีย่วของในหนวยงานภาครัฐ 
 - กิจกรรมที่ 2 : การศึกษาดูงานดานจติวิทยาและที่เกีย่วของในหนวยงานดานเอกชน 
5. สรุปและประเมินผลโครงการ  

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาดูงานดานจิตวิทยาและที่เกี่ยวของในหนวยงานภาครัฐ ในเดือน
กรกฎาคม 2554 

 กิจกรรมที่ 2 : การศึกษาดูงานดานจิตวิทยาและที่เกี่ยวของในหนวยงานดานเอกชน ในเดือน
สิงหาคม 2554 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณสนับสนนุจากนกัศึกษา วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
- คาพาหนะ       10,000 บาท 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 55,300 บาท  แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 2 วัน เปนเงนิ 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม.  เปนเงิน 43,200 บาท 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 2 วัน  เปนเงิน 1,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ  90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ  ไมนอยกวารอยละ  90 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ  ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน  ไมนอยกวารอยละ  75 
5.  โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด  รอยละ  100    
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ผูรับผดิชอบ 
1.  อาจารยชนะ   ธนะสาร  โทร. 5838  
2.  อาจารยปทุมพร  โพธ์ิกาศ   
3. อาจารยอัมพร  ศรีประเสริฐสุข   
4. อาจารยพิรุณรัตน  เติมสุขสวสัดิ์   
5.    อาจารยญาณิน ี ภูพัฒน    
6. อาจารยศุภมิตร  บัวเสนาะ    
7.  นางสาวณฐัธิดา  สุพรรณภพ   

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูและทักษะที่พึงประสงคที่เกี่ยวกับจิตวทิยาอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น 
2. นักศึกษามีความพรอมในการเตรียมตัวในประกอบอาชีพเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 
3. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคเหมาะสมกับการเปนบัณฑิตที่ด ี  

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต “เสนทางสูเนติบัณฑิตไทย” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  

  

หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดผลิตบัณฑิตออกมาจํานวนมากในแตละป
การศึกษา เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาดานหลักสูตรนิติศาสตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นั้นมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   จึงจําเปนตองมีการ
อบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจใหตรงตามสาขาวิชาชีพที่สําเร็จการศึกษา   ดังนั้น 
จึงตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณทั้งในทางทฤษฏีและทางปฏิบัติในกระบวนการ

การจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ  มีการเชิญวิทยากรพิเศษที่มีความรูความเชี่ยวชาญและ
ผูปฏิบัติงานโดยตรงไมวาจะเปน ผูพิพากษา  อัยการ  ทนายความ  ที่ปรึกษากฎหมายที่มีช่ือเสียงมา
บรรยายถึงโครงสราง เนื้อหาสาระสําคัญ  พรอมทั้งแนวทางในการเตรียมความพรอมในการสอบเปน
เนติบัณฑิตไทย ตลอดจนเพื่อชวยยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนดุสิต  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดอบรมเพิ่มพูนความรูและเตรียมความพรอมในการสอบเนติบัณฑิตไทยใหแก

นักศึกษาและศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตร 
2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในรายวิชาดานกฎหมายทั้งในทางทฤษฏี

และทางปฏิบัติ 
3. เพื่อใหผูเขารวมโครงการทราบและเขาใจในแนวทางการศึกษากฎหมายในระดับสูง 
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางดานกฎหมาย โดยผูเขารวมโครงการไดเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริง  (Learning by doing) 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
-  นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 60  คน  
-  ศิษยเกา หลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 40 คน 
- บุคลากรหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 16  คน 
- วิทยากร จํานวน 2 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-   ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในดานกฎหมายซึ่งเปนแนวทางการสอบ
เนติบัณฑิตไทย 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร และทําหนังสือเชิญ 
3. ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมโครงการ 
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ดําเนินการ 
5. ดําเนินโครงการ  ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมบรรยายสรุปขอบเขตกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนแนวทางในการสอบเนติบัณฑิตไทย   

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมบรรยายสรุปขอบเขตกระบวนวิชากฎหมายแพงและพาณิชยและ
กฎหมายอาญาอันเปนแนวทางในการสอบเนติบัณฑิตไทย 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
  
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมบรรยายสรุปขอบเขตกระบวนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเปนแนวทางในการสอบเนติบัณฑิตไทย  ในวันที่  5-6  มีนาคม  2554  

กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมบรรยายสรุปขอบเขตกระบวนวิชากฎหมายแพงและพาณิชยและ

กฎหมายอาญาอันเปนแนวทางในการสอบเนติบัณฑิตไทย ในวันที่  27 – 28 สิงหาคม  2554 
ณ หองประชมุปนนอย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 90,000 บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 วงเงินประมาณ  45,000   บาท   แบงเปน    
-  คาตอบแทนวทิยากร (2 คน ×1,200 บาท × 6 ช่ัวโมง)   14,400 บาท  
-  คาอาหารวาง (100 คน × 25 บาท × 4 มื้อ)     10,000 บาท 

-  คาจัดทําเอกสาร (100 ชุด x 100 บาท )                                10,000   บาท 
- คาวัสดุ               10,600   บาท 
กิจกรรมที่ 2 วงเงินประมาณ  45,000   บาท   แบงเปน    
-  คาตอบแทนวทิยากร (2 คน ×1,200 บาท × 6 ช่ัวโมง)   14,400 บาท  
-  คาอาหารวาง (100 คน × 25 บาท × 4 มื้อ)     10,000 บาท 

-  คาจัดทําเอกสาร (100 ชุด x 100 บาท )                                10,000   บาท 
- คาวัสดุ               10,600   บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 246,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงนิ 20,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 15 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เปนเงิน 216,000 บาท 

-  คาตอบแทนนักศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงิน 8,000 บาท 

- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ  90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในดานกฎหมายซึ่งเปนแนวทางในการสอบเนติ

บัณฑิต  ไมนอยกวารอยละ  90 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจดัอบรม  ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน  ไมนอยกวารอยละ  75 
5.  โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด  รอยละ  100    
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ผูรับผดิชอบ 
1. อาจารยกิตติ   นีรมิตร  โทร. 5842 
2.    อาจารยวลัลภ   หางไธสง   
3. อาจารยสรศักดิ์   มั่นศิลป   
4.    นางสาวสุกัญญา  พวงแกว           

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาและศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตรมีความพรอมในการสอบเนติบัณฑิตไทย 
2. นักศึกษาและศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตรไดเพิ่มพูนความรูความเขาใจ และประสบการณ

ดานกฎหมายทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
3. นักศึกษาและศิษยเกาหลักสูตรนิติศาสตรไดรับทราบและเขาใจแนวทางการศึกษา

กฎหมายในระดับสูง 
4. เปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางดานกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร 

  

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการรัฐศาสตรสูความสําเร็จ 
 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  

 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศไทยมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวนมาก และบัณฑิตที่จบ
การศึกษาเหลานี้มีสวนนอยที่จะไดงานทําหลังจากจบการศึกษาทันที และมีจํานวนไมนอยที่ทํางานไม
ตรงกับวุฒิการศึกษาที่ตนเองจบ แตนั่นไมใชปญหาสิ่งที่เปนปญหาคือบัณฑิตจํานวนมากไมมีงานทํา  
ซ่ึงการที่จะตองเดินหางานทํา หรือไปกรอกใบสมัครไวแลวรอการเรียกตัวจากหนวยงานนั้นๆ เปน
เร่ืองที่จะเสียเวลาไปโดยใชเหตุ จึงมีบุคคลคนบางกลุม หรือบางคนคิดที่จะใหตนเองมีงานทําโดยการ
ริเร่ิมสิ่งใหม และการบริหารจัดการโดยตนเองจนประสบความสําเร็จกลายเปนเจาของกิจการ หรือเปน
ผูนําในองคกรตางๆ หลักสูตรรัฐศาสตรเล็งเห็นถึงปญหาบัณฑิตไมมีงานทําดังกลาวจึงจัดโครงการ
รัฐศาสตรสูความสําเร็จ โดยนักศึกษาจะไดรับความรู และการกระตุนเตือนจากผูที่มีประสบการณ
ความสําเร็จในการงานทํา และพัฒนาตนเองจนเปนเจาของกิจการ หรือผูที่เปนผูนําในองคกรตาง ๆ วา
เขาคิดและพัฒนาตนเองอยางไรจึงประสบความสําเร็จดังกลาว นักศึกษาจะไดตื่นตัว เรงพัฒนาตนเอง 
และเตรียมความพรอมหลังจากจบการศึกษาวาชีวิตตนเองจะดําเนินไปทางใดตอไป   
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดอบรมเพิ่มพูนความรูความเขาใจ และเตรียมความพรอมกอนจบการศึกษาใหแก
นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร 

2. เพื่อเสริมสรางทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใหแกนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร  
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร ใหตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ  

 - นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 100 คน 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

 - นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรไดรับความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร และทําหนังสือเชิญ 
3. ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมโครงการ 
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ดําเนินการ 
5. ดําเนินโครงการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับประสบการณการทํางาน

และหลักการบริหารจัดการหนวยงาน/กิจการของตนเอง มีการทดสอบโดยจําลองสถานการณเพื่อให
นักศึกษาแกไขปญหาเฉพาะหนาในฐานะผูนํา/เจาของหนวยงาน/กิจการนั้น ๆ ทั้งนี้กําหนดให
นักศึกษาจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา 70% ของเกณฑการประเมิน 

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ในการดาํเนินงาน 

 เดือนมิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 
งบประมาณ  

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 16,300 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนวทิยากร  (1 คน x 3 ช่ัวโมง x  600 บาท)     1,800 บาท  
-  คาอาหาร (1 มื้อ x 75 บาท x 100 คน)    7,500     บาท   
-  คาอาหารวาง (2 มื้อ x 25 บาท x 100 คน)    5,000     บาท 
-  คาเอกสาร (100 ชุด x 20 บาท)     2,000 บาท

หมายเหต ุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 24,500 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 5,000 บาท 
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-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 500 บาท 

- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศกึษาที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักศกึษาทีเ่ขารวมโครงการผานการทดสอบตามเกณฑประเมินผล ไมนอยกวารอยละ 90 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1.  ผูชวยศาสตราจารยบุญสม  พิมพหน ู  โทร. 5815  
2.  อาจารยธนภัทร  ปจฉิม     
3.  อาจารยณฐิญาณ  งามขํา    
4.  อาจารยจตุพล  ดวงจิตร     
5.  อาจารยอัญชลี  เหมือนเพชร   
6.  อาจารยภาวินี  รอดประเสริฐ    
7.  นายชยตุ  หาญชาญพานิชย     

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จเพื่อใหนักศึกษา
นําไปปรับใชในการเรียนและการทํางาน 

2.  นักศึกษามีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
3.  นักศึกษาสามารถนําประสบการณที่ไดไปประยุกตใชในการแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตได 

   

กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

  ดานวิชาการ      
  ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
  ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
  ดานความรูและทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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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  
      ตัวช้ีวดัที่ 5   

 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรในสังกัดเปนจํานวนมาก ทั้งในผายวิชาการ
และฝายสนับสนุนการสอน ทั้งยังมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเหลานี้พัฒนา
สมรรถนะ (Competency) ของตนเองในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตรฯ จึงไดจัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธขึ้น เพื่อเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญของคณะในดานตาง ๆ ใหแกบุคคลทั่วไป 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดทําวารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ 
2. เพื่อเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญของคณะ 
3. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรช่ือเสียงของคณะ 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

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

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- วารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรบั 
- ศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการยอมรับมากขึ้น 
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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 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- จัดหาวัสดุอุปกรณในการประชาสัมพันธ 
- ออกแบบสื่อและจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
- เผยแพรประชาสัมพันธ 

4. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเลข (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 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (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  
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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  
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสานสัมพันธศิษยเกา B.E. (B.E. Reunion) 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดเปดสอนครั้งแรกระดับอนุปริญญาปพ.ศ. 2529 ตอมาในป

การศึกษา 2532 ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี จนกระทั่งในปการศึกษา 2541 สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิตเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยฯ และในปพ.ศ. 2549 ไดเปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจเปนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดมีการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตรวิชาเฉพาะดาน และคําอธิบายรายวิชา
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและเริ่มดําเนินการใชหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับ

ปรับปรุงพุทธศักราช 2550 ในปการศึกษา 2551 ซ่ึงหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดดําเนินการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวทั้งสิ้นจํานวนหลายรุน ซ่ึงศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาไปแลวตางก็มีความกาวหนาทั้งในดานหนาที่การงานและการใชชีวิตในสังคมที่

กวางขึ้น ดวยในโอกาสนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการสานสัมพันธศิษย
เกา B.E. (B.E. Reunion) เพื่อเปนเวทีใหรุนพี่ศิษยเกาไดมีโอกาสในการถายทอดประสบการณที่ไดรับ
จากการเรียน การทํางาน การพัฒนาตนเอง รวมถึงการแนะแนวแนวทางในการทํางานใหกับรุนนอง
เมื่อสําเร็จการศึกษา และแนะนําแนวทางใหนักศึกษารุนนองสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางดีและมีความสุขในการทํางาน และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบันกับรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษาไป
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แลว อีกทั้งเปนการสรางเครือขายศิษยเกานักศึกษา จรรโลงไวซ่ึงประเพณีอันดีงาม ดังนั้นหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจจึงไดมีการจัดโครงการสานสัมพันธศิษยเกา B.E. (B.E. Reunion) ขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลว กลับมาถายทอดประสบการณที่ดีในการทํางาน
และการใชชีวิตอยูในสังคมใหกับนักศึกษารุนนอง 

2. เพื่อใหนักศึกษารุนนองไดรูจักกับรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษาไปแลวมากขึ้น 

3. เพื่อเปนการแนะแนวแนวทางในการทํางานใหกับรุนนองเมื่อสําเร็จการศึกษา 

4. เพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษารุนนองสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมภายนอก

มหาวิทยาลัยไดอยางดีและมีความสุขในการทํางาน 

5. เพื่อเปนการสรางเครือขายศิษยเกาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

6. เพื่อจรรโลงไวซ่ึงประเพณีอันดีงาม 

 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษา ศิษยเกา คณาจารยและเจาหนาทีห่ลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จํานวน 500  คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  นักศึกษา ศิษยเกา คณาจารย และเจาหนาที่หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความพึง
พอใจ และเกิดการสรางเครือขายระหวางคณาจารย รุนพี่และรุนนอง 

 

กิจกรรมดําเนินการ  

1.  รางโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2.  ประชุมวางแผนดําเนินงาน  
3.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 
4.  ดําเนินโครงการสานสัมพันธศิษยเกา B.E. (B.E. Reunion) เดือนมิถุนายน 2554 
5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือน มิถุนายน 2554 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบงเปน 
-  คาตกแตงหองประชุม      10,000 บาท 
-  คาวัสดุสํานกังาน       15,000  บาท 
-  คาถายเอกสาร         5,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

  2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 17,200 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 2 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 7,200 บาท 
-  คาตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วนั เปนเงิน 4,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ  90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ  ไมนอยกวารอยละ 80 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน  ไมนอยกวารอยละ 80 
5.  โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด  รอยละ  100    

 

ผูรับผดิชอบ 
1. อาจารยวิลาสนิี  พลอยเล่ือมแสง  โทร. 5857 
2. อาจารยปยธิดา สุกกระ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษารุนนองไดทําความรูจักกับพี่ศิษยเกามากยิ่งขึ้น เกิดความสัมพันธอันดีงาม
ระหวางนักศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

2. นักศึกษารุนนองไดรับคําแนะนํา และไดรับประสบการณที่ดีในการทํางานจากรุนพี่ศิษย
เกา และสามารถนํามาปรับใชไดเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป 

3. นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษามีคุณภาพและเปนที่ตองการของสังคมมากยิ่งขึ้น 

4. นักศึกษารุนนองมีประเพณีอันดีงามไดรับการสืบทอดตอไป 
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กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

  ดานวิชาการ      
  ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
  ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
  ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
  ดานความรูและทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพฒันาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู                     
  ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.8  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
 

หลักการและเหตุผล 

การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากของนักศึกษา

ในการเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสถานะและบทบาทใหมและมีอิทธิพลอยางมากตอการเรียนรูและ

สรางเสริมทักษะทางดานความรูความสามารถและความสามารถนอกเหนือจากการเรียนการสอน

ภายในชั้นเรียน ซ่ึงนักศึกษาควรจะไดมีโอกาสเรียนรูทั้งในแงทฤษฎีและปฏิบัติไปควบคูกัน เพื่อเปน
การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในการกาวสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณคาของสังคมในอนาคต ทาง
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงไดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาประจําหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสากรรมและองคการขึ้น เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาภายในหลักสูตรใน
การทํากิจกรรมรวมกันระหวางรุนพี่ รุนนอง ตลอดจนเปนการพัฒนาทักษะทางดานตางๆใหกับ
นักศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเกิดการเรียนรูทักษะในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณคาของนักศึกษา 

2.   เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความสามัคคีในหมูนักศึกษา 
3.     เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของการเปนนักศึกษาที่ดี 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
-  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จํานวน 300 คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดรับการสงเสริมตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

-  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม 

 
กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 
3. สํารวจขอมูลพื้นฐานในพืน้ที่  
4. ประชาสัมพันธและติดตอเร่ืองสถานที่ 
5. ดําเนินโครงการ ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 สมานไมตรี นองพี่จิตวิทยา 
กิจกรรมที่ 2 จติวิทยา รักษไทย รักโลก 
กิจกรรมที่ 3 จติวิทยา รักษความด ี
กิจกรรมที่ 4 จติวิทยา กีฬาสมัพันธ  

6. สรุปและประเมินโครงการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนนิการ 

กิจกรรมที่ 1สมานไมตรี นองพี่จิตวิทยา เดือนมิถุนายน 2554 
กิจกรรมที่ 2 จติวิทยา รักษไทย รักโลก เดือนกรกฎาคม 2554 
กิจกรรมที่ 3 จติวิทยา รักษความด ี  เดือนกรกฎาคม 2554 
กิจกรรมที่ 4 จติวิทยา กีฬาสมัพันธ เดือนสิงหาคม 2554 

 

 

 

 

 



 147 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 40,000  บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 สมานไมตรี นองพี่จิตวิทยา วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
-  คาใชสอย       5,000     บาท 
-  คาวัสดุ            5,000     บาท 
กิจกรรมที่ 2 จิตวิทยา รักษไทย รักโลก วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
-  คาใชสอย       5,000     บาท 
-  คาวัสดุ            5,000     บาท 
กิจกรรมที่ 3 จิตวิทยา รักษความดี วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
-  คาใชสอย       5,000     บาท 
-  คาวัสดุ            5,000     บาท 
กิจกรรมที่ 4 จิตวิทยา กีฬาสมัพันธ วงเงนิประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
-  คาใชสอย       5,000     บาท 
-  คาวัสดุ            5,000     บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 116,400 บาท  แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงนิ 20,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เปนเงิน 86,400 บาท 
-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 4 วัน เปนเงิน 2,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 4 วนั เปนเงิน 4,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 4,000 บาท  
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. โครงการสําเร็จทันตามเวลาที่กําหนดรอยละ 100 

 

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

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.    นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเกิดการเรียนรูทักษะในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณคาของนักศึกษา 

2.   นักศึกษามีความเขาใจและความสามัคคีในหมูนักศึกษา 
3.    นักศึกษามีจิตสํานึกของการเปนนักศึกษาที่ดี 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

โครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพนัธ 
 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดดําเนินการผลิตบัณฑิตดวยความกาวหนาอยางดีมาตลอด จน
ประสบความสําเร็จ บัณฑิตเปนจํานวนมากมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับของสังคม คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางความสัมพันธ ความรัก ความผูกพันใน
องคกร ระหวางบัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย จึงไดจัดโครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพันธ ขึ้น  

ผลจากการจัดกิจกรรมในโครงการภูมิใจบัณฑิต สานมิตรสัมพันธ ในปที่ผานมาพบวาไดรับ
การตอบรับจากผูเขารวมกิจกรรมของโครงการเปนอยางดี อีกทั้งเปนการกระตุนใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในการเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และบัณฑิตมีความพึงพอใจในการ
บริการที่มใีหของมหาวิทยาลัยอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อเปนการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบัณฑิต นักศึกษา และคณาจารย 
2.   เพื่อกระตุนใหเกิดความภาคภูมิใจในการเปนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3.   เพื่อปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับความรักความผูกพันตอสถานศึกษาใหกับบัณฑิต และ

นักศึกษา 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชงิปริมาณ 

- บัณฑิต (ศษิยเกา) นกัศึกษา และคณาจารยคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน  
1,000 คน 

2.   เปาหมายเชงิคณุภาพ 

-  บัณฑิตและนักศึกษา มีความพึงพอใจในบริการที่มีใหของมหาวิทยาลัย  
- บัณฑิตและนกัศึกษา เกิดความภาคภูมใิจในการเปนบณัฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.   ขออนมุัติโครงการ(P) 
2.   จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน(D) 
3.  จัดประชุมเพื่อมอบหมายงานแกคณะกรรมการดําเนินงานและตรวจสอบความเรียบรอย

กอนการทํากิจกรรม(C) 
4.   จัดกิจกรรมซุมแสดงความยินดีแกบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(A) 
5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินโครงการ 

 เดือนกุมภาพนัธ 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 25,000 บาท แบงเปน 
-  คาใชสอย       15,000 บาท 
-  คาวัสด ุ       10,000 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 86,000 บาท  แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 7 วัน เปนเงนิ 35,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศกึษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 7 วนั เปนเงิน 28,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 5,000 บาท  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. บัณฑิตและนกัศึกษา มีความพึงพอใจในบริการที่มีใหของมหาวิทยาลัย รอยละ 80 
2. บัณฑิตและนกัศึกษา เกิดความภาคภูมใิจในการเปนบณัฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต รอยละ 80 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

 คณะกรรมการกิจการนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   เสริมสรางความสัมพันธระหวางบณัฑติ นักศึกษา และคณาจารย 
 2.   บัณฑิตและนักศกึษาเกิดความภาคภูมิใจในการเปนบณัฑิตของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
ดุสิต 
 3.   เปนการปลูกฝงคานิยมในความรักความผูกพันตอสถานศึกษา 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2   

 
หลักการและเหตุผล 

ปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปดรับนักศึกษาใหม  ภาคปกติ รหัส 54 
สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 หลักสูตร เพื่อเปนการชี้แจงแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรจึงจัด กิจกรรมประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อสรางความเขาใจ
นโยบายดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ

ความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา  
ผลจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการปฐมนิเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2554 นี้ จะมีสวนชวยและเปนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหสามารถทราบถึง
แนวทางในการเรียนการใชชีวิต และการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต รวมทั้งใหเปนผูใฝรูในการเรียน การทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีตอ
สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของชาติตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. ช้ีแจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแก นักศึกษา
และผูปกครอง  

2. แนะนําการเรียน การลงทะเบียนใหแก นักศึกษารหัส 54 
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เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ  
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร จํานวน 600 คน 
- นักศึกษารุนพีแ่ตละหลักสูตร 50 คน 
- คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ  
- นักศึกษาเขาใจในนโยบายการจัดการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัย 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (P) 
2.  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบ (P) 
3.  การจัดทําเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ในการ

ดําเนินงาน (D) 
4.  จัดประชุมเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและเตรียมความพรอม (C) 
5.  ดําเนินกิจกรรมประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษา (A)  
6.  สรุปผลและประเมินกิจกรรม 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการและสถานที่ในการดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม 2554  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ  17,000  บาท แบงเปน 
-  คาจัดทําเอกสารการประชุมผูปกครองและปฐมนิเทศ (600 ชุด x 20 บาท) 12,000 บาท 
-  คาอาหารกลางวัน (50 คน x 50 บาท)          2,500  บาท 
-  คาอาหารวาง (50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ x 1วัน)                            2,500  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  40,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 30,000 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษาพี่เล้ียง 50 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1วัน เปนเงิน 10,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

มีนักศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาเขาใจระบบการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา 
นักศึกษาไดเรียนรูทักษะการเรียนรูและการอยูรวมกับผูอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

โครงการไหวครู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
2. แผนงานเสริมสรางทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.1 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. แผนงานเสริมสรางทํานุบํารุง  ตัวช้ีวดัที่ 2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมไหวครูแกนักศึกษาใหม เปนประจําทุกป
การศึกษา เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยตามประเพณีแตโบราณ ตลอดจนสงเสริมให
นักศึกษามีโอกาสแสดงความเคารพกตัญูกตเวทีตอครูอาจารย และเสริมสรางกําลังใจใหนักศึกษาใฝ
รูใฝเรียน มีความสามัคคี และความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษาดวยกัน ซ่ึงในปการศึกษา 2554 นี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได จัดจัดกิจกรรมไหว
ครูแกนักศึกษาใหมอีกครั้งโดยทางคณะฯไดนําผลการประเมินและขอคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการฯ 
ในป 2553 มีการนําผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ในปการศึกษาที่
ผานมา มาปรับปรุงระยะเวลาและขั้นตอน ใหกระชับและเหมาะสม มากขึ้น  โดยปรับใหมี พิธีบายศรี
สูขวัญ และการบรรเลงดนตรีไทย ตลอดจนมีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูนักศึกษาผูมีผลการเรียน
ดีเดน, นักศึกษาผูมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษาผูบําเพ็ญประโยชนดีเดน มา
ปรับปรุงในการดําเนินโครงการในปนี้ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ผลจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการไหวครูคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2554 นี้ จะมีสวนชวยและเปนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหสามารถทราบถึงแนวทาง
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ในการเรียนการใชชีวิต และการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
รวมทั้งใหเปนผูใฝรูในการเรียน การทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีตอสังคม อัน
จะนําไปสูการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการบูชาพระคุณครู และสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความเคารพกตัญู
กตเวทีตอครูอาจารย 

2. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับ
นักศึกษาดวยกัน 

3. เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
4. เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษา  

 
เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  
- นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร จํานวน 600 คน 
- นักศึกษารุนพีแ่ตละหลักสูตร 50 คน 
- คณาจารยสังกดัคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 50 คน 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ  
- นักศึกษามีความกตัญูกตเวทีตอครูอาจารย 
- อาจารยและนักศึกษา มีความสัมพันธอันดีตอกัน 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน(P) 

2.  จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่วางแผนการดําเนินงานและกําหนดผูรับผิดชอบ(P) 

3.  การจัดทําพานเพื่อประกอบพิธีไหวครู วัสดุอุปกรณ และสถานที่ในการดําเนินงาน(D) 

4.  จัดประชุมเพื่อตรวจสอบความเรียบรอยและเตรียมความพรอม(C) 

5.  ดําเนินกิจกรรมพิธีไหวครูและบายศรีสูขวญั (A)  

6.  สรุปผลและประเมินกจิกรรม 

ระยะเวลาในการดําเนินการและสถานที่ในการดําเนินการ 

เดือนมิถุนายน 2553 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 35,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสดุการจัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญ     10,000 บาท 
-  คาอาหารวาง  (700 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)     17,500  บาท 
-  คาตอบแทนนกัดนตรีไทย        3,000  บาท 
-  คาเชาเครื่องเสียง           2,000 บาท 
-  คาลางอัดรูป              500 บาท 
- คาวัสดุจดัทําเอกสารการไหวครู       2,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทกุรายการ 

2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  21,800 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม เปนเงนิ 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร 1 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 3 ชม. เปนเงิน 1,800 บาท 
- คาตอบแทนนกัศึกษาพี่เล้ียง 50 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1วัน เปนเงิน 10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีนกัศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาใหความสําคัญตอกิจกรรมที่เปนวัฒนธรรมอันดีงามที่เปนการสงเสริมและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. เพื่อเปนการบูชาพระคุณครูสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสแสดงความเคารพกตัญูกตเวที

ตอครูอาจารย 
3. เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยกับนักศึกษา และระหวางนักศึกษากับนักศึกษา

ดวยกัน 
 



 158 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการวันชอใหม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีนโยบายในการจัดกิจกรรมวันชอใหม ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ไดรวมทํากิจกรรมสันทนาการ   การแสดงและกองเชียร  เพื่อใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ   
การดําเนินกิจกรรมดังกลาวจึงมีสวนชวยในการเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาในการปรับตัวในสังคม

มหาวิทยาลัย และเปนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิตของไทยที่
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซ่ึงการดําเนินการตามโครงการดงักลาวจึงมีความสําคัญในการ
เสริมสรางบทบาทของนักศึกษา   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักในความสําคัญของการทํากิจกรรมของ

นักศึกษา จึงจัดทําโครงการวันชอใหม   เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดังกลาวอันเปนการแสดง
ถึงศักยภาพของนักศึกษา  สรางทักษะในการวางแผน และการทํางานรวมกัน กอใหเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมของโครงการไดมีการนําผลจาการดําเนินการในปที่ผานมา มา
ปรับปรุงการทํางาน เชน การกิจกรรมกองเชียรและการแสดงใหเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนในการ
ทํางานใหยึดหลัก ของวงจรการประกันคุณภาพ PDCA ที่มีการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการ 
การตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้งการปรับปรุงการทํางาน ในการทํากิจกรรมของนักศึกษาทุก 
ๆ กิจกรรม ที่คาดหวังใหนักศึกษาสามารถบูรณาการผลจากการทํากิจกรรมไปสูการเรียนการสอน การ
ทํางาน และการใชชีวิตของนักศึกษาตอไปในอนาคตตอไป 
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วัตถุประสงค 

1.  จัดกิจกรรมสันทนาการและการแสดงในวันชอใหม 
2.  จัดกิจกรรมกองเชียรในวันชอใหม 

 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ 

-  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ช้ันปที่ 1 จาํนวน 650 คน 
- อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาพี่เล้ียง  จํานวน 50  คน  

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกรและหมูคณะ 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. นําเสนอโครงการเพื่อขออนุญาต และวางแผนในการทํางาน (P) 
2. ดําเนินการแตงตั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการ(D) 
3. ดําเนินการมอบหมายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบในการทํางาน และทําการฝกซอมการ

แสดงและการเชียร(D) 
4. ประชุมเพื่อตรวจสอบและเตรียมความพรอมกอนการรวมงาน(C) 
5. ดําเนินการกิจกรรมการแสดง การเชียร และสันทนาการในงานวันชอใหม (A) 
6. สรุปผลการจัดกิจกรรมวันชอใหม 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินโครงการ 

 เดือนสิงหาคม 2554   ณ  อาคารนิมิตรบุตร 
 

งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 70,000 บาท แบงเปน 
-  คาอาหารกลางวัน (700 คน x 35 บาท x 1 มื้อ)                           24,500  บาท 
-  คาอาหารวาง  (700 คน x 20 บาท x 1 มื้อ)                                        14,000   บาท  
-  คาวัสดุประกอบการฝกซอมและกิจกรรมการแสดง               30,000 บาท 
-  คาวัสดุจัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงาน                      1,500  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  24,600 บาท แบงเปน 
-  คาบริการสถานที่ฝกซอม วนัละ 10,000 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 20,000 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากรฝกซอม 1 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 3,600 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000    บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศกึษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักศึกษามีความรักสามัคคีกันในหมูคณะ 
2.  นักศึกษาสามารถปรับตัวและสรางมนุษยสัมพันธอันดีกบัผูอ่ืนได 
3.  นักศึกษาแสดงความสามารถ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
4.  นักศึกษาแสดงศักยภาพออกมาใหเห็นเปนที่ประจักษโดยท่ัวไป 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกนัภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการลานกิจกรรมสมัพันธมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

 
หลักการและเหตุผล 

 จากแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพ สงผลใหองคการทั้งภาครัฐและเอกชนตางตองเรงพัฒนา
กระบวนการผลิตทั้งระบบเพื่อสรางมาตรฐานและความเชื่อมั่นแกลูกคา และสรางศักยภาพในการ
แขงขันเพื่อความเปนเลิศเหนือคูแขง  ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในการพัฒนานอกจากเปนเรื่องของการ
พัฒนาโครงสรางองคการ ระบบบริหาร กฎระเบียบขอบังคับแลว การพัฒนาคุณภาพของสมาชิก

องคการถือเปนเรื่องหนึ่งที่เปนรากฐานแหงความสําเร็จ โดยเปนการพัฒนาภายใตกรอบมาตรฐานตาม
หลักสมรรถนะทรัพยากรมนุษยที่องคการแตละแหงไดกําหนดเอาไว  

ในดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแตละแหง  ก็ตองเขาสูระบบการประเมินผล
งานเพื่อกําหนดมาตรฐานขององคการทั้งจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนตน มีจุดมุงหมายใน
การจัดระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหมีมาตรฐานในระดับสากล มีระบบการประเมินผล
อยางรอบดาน ตรวจสอบผานดัชนีช้ีวัดได สรางการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเปน
ฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามความตองการในตลาดแรงงาน  
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการสรางคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตามสมรรถนะขององคการ

นอกจากจะขึ้นอยูกับระบบการจัดการเรียนการสอนแลว ยังตองอาศัยกิจกรรมนักศึกษาเปนตัวเชื่อม  
เพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงศักยภาพดานความสามารรถพิเศษและการนําความรูที่ไดรํ่าเรียนมามา

บูรณาการในการทํากิจกรรมแตละครั้ง ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถเขามาสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวได
โดยการใชระบบอํานวยการและการประสานงานเพื่อสรางโอกาสที่ดีในการทํางานรวมกันระหวาง
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นักศึกษาและมหาวิทยาลัย สนับสนุนความคิดของนักศึกษาเพื่อทํากิจกรรมที่สรางสรรค เชนโครงการ
ดานศิลปวัฒนธรรม บริการชุมชน หรือกิจกรรมวิชาการ เปนตน  

โครงการลานกิจกรรมสัมพันธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มี
จุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาของคณะมีโอกาสไดแสดงออกในดานความสามารถพิเศษ โดยมีกิจกรรม
โตวาทีการประกวดดนตรีเปนกิจกรรมหลัก สอดคลองกับการพัฒนานักศึกษาในการทํากิจกรรม
วิชาการ นันทนาการและกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
ใหนักศึกษาไดแสดงความสามารถพิเศษอื่นๆ เปนการสรางความรูจักคุนเคยกันในหมูนักศึกษาทั้งใน
และระหวางคณะ ที่สําคัญ เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาใหเปนเอกลักษณหรือเปนกิจกรรมประจําป
ของงานกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในอนาคตตอไปได 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางและสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาหลักสูตรตาง  ๆ ในคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผานทางกิจกรรมการแสดงดนตรีและโตคารมอุดมศึกษา 
2. เพื่อสรางกิจกรรมที่สามารถผลักดันใหเปนเอกลักษณหรืองานประจําปใหกับคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอไปในอนาคต 
3. เพื่อสรางความเปนเอกภาพ (Unity) ใหเกิดขึ้นแกงานกิจกรรมนักศึกษา นําไปสูการ

เกิดขึ้นของจิตวิญญาณนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  
-  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 350 คน (7 หลักสูตร x 50 คน)  
-  บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ จํานวน 300 คน 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ   
-  นักศกึษาไดรับการพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู ทักษะ และทัศนคติ อยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา 
 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานและรูปแบบการจัดงานระหวางคณาจารยและตัวแทน

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Plan) 
2.   จัดทําโครงการเพื่อเสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย (Do) 
3.   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของโครงการลานกิจกรรมสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร และมอบหมายงาน (Do) 



 165 

4.   ประชุมผูรับผิดชอบเพื่อทบทวน และเตรียมความพรอมกอนการดําเนินงาน(Check) 
5.  ดําเนินโครงการลานกิจกรรมสัมพันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามที่วางแผน

ไว (Act) 
6.   ประชุมสรุปผลโครงการ และจัดทํารูปเลมรายงาน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินการและสถานที่ในการดําเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 การประกวดรองเพลงและดนตรีโฟลคซอง เดือนธันวาคม 2553  
 กิจกรรมที่ 2  การแสดงผลงานทางวิชาการและการโตวาที เดือนกุมภาพันธ 2554  

ณ  บริเวณลานหนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ  

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 40,000 บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 การประกวดรองเพลงและดนตรีโฟลคซอง วงเงิน 20,000 บาท แบงเปน 
- คาตกแตงสถานที่ ณ ลานกิจกรรม                      3,000    บาท 
- คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ     2,000 บาท 
- คาเชาเครื่องเสียง       3,000    บาท 
- คาเชาเต็นท         3,000    บาท 
- คาอาหาร สําหรับคณะกรรมการ (50 คน x 35 บาท x 1มื้อ)  1,750 บาท 
- คาอาหารวาง สําหรับคณะกรรมการ (50 คน x 25 บาท x 2มื้อ)       2,500     บาท 
- คาของรางวัลสําหรับการแสดง          3,000 บาท 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด                    1,750     บาท 
กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานทางวิชาการและการโตวาที วงเงิน 20,000 บาท แบงเปน 
- คาตกแตงสถานที่ ณ ลานกิจกรรม                      3,000    บาท 
- คาจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ     2,000 บาท 
- คาเชาเครื่องเสียง       3,000    บาท 
- คาเชาเต็นท         3,000    บาท 
- คาอาหาร สําหรับคณะกรรมการ (50 คน x 35 บาท x 1มื้อ)  1,750 บาท 
- คาอาหารวาง สําหรับคณะกรรมการ (50 คน x 25 บาท x 2มื้อ)      2,500     บาท 
- คาของรางวัลสําหรับการแสดง          3,000 บาท 
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด                    1,750     บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  23,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการสถาน วันละ 10,000 บาท จํานวน 2 วัน เปนเงนิ 20,000 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 25 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 3,000    บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
3. โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สรางและพัฒนาเครือขายกิจกรรมนักศึกษาของคณะทั้งระดับอาจารยและนักศึกษา 
2. งานกิจกรรมนักศึกษาของคณะมีความเปนเอกภาพและความเขมแข็ง 
3. ไดโครงการที่เปนเอกลักษณและสามารถพัฒนาใหเปนงานประจําปของคณะไดใน

อนาคต 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการกีฬาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 

หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมการแขงขันกีฬายังเปนการสงเสริมใหผูที่เขารวมมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพรูชนะรูอภัย 
รูจักมีความรับผิดชอบ รูจักการทํางานเปนทีม รวมทั้งกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ อันจะนํามา
ซ่ึงความสําเร็จในการทํางานรวมกันเปนทีมขององคกรได  หลายหนวยงานจึงกิจกรรมกีฬาเปน
เครื่องมือหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีเปนหนึ่งเดยีวในองคกร  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางความสัมพันธอัน
ดีงามระหวางนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรตาง ๆ และเพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกันเปนทีม รู
แพรูชนะรูอภัย รวมถึงเปนการอีกทั้งยังเปนการสงเสริมสุขภาพกาย ใหมีบุคลิกที่ดีอีกดวย คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงจัดใหมีโครงการกีฬาสัมพันธขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
รวมกันเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาของคณะฯ 

  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา เปนการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง 

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีความรักใคร  สามัคคีกันภายในหมูคณะ 
3. เพื่อใหนักศึกษารูจักการทํางานรวมกันเปนทีมและสามารถนําประสบการณที่ไดจาก

กิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวัน 
 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 600   คน 
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2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาไดมีกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
- นักศึกษามีความรักใคร  สามัคคีกันภายในหมูคณะ 
- นักศึกษาไดรับประสบการณในการทํางานรวมกันเปนทีม  

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
2. ศึกษาถึงแผนงานดําเนินการ 
3. ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการ 
5. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ  อาคารพละศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
6. ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม 
7. รวบรวมขอมูล วิเคราะหประเมินผล เพื่อสรุปจัดทํารายงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม  2554  ณ  อาคารพละศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  
 

งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 25,000 บาท แบงเปน 
- คาวัสด ุ                   10,000 บาท 
- คาตอบแทนผูตัดสิน (1 คน x 300 บาท x 6 ช่ัวโมง )    1,800 บาท 
- คาอาหารกลางวันคณะกรรมการ(40 คน x 35 บาทx 1 มื้อ)   1,400 บาท 
- คาอาหารวางคณะกรรมการ(40 คน x 25 บาทx 2 มื้อ)    2,000 บาท 
- คาของรางวัล       5,000 บาท 
- คาเชาเครื่องเสียง       2,000 บาท 
- คาปายประชาสัมพันธ      2,000 บาท 
- คาจัดทําเอกสาร           800 บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ    
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2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  32,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการสถานที่ วันละ 10,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 5 วัน เปนเงิน 20,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000    บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
3. โครงการสามารถดําเนินการไดตามกําหนด 

 
ผูรับผิดชอบ 

คณะกรรมการกิจกรรมนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรักใคร  สามัคคีกันภายในหมูคณะ 
2. นักศึกษารูจักการทํางานรวมกันเปนทีมและสามารถนําประสบการณที่ไดจากกิจกรรม

คร้ังนี้ไปประยุกตใชในชีวิตประจาํวันได 
3. นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดออกกําลังกายรวมกันเพื่อสุขภาพ

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

โครงการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อสรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา  

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2 
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.2  

 
หลักการและเหตุผล 

 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  สงผลใหเกิดการพัฒนาองคความรูและ

เทคโนโลยีในดานตาง ๆ อยางรวดเร็ว หรือที่เรียกวากระแสโลกาภิวัตน ทําใหการติดตอเชื่อมโยง
ขอมูลตาง ๆ เปนไปอยางทั่วถึงและรวดเร็ว ผูที่มีขอมูลอยูในมือและสามารถใชขอมูลเพื่อการบริหาร
อยางมีประสิทธิผลจะเปนผูที่มีศักยภาพการแขงขันเหนือคูแขง เปนเหตุผลใหองคกรพัฒนาการเรียนรู
ของบุคลากร ตลอดจนจัดการประชุมแลกเปลี่ยนองคความรูของปจเจกบุคคลสูความรูระดับองคกร 
หรือที่เรียกวา องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนแนวคิดที่สงเสริมใหบุคลากรมี

วิสัยทัศนสอดคลองกับความตองการขององคกร นําไปสูการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
องคกร  
  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดังกลาวใหแกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “โครงการพัฒนาภาวะผูนํา
เพื่อสรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา” เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะผูนํา   การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผล
ตอกระบวนทัศนของการจัดรูปแบบการศึกษาของไทย รวมถึงกฎระเบียบที่นักศึกษาควรรูเพื่อเปน
ประโยชนในการจัดทําโครงการ อีกทั้งการศึกษาดูงานของผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน เพื่อศึกษา
ทักษะทางภาวะผูนําที่สรางการยอมรับใหกับชาวบานในพื้นที่    นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวความรู 
ทักษะ ที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานของตนเอง    นอกจากนี้โครงการดังกลาวไดสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคคลที่มีความรู (Knowledge 
Workers) เพื่อเปนทุนมนุษย (Human Capital) ในการสรางความมั่งคั่งทางปญญา (Intellectual 
Wealth) ขององคการ และสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรในประเด็นของการบริการวิชาการแก
ชุมชน เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเร่ือง ภาวะผูนํา การจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
โครงการดานกิจกรรมนักศึกษาใหกับนักศึกษา 
 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  
-  คณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และตัวแทนหลักสูตร       

จํานวน 35 คน 
-  อาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 

10 คน 
2.   เปาหมายเชงิคณุภาพ  

-  นักศึกษาเรียนรูทักษะภาวะผูนํา และจัดทําแผนงานกิจกรรมนักศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมดําเนินการ 
1.  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 
2. ขออนุมัติโครงการ และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักศึกษา เพื่อใหความรูเร่ือง ภาวะผูนํา การจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและโครงการดานกิจกรรมนักศึกษา 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  โดยประเมินผลการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้น

ในแตละวันและนําปญหาที่พบมาประชุมและแกไขในแตละวัน 
5. ติดตามและทําการเก็บขอมูลจากผูเขารวมกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเพื่อนําผล

มาทําการประเมินโครงการ 
6. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash)  

ใชเงินบํารุงการศึกษา วงเงินประมาณ 17,250 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม (2,000 บาท x 2 วัน)    4,000   บาท 
-  คาอาหาร 4 มื้อ (35 บาท x 45 คน x 2 มื้อ)   3,150 บาท 
-  คาอาหารวาง (25 บาทx45 คน  x 4 มื้อ)                4,500 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 300 บาท x 1วัน)  3,600   บาท 
-  คาจัดทําเอกสาร      2,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  59,600 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 8 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม. เปนเงิน 57,600 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000    บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
2.   ผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจดานภาวะผูนํา ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

คณะกรรมการกิจกรรมนกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมการประชุมไดพัฒนาความรู ทักษะ ที่จําเปนตอการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา 

2. ผูเขารวมการประชุมมีทัศนคติที่ดีตอการทํากิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาจิต
สาธารณะที่เปนความมุงหมายหลักของการทํากิจกรรมนักศึกษา 

3. ผูเขารวมประชุมมีโอกาสพัฒนาภาวะผูนํา ทั้งการฝกปฏิบัติจริง และการศึกษาดูงาน 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีภาพลักษณที่ดีในดานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

และการบริการสังคม ชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
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ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑติท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการงานประเพณีทําบุญเดือนสิงห 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.4 
      กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.8  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2   

 

หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรรัฐศาสตร เล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสรางความสัมพันธอันดีงาม ระหวาง
อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร ทั้งศิษยเกาและศิษยปจจุบันเปนการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีตามวิถีพุทธใหคงอยูตอไป หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัด
โครงการงานประเพณีทําบุญเดือนสิงห เพื่อเปนการทํากิจกรรมรวมกันไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยใชการทําบุญเปนสื่อกลาง 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหอาจารย และนักศึกษามีความสัมพันธอันดีตอกันเพื่อความสามัคคีกันในหมูคณะ 
2.  เพื่อสืบสานงานประเพณีอันดีงามตามวิถีพุทธ 
3. เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย และนักศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น 

และสามารถนําประสบการณที่ไดจากกิจกรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- อาจารยหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 5 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 150 คน 
- ศิษยเกาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 10 คน 
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2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- การจัดทําโครงการและกิจกรรมของหลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรบรรลุเปาหมายที่วางไว 
- นักศึกษาและผูรวมงานทั้งหมดเกิดความรักและสามัคคีกันในหมูคณะและรูจักการ

ทํางานรวมกันเปนทีม 
- เปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีพุทธ 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
2.  เสนอโครงการตออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
3.  ศึกษาถึงแผนการดําเนินงาน 
4.  ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5.  ประชาสัมพันธเกี่ยวกับโครงการงานประเพณีทําบุญเดือนสิงห 
6.  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรม

ประเพณีทําบุญเดือนสิงห  
7.  ประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม 
8.  รวบรวมขอมูล สรุปผล วิเคราะหเพื่อการจัดทํารายงานและเสนออาจารยที่ปรึกษา 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนสิงหาคม 2554  ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร  
 

งบประมาณ 

คาใชจายท่ีเปนเงิน (In Cash) 

ใชงบประมาณสนับสนุนจากอาจารยและนักศึกษา วงเงินประมาณ 15,500 บาท แบงเปน 
- คาอาหารและเครื่องดื่ม      10,000  บาท 
- คาสถานที่และเครื่องสังฆทาน       4,500 บาท 
- คาใชสอย          1,000 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ  10,000 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 3 ชม. เปนเงิน 9,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 90 

 
ผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรรัฐศาสตร  โทร. 5815  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานงานประเพณีอันดีงามตามวิถีพุทธ 
2. อาจารย นักศึกษา และศิษยเกามีความสัมพันธอันดีตอกัน และมีความสามัคคีกันในหมู

คณะ 
3.  การจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารย และนักศึกษาเปนไปดวยความราบรื่น และ

สามารถนําประสบการณที่ไดจากกิจกรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 
ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศลิปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.4.1 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2.  แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 
หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ แสดงถึงความเปนเอกลักษณของชาติไทย   พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวคิดในการอนุรักษภาษาไทยในวาระตาง ๆ   อยูเสมอ  คณะรัฐมนตรี
ไดตระหนักถึงความสําคัญ จึงมีมติเห็นชอบในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกป   เปนวันภาษาไทย
แหงชาติ  หลักสูตรภาษาไทยเปนหนวยงานที่จัดการศึกษาทางดานภาษาและวัฒนธรรมไทย   จึงจัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ  เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยและสงเสริมใหนักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทยไดใชความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย   โดยนําเสนอผลงานทางดานภาษาไทย
ผานกิจกรรมการแสดง และการจัดนิทรรศการ  เพื่อรณรงค “การใชภาษาไทยอยางถูกตอง”   แก

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
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วัตถุประสงค 

1.   เพื่อจัดกิจกรรมในวันภาษาไทยแหงชาติ และสรางความตระหนักถึงความสําคัญการใช
ภาษาไทย 

2.   เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ไดใชความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย 
3.    เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมความรูทางภาษาไทย 
4.    เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาผานกิจกรรมการแสดง  และนิทรรศการ 
5.    เพื่อรณรงค “การใชภาษาไทยอยางถูกตอง” แกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ        
-  อาจารย   บุคลากร นักศึกษา และบุคลากรผูสนใจ จํานวน 200   คน    

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมคณาจารยและตัวแทนนักศึกษาในการวางแผนงานจัดกิจกรรม  คร้ังที่  1 
3. ประชุมคณาจารยและตัวแทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  คร้ังที่  2 
4. ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวมแขงขัน 
5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ดําเนินงาน 
6. ดําเนินโครงการ ดังนี้ จัดกิจกรรมนิทรรศการทางภาษาไทย กิจกรรมเกมภาษาไทย       

การแสดงบนเวที  และการรองเพลงไทย 
7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

                เดือนกรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน   (In  Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  25,000  บาท แบงเปน 
-  คาอาหารวาง  (25  บาท x  200 ชุด)     5,000   บาท 
-  คาเชาชุดการแสดง                        3,000   บาท 
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- คาอาหารวางในการประชุม  (2  คร้ัง  x 20 คน x  25  บาท)    1,000   บาท 
- คาจางวงดนตรี                          3,000   บาท 
- คาทําผมของนักแสดง        1,000   บาท                               
- คาวัสดุ                          12,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

รวมเปนเงนิ 31,400 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ เปนเงนิ 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 4 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 14,400 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 4,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 3,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย ไมนอยกวารอยละ 80 
3.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ   80 
4.   ผูเขารวมโครงการสามรถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ 80 
5. โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

  

ผูรับผดิชอบ 
 อาจารยรักษศริิ    ชุณหพันธรักษ   โทร. 5846 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   ผูเขารวมโครงการไดรับความรู  เกิดความภาคภูมิใจ  และตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาไทย 

2.    ผูขารวมโครงการสามารถถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตได 

3.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดฝกการนําเสนอผลงานทางภาษาไทยเผยแพรสูสังคม 
4.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดฝกการนําเสนอความคิดสรางสรรคทางภาษาไทยผาน

กิจกรรม 
5.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม   

 



 182 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑติท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการ “เรียงรอยถอยไทย รอยใจ รอยวัฒนธรรม” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.4.1 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3  
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 
หลักการและเหตุผล 

 ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารที่สําคัญของมนุษย เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดง
ถึงความเปนเอกลักษณ ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุงเรืองมาชานาน มีภาษาที่เปนปจจัยชวย
หลอหลอมใหชนในชาติอยูรวมกันอยางสมัครสมานสามัคคีตลอดมา 
 ปจจุบันสังคมโลกอยูในยุคของการติดตอส่ือสาร ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมทําใหมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของคนไทย สงผลใหภาษาไทยตลอดจน
ศิลปวัฒนธรรมแขนงตางๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไป แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวควรเปนไปในทิศทางที่
ถูกตอง หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตระหนักถึงความสําคัญและตองการอนุ รักษฟนฟู  สงเสริม  และพัฒนาการศึกษางานดาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงเห็นควรจัดกิจกรรมโครงการ “ เรียงรอยถอยไทย รอยใจ รอยวัฒนธรรม” 
ขึ้น เพื่อดํารงในความเปนเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมไทยใหคงอยูตลอดไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่ออนุรักษฟนฟู สงเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงตาง ๆ ใหดํารงอยู 
2. เพื่อสรางพื้นฐานทางภาษาและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 
3. เพื่อวางรากฐานในการจรรโลงภาษา ศิลปวัฒนธรรม ของชาติใหถูกตองงดงามตอไป 
4. เพื่อใหนักศึกษาตระหนักในความสําคัญของภาษา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ     
-  อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ช้ันปที่ 1 จํานวน 90  คน    

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรมดําเนินการ  
1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงาน 
2. ระดมความคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ดังนี้ 

2.1   ประชาสัมพันธใหอาจารยและนักศึกษาทราบวัตถุประสงคของกิจกรรม 
2.2   ระดมความคิดเพื่อวิเคราะหและสรางสรรคผลงานในการธํารงเอกลักษณในภาษา

และศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการนําเสนอในรูปแบบตางๆ 
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนนิการและสถานที่ดําเนินการ 

วันศุกรที่  24  มิถุนายน  2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน   (In  Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  14,000  บาท แบงเปน 
-  คาอาหารวาง  (25  บาท x  200 ชุด)     5,000   บาท 
- คาวัสดุ                          9,000   บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

รวมเปนเงนิ 35,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการสถานที่ เปนเงนิ 10,000 บาท 
-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 4,000 บาท 
-  คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 3,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

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

  

ผูรับผิดชอบ 
อาจารยสําเนียง  ฟากระจาง  โทร. 5846 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงตาง ๆ ไดรับการอนุรักษฟนฟู และดํารงอยู 
2. นักศึกษาและผูสนใจมีพื้นฐานทางภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่ดีขึ้น 
3. ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไดรับการจรรโลงไวอยางถูกตอง 
4. นักศึกษามีความตระหนักในความสําคัญของภาษาและศิลปวัฒนธรรม 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษรักษวฒันธรรมไทย 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 3 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชื้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

 
หลักการและเหตุผล 

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนผูที่มีโอกาสศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมของ

ชาติตะวันตกซึ่งเปนชาติเจาของภาษาอังกฤษอยูตลอดเวลา เนื่องจากในการเรียนรูภาษา ผูเรียน
จําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมของชาติเจาของภาษาควบคูไปดวย อยางไรก็ตาม การเขาถึงขอมูล
วัฒนธรรมของชาติอ่ืนมากเกินไปอาจทําใหนักศึกษาไมเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาและเรียนรู

วัฒนธรรมไทยอันดีงามจนทําใหความภาคภูมิใจในความเปนไทยสูญหาย และหลงลืม “ความงาม
อยางไทย” โดยหันไป “เลียนแบบฝรั่ง” จนไมสามารถแยกแยะไดวาพฤติกรรมใดที่ขัดแยงกับ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  

ดวยเหตุนี้ เพื่อใหเกิดการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออก และตะวันตกอยางลงตัว 
หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไดจัด “โครงการนักศึกษาภาษาอังกฤษรักวัฒนธรรมไทย”ขึ้น เพื่อให
นักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมไทย และใชความรูภาษาอังกฤษที่ตนมีอยูในการเผยแพรความเปนไทย
ใหชาวตางชาติไดรับรูโดยใหนักศึกษาที่สนใจเขารวมกิจกรรมจัดกลุมเพื่อทําเว็บไซต และแผนพับ
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เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทยเปนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คณาจารย 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวยังสถานที่สําคัญโดยรอบมหาวิทยาลัย เชน 
พระที่นั่งวิมานเมฆ พระบรมมหาราชวัง และถนนขาวสาร ทั้งนี้ การสงเสริมใหนักศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยดวยตนเองเพื่อนํามาทําแผนพับจะทําใหนักศึกษาเขาใจ และเขาถึงความเปน
ไทยไดดีกวาการอบรมโดยวิทยากรเนื่องจากนักศึกษาตองทําการศึกษาคนควาขอมูลมาเปนอยางดี 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดไปเผยแพรใหกับชาวตางชาติไดเขาใจและเขาถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงามจึงถือ

เปนการกระตุนใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Student - Centered Learning) และเปนการเรียนรูแบบ
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing)  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง 
2. เพื่อใหนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
4. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเผยแพร และอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
5. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 
6. เพื่อเปนการบริการวิชาการสูชุมชน 

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ 
3. วางแผน และจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย 
4. เผยแพรขอมูลในเว็บไซต 
5. รวบรวมขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชเว็บไซต  
6. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

เปาหมาย                           

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 100 คน  
- นักศึกษา คณาจารยของมหาวิทยาลัย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางทองเที่ยว

ยังสถานที่สําคัญโดยรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 200 คน  
-  ผูเขาชมเว็บไซต จํานวน 50 คน 
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2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

-  นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยการลงมือปฏิบัติจริง 
 - นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและเรียนรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
-  นักศึกษาที่เขารวมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
-  นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดมีสวนรวมในการเผยแพร และอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
-  นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน  
-  นักศึกษา คณาจารย ตลอดจนชาวตางชาติที่ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมไทยอันดีงาม  

 

ระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ( In cash) 

ไมใชงบประมาณ 
2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

รวมเปนเงนิ 32,100 บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 2 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 8 ชม. เปนเงิน 9,600 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 100 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 20,000 บาท 
-  คาจัดทําแผนพับ เปนเงิน 500 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000 บาท 
  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. จํานวนนักศกึษาที่เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 85 

2. ผูเขารวมโครงการมคีวามพึงพอใจในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80 
3.  ผูเขาชมเว็บไซตหรือผูอานแผนพับมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
4. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ   

1.  อาจารยวนัวิสาข   พงษปล้ืม  โทร. 5858 
2.  อาจารยนที  เพชรสุทธิธนสาร  
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดเรียนรูวัฒนธรรมไทยดวยลงมือปฏิบัติจริง 
2. นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและเรียนรู

เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย  
3.  นักศึกษาที่เขารวมโครงการเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
4. นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดมีสวนรวมในการเผยแพร และอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
5. นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 
6. นักศึกษา คณาจารย ตลอดจนชาวตางชาติที่ไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ไทยอันดีงาม 
 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  
 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     
 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           
 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการ “การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษและพัฒนา  

: กรณีศึกษาชุมชนบานหนองขาว อําเภอทามวง จงัหวัดกาญจนบุร”ี 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 4 แนวทางปฏิบัติที่ 4.1.2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2.2  
      ตัวช้ีวดัที่ 3   
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวัดที่ 4 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.6  
      ตัวบงชื้ที่ 3.1  
      ตัวบงชี้ที่ 3.2  
      ตัวบงชี้ที่ 6.1   

 

หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน (Community Development) ตางให
ความสําคัญกับทุนทางสังคมเพราะทุนทางสังคมเปนสิ่งที่เอื้อตอการพัฒนา หากชุมชนใดสามารถ
เขาใจและสามารถนําทุนทางสังคมเขามาเปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนาชุมชน แตคนใน
ชุมชนโดยสวนใหญยังไมเขาใจความหมายของทุนทางสังคมเทาที่ควร ในความหมายโดยสรุป ทุน
ทางสังคม (social capital)   อาจจะกลาวสั้นๆ วา ทุนทางสังคมคือระเบียบ กฎเกณฑ วิถีที่รอยรัดผูคน
ใหอยูรวมกันเปนชุมชน เปนเครือขาย เปนสังคม ที่ไวใจกันพึ่งพาอาศัย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดวย
วิธีการและรูปแบบทั้งเกาและประยุกตสรางสรรคใหม  
 การรอยรัดผูคนใหอยูรวมกัน การชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนและสังคมนั้นนั้นตางก็มี
องคประกอบทางสังคมหลาย ๆ ประการหรือที่เรียกวาทุนทางสังคม ซ่ึงหนึ่งในทุนทางสังคมก็คือ 
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วัฒนธรรม (cultural) หรือทุนทางสังคม (cultural capital) ซ่ึงหมายถึง คุณคา คานิยมของสังคมที่
แสดงออกทางจารีตประเพณี วิถีชุมชนที่มีรากฐานจากความรูภูมิปญญาทองถ่ิน รวมถึงความรูและภูมิ
หลังของบุคคล ซ่ึงเปนที่มาจาก ตระกูล เผาพันธุ สถานภาพทางสังคม (ชนชั้น) เชน นามสกุลของบาง
คน ตําแหนง สถานภาพทางสังคมที่มีดีกรีทางการศึกษา   ก็ทําใหคนนั้นไดรับการยอมรับจากคน
ทั่วไป หากแตในปจจุบันมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณ ของชุมชน สังคมไทยใน
ปจจุบัน กําลังจะถูกลืมดวยปจจัยหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานกาลเวลา การไหลบาทางวัฒนธรรมตะวันตก 
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  การพัฒนาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง เหลานี้ลวนแตสงผลใหมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ถูกลืมหรือลดความสําคัญไป  
 ชุมชนบานหนองขาว เปนชุมชนที่ถือไดวาเปนชุมชนตัวอยางในการ อนุรักษ ฟนฟูและ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ใหกลับมามีชีวิต และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชน ทั้งทางดาน
จิตใจที่ทําใหชุมชนมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองรูสึกรักและหวงแหนทางดานเศรษฐกิจเปน

แหลงทองเที่ยวสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน หากแตในปจจุบันการบริหารจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนหนองขาว ถือวายังมีความเสี่ยงที่จะถูกลืม เนื่องจากองคความรูหรือส่ิง
ตาง ๆ ยังอยูที่ตัวบุคคลเปนสวนใหญยังไมมีการจัดการความรู หรือจัดเก็บขอมูล สําหรับใชเปน
แหลงขอมูลเพื่อการสืบคน อางอิง หรือใชเพื่อการศึกษาสําหรับเยาวชนรุนหลังอันจะเปนการสืบทอด
และอนุรักษมรดกวัฒนธรรมอยางยั่งยืนตอไป  
 หลักสูตรรัฐศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมดังที่กลาวขางตนจึงได
จัดทําโครงการ  “การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษและพัฒนา: กรณีศึกษาชุมชน
บานหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี” 
   
วัตถุประสงค 

1. เพื่อทําการศึกษาถึงมรดกทางวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนบานหนองขาว  
2. เพื่อศึกษาและถอดองคความรูทางวัฒนธรรมของศูนยการเรียนรูชุมชนบานหนองขาว 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการการอนุรักษและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม ของชุมชนหนองขาว  
4. เพื่อใหผูเขารวมโครงการเกิดการเรียนรูการทํางานกับประชาชน และหนวยงานระดับ

ทองถ่ิน 
5. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดมีโอกาสบูรณาการความรูกับสภาพความเปนจริงของสังคม

มรดกทางวัฒนธรรมใหกับชุมชนไดและสามารถจําทําแผนพัฒนา  
 
 
 
  



 193 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- คณาจารยและนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 15 คน 
-  ประชาชนในชุมชน  80 คน  
-  คูมือการการจดัการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนหนองขาว 1 เลม 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- ผูเขารวมโครงการเกิดการบูรณาการเรียนรูในการทํางานกบัชุมชนทองถ่ิน 
- ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
- สามารถฝกทักษะในกระบวนการทํางานรวมกับชุมชน  

 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 
2. ติดตอสถานที่ดําเนินโครงการ ดังนี้  
 - ผูรวมโครงการเขาเรียนรูภมูิปญญาทองถ่ิน  
 - รวบรวมขอมูลเพื่อทํารายงาน  
 - ประมวลผลการศึกษาจดัทาํรายงาน  
 - นําเสนอขอมลูตอทางมหาวทิยาลัย  
3. สรุปและประเมินโครงการ   

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมที่  1 ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน/ถอดองคความรู ระหวางวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2553 บาน
หนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญนบุรี 
   กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการศึกษาตอชุมชนหนองขาว  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2553 
 

งบประมาณ 
1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  (In cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  20,300  บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นท่ีศึกษาชมุชน/ถอดองคความรู วงเงนิประมาณ  13,350 บาท แบงเปน 

- คาอาหาร (15  คน × 130 บาท × 6 มื้อ)               11,700  บาท 
- คาเอกสาร (66 ชุด × 25  บาท)          1,650   บาท 
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กิจกรรมที่  2 รายงานผลการศึกษาตอชุมชนหนองขาว และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต วงเงินประมาณ  6,950 บาท แบงเปน 

- คาอาหาร (10  คน × 50 บาท × 2 มื้อ)    1,000  บาท 
- คาเชารถตู (1 คัน × 2,500 บาท × 1 วัน)          2,500 บาท 
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง          1,200 บาท 
- คาเอกสารรายงานการศึกษา (15 ชุด ×  150  บาท)        2,250   บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.    คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In kind) 

รวมเปนเงนิ 69,500 บาท แบงเปน 

-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 18 ชม. เปนเงิน 54,000 บาท 
-  คาตอบแทนนักศึกษา 10  คน วันละ 200 บาท จํานวน 3 วัน เปนเงิน 6,000 บาท 
-  คาที่พัก เปนเงนิ 7,500 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 2,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. คูมือการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม ชุมชนหนองขาว 1 เลม   
2. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80  
4. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

 อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตร โทร. 5815  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.    เกิดการบูรณาการเรียนรูในการทํางานกับชุมชนทองถ่ิน 
2.    ชุมชนมีทัศนคติที่ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3.    ชุมชนสามารถนําผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการมรดกทาง

วัฒนธรรมของชุมชน  
4.    รายงานผลการศึกษาสามารถนําไปตอยอดองคความรูความรูหรือเปนแนวทางใน

การศึกษาเกี่ยวกับชุมชนตอไป  
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กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย    
  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด   
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑติท่ีพึงประสงค  

  ความรู    
  ทักษะทางปญญา (การคิด)   
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 196 

หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 และความพงึพอใจของผูประกอบการบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย”      

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.1 
      กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 
        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.5 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 2  
      ตัวช้ีวดัที่ 5   
2. สกอ.    ตัวบงชื้ที่ 2.7  
      ตัวบงชี้ที่ 4.1  

 

หลักการและเหตุผล 

ตลาดแรงงานคือปจจัยหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  การผลิตบัณฑิตที่มีตลาดแรงงาน
รองรับ   ยอมทําใหภาวะการวางงานลดนอยลง ซ่ึงการบรรลุเปาหมายดังกลาว จะตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายฝาย อาทิ ฝายสถาบันการศึกษา ฝายผูประกอบการ และตัวบัณฑิตที่จะตองปรับปรุง
พัฒนาไปพรอมๆกัน หลักสูตรภาษาไทยจึงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอยางองครวมจึงได
จัดโครงการวิจัยเร่ือง “ภาวะการมีการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูประกอบการตอ
บัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย” เพื่อเอื้อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบัณฑิต
หลักสูตรภาษาไทย ใหเปนที่ยอมรับ และเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน 
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย  
2.     เพื่อศึกษาความตองการของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย 
3.    เพื่อเปนฐานขอมูล และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทย 
4.    เพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดแรงงาน 
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ        
-  รายงานผลการวิจัยเ ร่ืองภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของ

ผูประกอบการตอบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย  จํานวน 1  เลม 
2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- ผลของงานวิจัยสามารถนําไปพัฒนาบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย และปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาไทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยจะไดรับ
ความรูเกี่ยวกับความตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน    
                 
กิจกรรมดําเนินการ  

1. ประชุมคณาจารยเพื่อจัดทําโครงการ 
2. ขออนุมัติโครงการ และโครงการอนุมัติ 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
4. สงแบบสอบถามเพื่อสํารวจภาวะการมีงานทํา และความพึงพอใจ 
5. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหผล 
6. นําผลการวิจัยมาจัดพิมพรูปเลม 
7. จัดการสัมมนาเพื่อสรุปผลงานวิจัย 
8. สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมิถุนายน  2554   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน   (In  Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  15,000   บาท แบงเปน 
- คาถายเอกสาร       2,000 บาท 
- คาจัดทํารูปเลมงานวิจยั      3,000 บาท 
- คาอาหารวางในการประชุมสัมมนา  (2  คร้ัง x 82 คน x  25 บาท) 4,100 บาท 
 - คาวิทยากร (3 ช่ัวโมง x 2 คน x 600 บาท)    3,600 บาท 
 -  คาวัสด ุ        2,300 บาท  
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

รวมเปนเงิน  21,000  บาท แบงเปน 
-  คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 18,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 3,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนด 
2.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ   80 
3.  โครงการดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผิดชอบ 
1.   อาจารยเบญจมาศ   ขําสกุล  โทร.  5846 
2.    อาจารยรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ        
3.   ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติช่ืน 
4.   อาจารยสําเนียง  ฟากระจาง 
5.    อาจารยศุภศิริ บุญประเวศ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูเขารวมโครงการทราบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย  
2.  ผู เขารวมโครงการทราบความตองการของผูประกอบการที่มีตอบัณฑิตหลักสูตร

ภาษาไทย 
3.  หลักสูตรภาษาไทยใชผลการวิจัยเปนฐานขอมูล และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาไทย 
4.  ผูเขารวมโครงการไดพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 

กรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      
 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  
 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
  ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย    
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  ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด   
 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  ความรู    
  ทักษะทางปญญา (การคิด)   
  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
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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
เปลี่ยนแปลงภายนอกอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใชในการสื่อสารและใช
ประกอบอาชีพของนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร การเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมดานทักษะการ
ใชภาษา มีกระบวนการคิดอยางวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหสามารถเรียนรูและปรับรับสิ่งทาทายใน
สภาพแวดลอมใหมในอนาคต เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรใหเทาทันกับสิ่ง
ทาทายภายนอก หลักสูตรไดใหความสําคัญไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะกลยุทธ
การสอน ดังนั้น หลักสูตรจึงกําหนดใหมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อพัฒนากลยุทธการสอนภาษาอังกฤษ 
2.   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําวิจัย หรือวิจัยในชั้นเรียนแตละวิชา 
3.    เพื่อนําเอาแนวความคิดในการทําวิจัยมารวมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
4.     เพื่อใหผูเขารวมวิจัยสามารถบูรณาการกลยุทธการสอนและนําไปใชในชั้นเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
5.    เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพ 
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เปาหมาย 

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

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- อาจารยผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในการพัฒนา และปรับกลยุทธการสอน
ใหมีคุณภาพ 

- อาจารยในหลักสูตรมีทักษะในการทําวิจัยทางภาษา 
- กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ขออนุมัติโครงการ 
2.   ติดตอวิทยากร และทําหนังสือเชิญ 
3.  ดําเนินโครงการและจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู เกี่ยวกับการทําวิจัย

ภาษาอังกฤษ 
4.  สํารวจและติดตามความคืบหนาในการทําวิจัย 
5.  สรุป และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมีนาคม 2554 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (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 
-  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 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (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 เร่ือง 
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.    นักศึกษามีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นจากการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมี

คุณภาพ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ผานกระบวนการคายภาษาอังกฤษ” 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.1.1 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 5  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 4.1  
      ตัวบงชี้ที่ 4.2  
      ตัวบงชี้ที่ 4.3   

 

หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ รัฐบาลตระหนักใน
ความสําคัญดังกลาว ดังนั้น ในปการศึกษา 2551 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสถานศึกษา โดยเริ่มบังคับใชจากโรงเรียน

ตนแบบและโรงเรียนที่มีความพรอมตามรายชื่อที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 จากนั้นจะเริ่มใชในระดับชั้นอื่นๆ และโรงเรียน
ทั่วไปจนครบทุกโรงเรียนในปพุทธศักราช 2555 โดยในระดับประถมศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศกําหนดโครงสรางเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ช่ัวโมง ตอสัปดาห ซ่ึงไม
เพียงพอตอการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังผลการศึกษาวิจัยเร่ือง

วิจัยฐานรากการเรียนรูภาษาตางประเทศ พบวา ครูผูสอนภาษาอังกฤษไมใชครูที่จบดานภาษาโดยตรง 
ทําใหโรงเรียนในตางจังหวัดซึ่งจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
แตในความเปนจริงครูอาจสอนไดเพียง 1 คาบตอสัปดาห เพราะไมถนัด และใชเวลาที่เหลือไปสอน
วิชาที่ถนัดแทน เมื่อเด็กมีช่ัวโมงฝกฝนนอย ก็ตองพึ่งตนเอง ดวยการเรียนรูเอง ซ่ึงเมื่อไมมีพื้นฐาน ก็
ยากที่จะเรียนรูได  ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญยิ่งในการกระตุนใหผูเรียนอยาก
เรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คายภาษาอังกฤษจึงเปน

กิจกรรมการเรียนรูภาษานอกหองเรียนกิจกรรมหนึ่งที่เปนเครื่องมือสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนเกิด

ความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษได เนื่องจากเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษ
ไดอยางเปนธรรมชาติและมีความหมายผานกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 
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จากขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงเนนความสําคัญและความจําเปนในการศึกษาวิจัย เร่ือง

การศึกษาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผานกระบวนการคาย 
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาและสรางทัศนคติที่ดีที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนดวยกระบวนการคาย

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงชวยใหการเรียนรูภาษาอังกฤษมีความหมาย และทําใหผูเรียนมีการเรียนรูรวมกัน 
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยยังเปนพื้นฐานในการวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา ใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดในหลักสูตรอีกดวย 

ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเร่ืองการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู อีกทั้งเปนไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติเร่ือง
การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม รวมถึงสอดคลองมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตที่ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรซ่ึงสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ

เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
และสรางทัศนคติที่ดีที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนดวยกระบวนการคายภาษาอังกฤษ 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- รายงานการวิจยั จํานวน 1 เร่ือง 
- นักเรยีนระดับประถมศึกษาจงัหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
นครปฐมไดประโยชนจากการใชนวัตกรรมและมีแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับประถมศึกษาดวยกระบวนการคายภาษาอังกฤษ  
 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ศึกษาปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการทํา Focus Group Interview ครูผูสอน

ภาษาอังกฤษและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อวิเคราะหความตองการจําเปน (Need Analysis) 
และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ 
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3. สรางสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประกอบดวย ส่ืออุปกรณ และสมุดคาย 
4.  ฝกอบรมนักศกึษาในการเปนผูนําคาย 
5.  สรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล ซ่ึงประกอบดวย 1) แบบทดสอบวัดความกาวหนา 

(Progress Test) 2) แบบวัดเจตคติของนักเรียน 3) แบบสัมภาษณ (Interview schedule) 4) บันทึกวีดีโอ
กิจกรรมการอยูคาย 

6.  นําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญตรวจ 
7. ทดลองใชส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
8. จัดกิจกรรมโดยนําสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษไปใชกอนกิจกรรมคาย 1 เดือน แบงเปน

สัปดาหละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมงเปนระยะเวลา 8 วัน หรือ 8 ช่ัวโมง 
9. จัดคายภาษาอังกฤษ 3 วัน 
10.  เก็บขอมูลโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 

10.1ระหวางดําเนินการวิจัย ในชวงจัดกิจกรรมโดยนําสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษไปใช

กอนกิจกรรมคาย 1 เดือน ซ่ึงเก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบวัดความกาวหนา (Progress Test) 
10.2 เมื่อส้ินสุดการวิจัย เก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ 3 ชนิด ดังนี้ 1) แบบวัดเจตคติของ

นักเรียน 2) แบบสัมภาษณ (Interview schedule) และ 3) บันทึกวีดีโอกิจกรรมการอยูคาย 
11. วิเคราะหขอมูล 
12.  เขียนรายงานการวิจัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครปฐม 

 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 500,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทน      89,000  บาท 
- คาใชสอย                  266,000  บาท  
- คาวัสด ุ       65,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค      80,000 บาท  
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 120,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 24 วัน เปนเงิน 120,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. รายงานการวิจัย จํานวน 1 เร่ือง ที่ประกอบดวย นวัตกรรม คือ ส่ือการเรียนการสอน และ
คูมือการจัดกิจกรรมสําหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาดวยกระบวนการ
คายภาษาอังกฤษ 
 

ผูรับผดิชอบ 
1. อาจารยกนกวรรณ กุลสุทธิ์   หัวหนาโครงการวิจัย โทร. 5857 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ชาตตระกูล ที่ปรึกษาโครงการวิจยั 
3.  อาจารยณัฐพร เดชะ     ผูวิจัย 
4. อาจารยขจีนุช เชาวนปรีชา    ผูวิจัย 
5. อาจารยจักรกฤษณ วุฒิสิวะชาติกุล   ผูวิจัย  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รูถึงการเปลี่ยนแปลงในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผาน

กระบวนการคาย 
2. ตระหนักถึงความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผาน

กระบวนการคาย 
3. มีแนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาผานกระบวนการคายภาษาอังกฤษ 
4.  สงเสริมทัศนคติที่ดีที่มีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนดวยกระบวนการคาย

ภาษาอังกฤษ 
5.  พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบของกระบวนการ

คายภาษาอังกฤษ 
6. ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ

ของกระบวนการคายภาษาอังกฤษ 
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7.  โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยผาน

กระบวนการคายภาษาอังกฤษ 
8. ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสํานักงานพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการทราบขอมูลเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร
ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตอไป 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการสอนและการแปล 

ของอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 5   
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
 

หลักการและเหตุผล 

โลกปจจุบันเปนโลกไรพรมแดน  ประชากรจากตางชาติตางภาษามีความตองการ
ติดตอส่ือสารกันดวยเหตุผลนานัปการ ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมความรูและเทคโนโลยี
ในสาขาวิชาตาง ๆ  การติดตอทางธุรกิจการคา หรือการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระหวางกัน  ทวา
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งคือความแตกตางทางภาษาและวัฒนธรรม ทําใหการสื่อสารระหวางชน
ตางชาติตางภาษาตองขาดชวงลง  ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยบุคคลกลางซึ่งก็คือ ผูแปล และผูสอน เพื่อ
ทําหนาที่เชื่อมตอใหการสื่อสารดําเนินตอไปได  และถายทอดความรูภาษาอังกฤษใหผูเรียน 

การจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลักสูตรและการสอนใหเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนใน

หลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายสําคัญเพื่อตอบสนองตอความตองการจําเปนในการ

พัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันและทัดเทียมนานาประเทศได  ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
เพื่อสูมาตรฐานสากล นั้น  หลักสูตรภาษาอังกฤษไดกําหนดคุณลักษณะของบัณทิต ดังนี้ คือมีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเชี่ยวชาญดานการแปลและการสอน

ภาษาอังกฤษ  มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูและประกอบวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรมที่สามารถทําประโยชนใหกับสังคม และประเทศชาติ มีความสามารถคิดวิเคราะห 
สังเคราะห และแกปญหาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาจารยและนักศึกษาดานการสอนและการแปล

ใหสูมาตรฐานสากล ควรเริ่มจากการพัฒนาอาจารยผูสอนใหมีทักษะและสื่อการสอนที่ทันสมัย  
เหมาะสมกับนักศึกษา  เนนการสอนนักศึกษาใหสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  มีทักษะ รูจักการคิด
วิเคราะห  สังเคราะห  และมีศักยภาพในการทํางานอยางสรางสรรค รวมทั้งรับผิดชอบตระหนักรูใน
ภาวการณของโลก มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคม     
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับอุดมศึกษา ผูสอนภาษาอังกฤษในระดับระดับอุดมศึกษาดานการสอนและการแปล  ซ่ึงมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสอน การถายทอด ความรู และทักษะการใชภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ซ่ึงควรไดรับ
การเพิ่มพูนความรูและทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเทคนิควิธีการสอนตาง ๆ อันจะเปน
ประโยชนตอนักศึกษาที่เรียนดานการแปลและการสอน และเพื่อรองรับความตองการของสังคมยุค
ปจจุบัน  จึงไดกําหนดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการสอนและการแปลของอาจารย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการสอนภาษาอังกฤษแกอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดวย
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

2.  เพื่อใหอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษไดประยกุตวิธีการสอนและนําไปใชในหองเรยีน 
3.  เพื่อพัฒนาอาจารยและนกัศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสูมาตรฐานสากล 
   

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
- อาจารยหลักสตูรภาษาอังกฤษ  จํานวน  25  คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง 
  

กิจกรรมดําเนินการ  

1. นําเสนอโครงการ 
2. ติดตอวิทยากร และทําจดหมายเชิญ 
3. ประชาสัมพันธไปยังผูสนใจ 
4. จัดโครงการโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการสอน และการแปลมาใหความรูกับ

อาจารย และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
5. ประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนมิถุนายน 2554 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
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งบประมาณ 

1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน  

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  15,000 บาท แบงเปน 
- คาตอบแทนวทิยากรภายนอก (1.200 บาท x 3 ชม. x 2 คน)     7,200    บาท 
- คาอาหารกลางวัน (100 บาท x 25 ชุด)          2,500    บาท 
- คาอาหารวางอาจารยและวิทยากร (30 บาท x  2 มื้อ x 25 ชุด)   1,500    บาท 
- คาวัสด ุ                        2,000    บาท 
- คาจัดทําเอกสาร                       1,800    บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 6,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

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

 

ผูรับผิดชอบ 

1. อาจารยสุณา  กังแฮ   โทร. 5858 
2. อาจารยนที  เพชรสุทธิธนสาร 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ไดรับการฝกทักษะดานการแปลและการสอน 
2.  อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีและมีความเขาใจในการทํางานดานการ

แปลและการสอน 
3. อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ

ตรงกับผูที่ทํางานดานการแปลและการสอน 
4. อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีทัศนคติที่ดีตอการแปลและการสอน 
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หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการเรียนการสอน 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
      กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 2  
      ตัวช้ีวดัที่ 6   
2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวดัที่ 2 
 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
      ตัวบงชี้ที่ 2.8  

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มีนโยบายมุงเนนไมเพียงแคผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมตามความตองการของตลาดแรงงาน
แตทั้งนี้ตองการใหบัณฑิตมีผูที่มีความพรอมทางดานคุณธรรมจริยธรรมดวยเชนกัน และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเอง ไดยกประเด็นสรางเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ขึ้นเปนประเด็นหลัก ทั้งนี้การจะสรางใหนักศึกษาเปนบัณฑิตผูมีคุณธรรม
จริยธรรมไดนั้น ตองผานตัวกลางสําคัญคือ คุณครู ถาคุณครูเขาใจการสอนวาจะสามารถสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมประกอบเขาเนื้อหาอยางไร ก็เปนการงายสําหรับนักศึกษาที่จะเขาใจหลักการ
ของคุณธรรมจริยธรรมได ดังนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงไดจัดทําโครงการอบรมคณาจารยหลักสูตร
ภาษาหัวขอ คุณธรรม จริยธรรม กับการสอน เพื่อใหอาจารยสามารถเขาใจกระบวนการสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรมเขากับเนื้อหาในชั้นเรียนได 
โครงการโครงการอบรมคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณธรรมจริยธรรมกับการสอนโดย

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเปนการรับฟงการบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก ซ่ึงการอบรมนี้จะ
นํามาซึ่งความรู ประสบการณ วิสัยทัศน และการพัฒนา ที่จําเปนตอการสอนตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมเขาสูเนื้อหา  
2. เพื่อใหคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษเกิดทัศนคติที่ดีการสอนโดยการสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรม 
 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  
- อาจารยหลักสตูรภาษาอังกฤษ และวิทยากร จํานวน 25 คน 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษเขาใจกระบวนการสอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม
จริยธรรมเขาสูบทเรียน 
 

กิจกรรมดําเนินการ 
1. นําเสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผนดําเนินการ 
3. ติดตอวิทยากร 
4. ประชาสัมพันธโครงการ 
5. จัดโครงการ โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใหแกอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ เปนเวลา 1 วัน  
6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม 2554 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

งบประมาณ 
1.  คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 15,000  บาท แบงเปน 

- คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน)     7,200   บาท 
- คาอาหารกลางวัน (150 บาท x 25 ชุด x 1 มื้อ)   3,750 บาท 
- คาอาหารวาง (25 บาท x 25 ชุด x 2 มื้อ)      1,250    บาท 
- คาจัดทําเอกสาร          2,800  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



 213 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 6,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

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

 
ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมโภชน  พนาวาส  โทร. 5858 
2. อาจารยวรวิทย กิจเจริญไพบูลย 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมเขาสูเนื้อหา  
2. อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษเกิดทัศนคติที่ดีการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 214 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธรุกิจ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
      กลยุทธที่ 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 5  
      ตัวช้ีวดัที่ 6  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
      ตัวบงชี้ที่ 4.1  
 

หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดกําหนดสมรรถนะของอาจารยประจําหลักสูตรในการเปน

นักวิชาการมืออาชีพโดยเปนผูมีความรู ความสามารถ ความรอบรู มีจรรยาบรรณ รวมทั้งสามารถ
ถายทอดความรู ตลอดจนมีความรูและทักษะในการทําวิจัยในหองเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยัง
กําหนดสมรรถนะในเรื่องแรงจูงใจ มีความคิดริเร่ิม กระตือรือรน มุงมั่น แสวงหาวิธีการในการพัฒนา
งานและตนเองไปสูเปาหมายที่กําหนด เพื่อสนับสนุนใหอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดมี
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุสมรรถนะดังกลาว จึงกําหนดใหมีโครงการนี้เกิดขึ้น  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ในดานความรูความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  

2. เพื่อสงเสริมความสามารถดานการวิจัยและการนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับ

นานาชาติ 
3. เพื่อสรางเครือขายดานวิชาการกับสถาบันและหนวยงานภายนอกมหาวทิยาลัย 
 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   
-  อาจารยนําเสนองานทางวิชาการ 2 เร่ือง ๆ ละ 2 คน รวมจํานวน 4  คน 
-  อาจารยเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการโดยหนวยภายนอก จํานวน 8 คน 
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2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  อาจารยผูนําเสนอผลงานไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูและประสบการณกับ
ผูเขารวมประชุม 

-  อาจารยผูสมัครเขาประชุม สัมมนาโดยหนวยภายนอกไดมีไดมีโอกาสพัฒนาความรู 
ความสามารถ รวมทั้งมีวิสัยทัศนที่กวางไกล 

-  อาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและสรางเครือขายกับ
สถาบันภายนอก 
 
กิจกรรมดําเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ Thai TESOL International Conference 
1. เสนอ Proposal ไปเพื่อเขารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมครูการสอน

ภาษาอังกฤษ  
2. รางโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3. ดําเนินการทางดานเอกสารในการไปนําเสนอ 
กิจกรรมที่ 2 การเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ  
1. สงรายชื่ออาจารยที่ประสงคจะเขารับการอบรม เมื่อไดรับหนังสือเชิญจากหนวยงาน

ภายนอก ทั้งภาคสวนราชการและเอกชน 
2. ทําบันทึกเพื่อขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
3. เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการตามวันเวลาที่กําหนด 
4. เขียนรายงานการประชุมเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  Thai TESOL International 
Conference คร้ังที่ 31 ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2554 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมที่ 2  การเขารวมประชุมอบรมสัมมนา ระหวาง เดือนธันวาคม 2553 – พฤษภาคม 
2554 
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งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 40,000 บาท แบงเปน 
-  คาลงทะเบียน (2,500 บาท x 2 คน)     5,000  บาท 
-  คารถรับจาง (400 บาท x 4 คน)     1,600 บาท 
-  คาเบี้ยเล้ียง (210 บาท x 4 คน x 3 วัน)    2,520  บาท 
-  คาที่พัก (1,400 บาท x 2 คืน)      2,800  บาท 
-  คาวัสดุสํานกังาน                  23,080  บาท 
-  คาถายเอกสาร        5,000  บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 26,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 5 วัน เปนเงิน 25,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  มีจํานวนอาจารยนําเสนองานทางวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 80 
2. มีจํานวนอาจารยเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการโดยหนวยภายนอก ไมนอย

กวารอยละ 80  
 

ผูรับผดิชอบ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ชาตตระกูล โทร. 5857 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  มีการเผยแพรงานวิจัยของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับนานาชาติ 
2.  อาจารยในหลักสูตรมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศนสาขา

วิชาชีพในระดับนานาชาติ 
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
      กลยุทธที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1  
      ตัวช้ีวดัที่ 6  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4  
      ตัวบงชี้ที่ 5.1  

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง ส่ิงหนึ่งซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญและมีผลกระทบอยางยิ่งกับการดํารงชีวิตก็คือ ความเครียด ซ่ึงจากผลการศึกษาของกรม
สุขภาพจิตพบวา ความเครียดมีผลกระทบตอประชาชนเพิ่มขึ้นทุกป ซ่ึงความเครียดสามารถสงผล
กระทบโดยตรงกับตัวบุคคล ตลอดจนบุคคลแวดลอมและสังคม หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจําเปนในการชวยเหลือเบื้องตนกับบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ในการจัดโครงการบริการการให
คําปรึกษาขึ้น โดยมีคณาจารยประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเปนผูดําเนินการ
โครงการ โดยคาดวาจะเริ่มใหบริการใหคําปรึกษา ตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป  

ดังนั้น เพื่อการใหดําเนินการบริการใหคําปรึกษาอันเปนสวนหนึ่งการใหบริการทางวิชาการ
และเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อใหคณาจารยประจําหลักสูตรมีทักษะและ
มีความสามารถในการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจํา
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการขึ้น โดยเนนการพัฒนาดานทักษะและความรูในการให
คําปรึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถทางดานการบริการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคลใหแก

คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
 
เปาหมาย       

1.   เปาหมายเชงิปริมาณ 

                  -  บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ จาํนวน 8 คน 
2.   เปาหมายเชงิคณุภาพ 

-  คณาจารย มคีวามรู และความเขาใจและความสามารถทางดานการบริการใหคําปรกึษา
แบบรายบุคคล 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1.   ขออนุมตัิโครงการ 
2.   แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงาน 
3.  ดําเนินกิจกรรม โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรูดานการบริการใหคําปรึกษา 
4.   สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม  2554  ณ สระมะนาว รีสอรท  จังหวัดนครนายก 
 
งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  40,000 บาท  แบงเปน 
 -  คาใชสอย        30,000   บาท 
- คาที่พักไมรวมอาหารเชา (1,200 บาท x 5 หอง x 1 คืน)     6,000   บาท 
-  คาอาหารเชา (8 คน x 1 มื้อ x 100 บาท)            800    บาท 
-  คาอาหารกลางวัน (8 คน x 2 มื้อ x 150 บาท)      2,400    บาท 
-  คาอาหารเยน็ (8 คน x 1 มื้อ x 250 บาท)      2,000    บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน)   14,400   บาท 
- คายานพาหนะและคาน้ํามันเชื้อเพลิง         4,000   บาท

 - คาวัสด ุ         10,400  บาท
 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 1,000 บาท แบงเปน 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

  
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

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

 

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

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการมีความพรอมในการดําเนินการบริการให

คําปรึกษา 
2. คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาฯ มีความรู และความเขาใจและความสามารถทางดานการ

บริการใหคําปรึกษา 
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หลักสูตรรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาอาจารยหลักสูตรรัฐศาสตรสูความเปนเลิศ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
      กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.1.4 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 
      ตัวช้ีวดัที่ 6   
2. สกอ.    ตัวบงชื้ที่ 2.4  

 
หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในปจจุบัน การศึกษาทางดานรัฐศาสตรในแตละสถาบันนั้นมีความแตกตางกันออกไป
อยางเห็นไดชัดตามแตผูสอนและผูรับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ทั้งทางดานเนื้อหาสาระของรายวิชา การใช
วรรณกรรมในการศึกษา ระเบียบวิธีการศึกษา ตลอดจนแนวทางทางการศึกษาที่ใช ประกอบกับการเรียน
การสอนในแตละสาขาวิชานั้นจําเปนที่ตองมีผูที่ไดทําการศึกษามาโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ทําใหมหาวิทยาลัยที่มีขนาดเล็กไมสามารถที่จะเฟนหาคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดาน

ไดพอเพียงแกความตองการ ดวยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางดานรัฐศาสตรของไทยจึงทํา
ไดยาก เนื่องจากไมมีมาตรฐานหรือแกนหลักของสาขาวิชากําหนดอยู จึงทําใหคุณภาพและองคความรู
ของนักศึกษาในแตละสถาบันมีความแตกตางกันออกไปดวย  

ดวยเหตุนี้ผูรับผิดชอบโครงการจึงเล็งเห็นวาการประชุมเสวนากลุมยอยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณตอกันและกันระหวางคณาจารยในสถาบันตาง ๆ นาจะเปนแนวทางสําคัญแนวทาง
หนึ่งในการชวยแกไขปญหามาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาทางรัฐศาสตรไดในระดับหนึ่ง เนื่อง
ดวยการเสวนากลุมยอยจะเปนการกําหนดกรอบรวมกันอยางไมเปนทางการระหวางคณาจารยจาก

สถาบันตาง ๆ ในแตละสาขาวิชาหลักทางรัฐศาสตรในการจัดการเรียนการสอน อันจะชวยเสริมสราง
ศักยภาพของคณาจารยที่รับผิดชอบในแตละรายวิชาใหสูงยิ่งขึ้นอันจะชวยลดชองวางทางดานคุณภาพ

การศึกษาในแตละสถาบันไดยิ่งขึ้นดวย 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อแสริมสรางและตอยอดองคความรูที่จําเปนทางดานรัฐศาสตรใหกับคณาจารยของ

หลักสูตรโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในหมวดวิชาหลักตาง ๆ  
2. เพื่อสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนองคความรูและความคิดเห็นระหวางนักวิชาการและ

คณาจารยทางดานรัฐศาสตรจากสถาบันตาง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา องคความรู 
การเลือกวรรณกรรม ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่มีมีมาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะสมกับ
สภาพการณของแตละมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อเสริมสรางมาตรฐานทางวิชาการที่มีความเปนสากลในสาขาวิชาหลักตาง ๆ ทาง
รัฐศาสตร 

4. เพื่อสรางเครือขายความรูทางวิชาการทางดานรัฐศาสตร  และสรางชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยใหเปนที่ รูจักในวงการวิชาการไทยในฐานะของจุดศูนยกลางในการอบรมและ

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการทางดานรัฐศาสตร 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- อาจารยหลักสูตรรัฐศาสตร จํานวน 6 คน 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- อาจารยหลักสูตรรัฐศาสตร มีความรู ความเขาใจและสามารถแลกเปลี่ยนความรูกับ
ประเด็นที่จัดทําการเสวนากลุมยอยเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมดําเนินการ  

จัดการประชุมเสวนากลุมยอยในสาขาวิชาหลักตาง ๆ ของรัฐศาสตรโดยเชิญนักวิชาการและ
คณาจารยผูทรงคุณวุฒิในแตละดานจากสถาบันตาง ๆ เขารวมและเปลี่ยนความคิดเห็นและอบรม
รวมกับคณาจารยของหลักสูตร โดยมุงเนนที่รายวิชาหลักทางดานรัฐศาสตรดังนี้  

- ดานปรัชญา ความคิด และทฤษฎีทางการเมือง 
- ดานการเมืองการปกครองไทย 
- ดานความสัมพันธระหวางประเทศ 

ในการเสวนากลุมยอยจะมีการแลกเปลี่ยนโครงสรางรายวิชาของคณาจารยแตละทาน 
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในเชิงเนื้อหาสาระของรายวิชา โครงสรางการเรียน
การสอน การเลือกวรรณกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในแตละบท เทคนิควิธีในการ
สอนและการนําเสนอประเด็นในชั้นเรียน การออกขอสอบและการประเมินผล ตามประสบการณของ
คณาจารยในแตละสถาบัน 
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ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน 

 ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ณ หองประชมุคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ  

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน ( In cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 24,000 บาท แบงเปน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เร่ือง ปรัชญา ความ คิด และทฤษฎีทางรัฐศาสตร วงเงินประมาณ   

9,800 บาท แบงเปน 
- คาวิทยากร( 4 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง )    7,200  บาท 
- คาใชจายในการจัดพิมพเอกสาร (35 บาท x 10 ชุด)          350  บาท 
- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)   2,250 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การอบรม เร่ือง การเมืองการปกครองไทย วงเงินประมาณ 8,000 บาท 

แบงเปน 
- คาวิทยากร( 3 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง )     5,400 บาท 
- คาใชจายในการจัดพิมพเอกสาร (35 บาท x 10 ชุด)            350 บาท 
- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)   2,250 บาท 
กิจกรรมท่ี 3 การอบรม เร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศ วงเงินประมาณ 6,200 บาท 

แบงเปน  
- คาวิทยากร( 2 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง )      3,600 บาท 
- คาใชจายในการจัดพิมพเอกสาร (35 บาท x 10 ชุด)           350 บาท 
- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 150 บาท x 1 มื้อ)   2,250 บาท 
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 16,000 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 3 วัน เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 
2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
3.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ   80 
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4.   ผูเขารวมโครงการสามรถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได ไมนอยกวารอยละ 80 
5. มีเครือขายในการจัดการเรยีนการสอนดานรัฐศาสตรอยางนอย 3 มหาวิทยาลัย 
6. โครงการสามารถดําเนินการไดทันตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบ 
หลักสูตรรัฐศาสตร    โทร. 5815 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. คณาจารยไดรับความรูทางรัฐศาสตรในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบเพิ่มเติมจนสามารถพัฒนา

ตนเองใหขึ้นสูระดับของความเชี่ยวชาญในดานที่ตนถนัดได 
2. การจดัการเรียนการสอนของหลักสูตรในรายวิชาหลักมีความเปนมาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
3. นักศึกษาไดรับความรูในระดับพื้นฐานทั้งในเชิงกวางและเชิงลึกในสาขาวิชาหลักทาง

รัฐศาสตรอยางถูกตองและเพียงพอตอการศึกษาตอและการทํางานภายหลังการจบการศึกษา 
4. มหาวิทยาลัยการเปนจุดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรูและสรางมาตรฐานทาง

วิชาการในวงการวิชาการรัฐศาสตรไทย 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 
        แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 6  
2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 2.4 

 

หลักการ และเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริการวิชาการ ดังนั้นบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในสายวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนกําลังสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ใหมีขีดความสามารถใน
การแขงขันไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพแกบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
 
เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

- บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 35 คน 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
และวิชาชพีเพิม่มากขึ้น 
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กิจกรรมดําเนินงาน 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2. ประชาสัมพันธโครงการ 
3. สงบุคลากรไปเขารับการอบรมสัมมนา 
4. สรุปและประเมินผล 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2553 –  กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และหนวยงานภายนอก 
 
งบประมาณ 

 1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In  Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  200,000 บาท ดังนี ้
 -  คาใชสอย      200,000 บาท  

      หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทกุรายการ 
 2.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In  Kind) 

 รวมเปนเงนิ 5,000  บาท  ดังนี้ 
 -  คาสาธารณูปโภค     5,000 บาท 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

1.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมอบรมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ 
80 ของเปาหมายที่กําหนด 

2.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
และวิชาชพีเพิม่มากขึ้น 
 

ผูรับผดิชอบ 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  โทร. 5800 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและ

วิชาชีพ  
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หลักสูตรศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการฝกอบรมศิลปสาํหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 3 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7 
 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 6 
2. สกอ.    ตัวบงชื้ที่ 2.4  

 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรนับเปนกลไกสําคัญในการเพิ่มขีดสมรรถนะการแขงขันของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนาทางอารมณ เพื่อ
ยกระดับการปฏิบัติงาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และพัฒนางานของตนเองอยางตอเนื่อง ให
สามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาทางดานอารมณ
โดยใชศิลปะ  ซ่ึงสามารถชวยใหรูสึกผานคลาย ลดความตึงเครียด ความขุนมัวในจิตใจ เขาใจและรับรู
อารมณตาง ๆ ของตนเอง สามารถควบคุมและยับยั้งอารมณไดดีขึ้น เสริมสรางสมาธิ รวมทั้งยังชวย
พัฒนาความคิดสรางสรรค ใหมีมุมมองอยางรอบดาน กวางไกล ไรกรอบ ไรขอบเขต นําไปสูการคิด/
ประดิษฐส่ิงแปลกใหม และองคความรูใหม โดยบูรณาการองคความรูตาง ๆ จากประสบการณเดิม
เชื่อมโยงกับสถานการณใหม นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธที่ดี
ตอกัน อันจะนําไปสูการสรางเครือขายความสัมพันธในการทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปน
ประโยชนตอกัน 

   
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานอารมณ และความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะ 
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบคุลากร 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จํานวน 20 คน (2 กิจกรรม ๆ ละ 10 คน) 
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-  จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 1 อาทิตย 
2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- บุคลากรสามารถสรางสรรคภาพสีน้ําและสีน้ํามันได 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทางดานอารมณผานศิลปะ 

 
กิจกรรมดําเนินการ  

1. จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ เขียนและขออนุมัตโิครงการ 
2. ประชาสัมพันธโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
3. จัดอบรมการวาดภาพสีน้ําและสีน้ํามัน จํานวน 2 กจิกรรม ๆ ละ 32 ช่ัวโมง 

กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพสีน้าํมัน จํานวน 10 คน 
กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพสีน้าํ จํานวน 10 คน 

4. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสีน้ําและสีน้ํามนั  
5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนมีนาคม 2554 ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
  
งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงนิ (In Cash) 

      ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบงเปน 
-  คาวัสด ุ        10,000  บาท 
หมายเหต ุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

       รวมเปนเงนิ  119,400 บาท แบงเปน 
- คาบริการหองอบรม วันละ 5,000 บาท จํานวน 16 วัน เปนเงิน 80,000 บาท  
- คาตอบแทนอาจารย 2 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 32 ชม. เปนเงิน 38,400 บาท  
- คาสาธารณูปโภค เปนเงนิ 1,000 บาท 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนบุคลากรเขารวมกจิกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
2. บุคลากรเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอโครงการไมนอยกวารอยละ 90 
3. บุคลากรสามารถสรางสรรคภาพสีน้ําและสีน้ํามัน ไดรอยละ 80  
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ผูรับผดิชอบ 

1. ผศ.วรรณา  พิเชษพฤทธ  โทร 081-8116195 
2. ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ โทร 086-9839575 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรไดรับการพัฒนาดานอารมณและความคิดสรางสรรคผานงานศิลปะ 
2. บุคลากรมีความสัมพันธอันดตีอกัน 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษดานการจัดทําระบบการประกันคุณภาพ 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 6 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 1  
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 9.1  
 

หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 “ใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”  และมาตรา 48 “ใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” นั้น  สถานศึกษาทุก
แหงจึงตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance 
System) เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวบงชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549 - 
2553) ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544    

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซ่ึงเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยใหสถานศึกษายึดหลักการมี
สวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับ ดูแลของ
หนวยงานตนสังกัด ฉะนั้นความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะเกิดขึ้น
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ไดก็ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งจากบุคลากรภายในสวนงานตางๆ ของ
สถานศึกษากอน และความรวมมือนี้อาจเกิดขึ้นไดยากหากบุคลากรภายในยังขาดความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ  

ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเห็นวา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหยั่งยืน
จึงควรเร่ิมตนที่การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับระบบการ
ประกันคุณภาพ จึงจะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษดานการจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพ เพื่อสรางความตระหนักในความจําเปนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนาความรู ความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในเรื่องดังกลาวเพื่อนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจของบุคลากรหลักสูตรภาษอังกฤษในเรื่องการจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพ 

2. เพื่อสรางความตระหนักในความจําเปนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษ จํานวน 24  คน 
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น  
 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญวิทยากรและจัดหาสถานที่ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 
4. ประชาสัมพันธเชิญบุคลากรเขารวมโครงการ 
5. จัดอบรมตามกําหนดการ 
6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
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ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนธันวาคม 2553  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

       ไมใชงบประมาณ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 7,880 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน   เปนเงิน 5,000 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร  ชม.ละ 600  บาท จํานวน 3 ชม.  เปนเงิน 1,800 บาท 

-  คาอาหารวาง  ชุดละ 25 บาท จํานวน 24 ชุด  เปนเงิน  600 บาท 
-  คาเอกสารประกอบ ชุดละ 20 บาท จํานวน24 ชุด เปนเงนิ 480 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

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

 

ผูรับผิดชอบ 

 อาจารยวรรณวนัช  รัมยากูร  โทร. 5859 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพ 

2. บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความตระหนักในความจําเปนของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3. บุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษใหความรวมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

เพิ่มมากขึ้น 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

 
ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 6 
2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 1  
3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 9.1  

 

หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น สามารถวัดไดโดยใชระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อ
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โดยใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก 
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรและคณะ ประจําปการศึกษา 2552 เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน  และ
รองรับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร และคณะ   
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดทํารายงานการประเมนิตนเองระดับหลักสูตรและคณะ  
2. เพื่อรองรับการตรวจประเมนิภายในระดับหลักสูตรและคณะ 

 

เปาหมาย  

1. เปาหมายเชงิปริมาณ  

 - รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร จํานวน 8 หลักสูตร 
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 - รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ จาํนวน 1 คณะ 
 - รายงานผลการประเมินภายในระดับหลักสูตรและคณะ 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- หลักสูตรและคณะไดรับการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร ส่ือ และอุปกรณ 
3. ดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพการศกึษาในระดับ

หลักสูตร และคณะ เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ  
4. การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม 2554 ณ หองประชุมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
งบประมาณ  

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน (งบประมาณจากกลุมงานประกันคุณภาพ) วงเงินประมาณ 
30,000 บาท แบงเปน  

-  คาจัดทําคูมอืและรายงานการประเมินตนเอง 8 หลักสตูร  20,000  บาท 
-  คาจัดทําคูมอืและรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ                        10,000   บาท 
 หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 58,000 บาท แบงเปน 
-  คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 6 วัน เปนเงิน 30,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 15 คน มือ้ละ 150 บาท จํานวน 6 มื้อ เปนเงิน 13,500 บาท 
-  คาอาหารวาง  15 คน มื้อละ 25 บาท จํานวน 12 มื้อ เปนเงิน 4,500 บาท 

 -  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 10,000 บาท  
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 รายงานการประเมินตนเอง จํานวน 8 หลักสูตร และ 1 คณะ  
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ผูรับผดิชอบโครงการ 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร โทร. 5800 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และหลักสูตรในสังกัด มีความพรอมในการรับการ
ประเมินจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ก-1

ลําดับ ช่ือโครงการ วงเงิน แหลงเงิน

1 โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกล 

วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

600,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

2 โครงการ Mini Thai Class Online 100,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

3 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 55,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

4 โครงการแปลหนังสือเสียงเพ่ือนองผูมีความบกพรองทาง

สายตา

35,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพระธรรมทูต 25,000 ขอสนบัสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

6 โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาเยาวชน 100,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

7 โครงการจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพจิต 75,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

8 โครงการสงเสริมสุขภาพจิตสูชุมชน 25,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

9 โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกประชาชนในเขต

พ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

85,000 ขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัย

รวม 1,100,000

โครงการท่ีขอใชเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยจัดลําดับความสําคัญ

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ณ ศูนยการศกึษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร  

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

3. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 4 แนวทางปฏิบัติที่ 4.3.3 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1  

      ตัวช้ีวดัที่ 3   

2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 4 

2. สกอ.     ตัวบงชี้ที่ 5.1  

      ตัวบงชี้ที่ 6.1  

 

ความสอดคลองกับการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหนึ่ง คือ อนุรักษสงเสริม 

เผยแพร และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไดรวมมือกับสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 สําหรับเยาวชนไทยในตางประเทศ เปดเปนศูนยการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ณ วัด

พุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหบริการดานการสอนภาษาไทย ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยใหแกเด็กและเยาวชนไทยที่กําเนิดและพํานักอาศัยอยูในตางประเทศรวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่

สนใจในภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยไดคัดเลือกอาจารยและนักศึกษาทําหนาที่ครูอาสาไปสอน

ประจํา เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดแสดงความรู

ความสามารถดานภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหรูจักแพรหลายในตางประเทศ เพื่อนําความรูและ
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ประสบการณจากตางประเทศมาใชพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้การดําเนินงานเปนโครงการตอเนื่อง ตั้งแตป 2543 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสอนภาษาไทยใหแกเด็กและเยาวชนไทยที่เกิดในตางประเทศใหมีความรูความสามารถตาม

ระดับชั้นเชนเดียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 2. เพื่อปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหแกคนไทยที่เกิดและพํานัก

อาศัยอยูในตางประเทศ 

 3. เพื่อสรางจิตสํานึกความเปนไทยใหกับคนไทยที่เกิดและอาศัยอยูในตางประเทศ 

 4. เพื่อเปดโอกาสใหคนไทยในตางประเทศและผูสนใจทั่วไปไดเรียนรู ภาษา ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย  

 5. เพื่อเผยแพรภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหประจักษแกบุคคลทั่วไปในตางประเทศ 

 6. เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดแสดงความรู 

ความสามารถดานภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหรูจักแพรหลายในตางประเทศ 

 7. เพื่อสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโอกาสศึกษา ภาษาและ

วัฒนธรรมตางประเทศ 

 8. เพื่อนําความรูและประสบการณจากตางประเทศมาใชพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและ

วัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  นักเรยีนกลุมเปาหมายพิเศษ ป.1 – ป.3 จํานวน 30 คน 

-  กลุมสนใจหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง จํานวน 60 คน 

-  คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 10 คน 

-  ครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน 

2. เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- ประชาคมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามีความพึงพอใจในการจัดการศกึษาและการจดั
กิจกรรมชุมชนสัมพันธของครูอาสาสมัครและศูนยการศกึษาทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. รับสมัครและคัดเลือกครูอาสาสมัคร 
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3. ปฐมนิเทศครอูาสาสมัคร 

4. รับสมัครนักเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และบคุคลตามหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กลุมสนใจ) 

5. จัดการเรียนการสอนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมสนใจ 

- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2547 สําหรับเยาวชนไทยใน

ตางประเทศ แบบทางกลุม (พบกลุม)  

- จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง (กลุมสนใจ) จํานวน 11 หลักสูตร 

- จัดกิจกรรมชุมชนสมัพันธตามเทศกาลสําคัญของไทย 

6. วัดและประเมนิผลกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมสนใจ 

7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

ตุลาคม 2553 –  กันยายน 2554 ณ  ศูนยการศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็ก

ซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเลข (In Cash) 

ใชงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต วงเงินประมาณ 600,000 บาท 

แบงเปน 

-  คาเดินทางไปกลับของครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน      100,000 บาท 

-  คาเบี้ยเล้ียงครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน    500,000 บาท 

หมายเหต ุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 35,000 บาท แบงเปน 

-  คาตอบแทนผูดําเนินงาน คนละ 5,000 บาท จํานวน 5 คน เปนเงิน 25,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มจีํานวนนักเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ ไมนอยกวารอยละ 80  

2. มีจํานวนกลุมสนใจลงทะเบยีนเรียนหลักสตูรตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80  

3. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 75  
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4. กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา และจดักิจกรรมชุมชนสัมพันธของครู

อาสาสมัคร ไมนอยกวารอยละ 80 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

 ผศ.เฉิดฉิน  สุกปลั่ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โทร. 5801 

หัวหนาศูนยการศึกษาทางไกลฯ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เด็กและเยาวชนไทยที่เกิดในตางประเทศใหมีความรูความสามารถดานภาษาไทยตามระดับชั้น

เชนเดียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 2. คนไทยที่เกิดและพํานักอาศัยอยูในตางประเทศไดรับการปลูกฝงขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 3. คนไทยที่เกิดและอาศัยอยูในตางประเทศมีจิตสํานึกความเปนไทย 

 4. คนไทยในตางประเทศและผูสนใจทั่วไปไดเรียนรู ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 5. การเผยแพรภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหประจักษแกบุคคลทั่วไปในตางประเทศ 

 6. อาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดแสดงความรู ความสามารถดาน

ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยใหรูจักแพรหลายในตางประเทศ 

 7. อาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโอกาสศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

ตางประเทศ 

 8. อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตสามารถนําความรูและประสบการณจากตางประเทศ

มาใชพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการ Mini Thai Class Online 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

3.  แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

4. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 2 แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1  

      ตัวช้ีวดัที่ 3  

2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 2.3  

2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1  

      ตัวบงชี้ที่ 6.1    

  

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 

 

ความสอดคลองกับงานวิจัย เร่ือง  การสรางหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ 

ระดับ 1    

 

ความสอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพรนวัตกรรมการเรียนภาษาไทยในระดับ

นานาชาติ   และทําใหเกิดเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

ความตองการในการติดตอส่ือสารระหวางกัน  นับวันจะมีความสําคัญยิ่งขึ้นทุกที ภาษาเปนสื่อกลาง

ที่ชวยทําใหทุกฝายเกิดความเขาใจระหวางกัน ซ่ึงจะชวยใหการดําเนินงานในดานตางๆ เปนไปอยางราบรื่น    

ดังนั้นการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของคนในแตละชาติจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง   อีกทั้งในปจจุบันมีชาว

ตางประเทศใหความสนใจในการติดตอทางธุรกิจ  การทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  ทําใหมีชาว
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ตางประเทศหลายชาติมีความสนใจที่จะเรียนภาษาไทยเปนจํานวนมาก  หลักสูตรภาษาไทยมีประสบการณ

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกชาวตางประเทศ จึงกําหนดจัดทําโครงการ Mini Thai Class 

Online เพื่อเปนการเผยแพรความรูทางภาษาไทย วัฒนธรรม ประเพณี การดําเนินชีวิตของคนไทย อีกทั้งเปน

แหลงเผยแพรขอมูลสารสนเทศของประเทศไทย   

 

วัตถุประสงค 

1.    เพื่อจัดทําบทเรียนภาษาไทย Online สําหรับชาวตางประเทศ     

2.    เพื่อเผยแพรและใหบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 

เปาหมาย     

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   

- บทเรียนภาษาไทย Online สําหรับชาวตางประเทศ จํานวน 20 บทเรียน    

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- ผูสนใจสามารถนําความรูที่ไดรับจากบทเรียนภาษาไทย Online ไปใชประโยชนได 

- เผยแพรภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 

3.  จัดทําบทเรียนภาษาไทย และสื่อวิดิทัศนในแตละบทเรยีน     

4.  ประชาสัมพันธและทดลองใชบทเรียนภาษาไทย Online บน Website 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนธันวาคม 2553 - กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 โดยดําเนินการจัดทําบทเรียนภาษาไทย Online ในเดือนมิถุนายน 2554 

  

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ  100,000 บาท แบงเปน 

-  คาตอบแทนวิทยากรในการอัดเสียง (1,200 บาท x 20 ช่ัวโมง)  24,000   บาท                             
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-  คาใชสอยในการจัดทําบทเรียน ล่ือวิดทิัศน และเว็บไซด  50,000   บาท  

-  คาวัสด ุ        26,000   บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind)      

รวมเปนเงนิ 191,500 บาท แบงเปน 

- คาตอบแทนอาจารย 5 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 60 ชม. เปนเงิน 180,000 บาท 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 2 คน วันละ 500 บาท จํานวน 10 วัน เปนเงิน 10,000 บาท  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,500 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 

5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1.  อาจารยรักษศริิ   ชุณหพันธรักษ             โทร. 5846 

2.   ผูชวยศาสตราจารยญานศิา โชติช่ืน 

3.    อาจารยสําเนียง  ฟากระจาง 

4.    อาจารยเบญจมาศ  ขําสกุล 

5.    อาจารยศภุศิริ  บุญประเวศ 

6.  นางสาวจารุวรรณ  หนกัแนน 

7.   นางสาวเหมยนะ  จาง    

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ผูสนใจไดรับความรูทางดานภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยผานเว็บไซด 

2.  ผลงานทางวิชาการ และเปนนวัตกรรมในการสอนภาษาไทยไดรับการเผยแพรสูสังคม 
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หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

      กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.4 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

3.  แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธที่ 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

 

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 

2. แผนงานสรางเสริมทํานุบํารุง  ตัวช้ีวดัที่ 3 

 ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 

3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา 1. ศาสตรแหงการอาน   

 2.  วรรณกรรมสรางสรรคสําหรับเด็ก 

 3.  คติชนวิทยาและภูมิปญญาไทย 

 

ความสอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การสรางความตระหนักในคุณคาทางภาษาและวัฒนธรรม

ไทยใหแกเยาวชน 

 

หลักการและเหตุผล 

 การอานเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางดานสติปญญา สังคม  อารมณ  ชวยเปดโลก

ทัศนใหตนเอง   ซ่ึงเปนการเรียนรูตลอดชีวิต  ในป พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดใหการ

อานเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดใหวันที่  2 เมษายน ของทุกป เปนวันรักการอานและกําหนดใหป 2552 - 

2561 เปนทศวรรษแหงการอาน โดยมีคณะกรรมการสงเสริมการอาน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด

ชีวิต   

 หลักสูตรภาษาไทยตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดกําหนดจัดโครงการสวนดุสิตสรางนัก

อาน เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ปลูกฝงนิสัยรักการอานและสรางทัศนคติใหเห็นถึงคุณคาและ
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ประโยชนของการอานหนังสือ และพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน และสื่อสารเชิงคิดวิเคราะหใหกับ

เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  โดยใชหนังสือเด็กรวมทั้งวรรณกรรมสําหรับเด็ก ซ่ึงเปนผลงานการเขียนเชิง

สรางสรรคของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย มาถายทอดในรูปแบบการเลานิทานดวยวิธีการหลากหลาย ทั้ง

ยังเปนการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม และสงเสริมความคิดสรางสรรค  

 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน และเสริมสรางความตระหนักในคุณคาทางภาษาและวัฒนธรรม

ไทยใหแกเด็ก 

2.   เพื่อเสริมสรางสติปญญา ความรู ใหเกิดขึ้นกับเด็กโดยการอาน  

3.   เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จากการอานวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

4. เพื่อเผยแพรศักยภาพทางวชิาการของอาจารยหลักสูตรภาษาไทย 

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย  

 

เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   

- นักเรียนโรงเรียนบานทาตาฝง  อ.แมสะเรียง   จ.แมฮองสอน  จํานวน 50 คน 

- บุคลากรหลักสูตรภาษาไทย จํานวน  4  คน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จํานวน  5  คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- เยาวชนกลุมเปาหมายมีความตระหนักถึงความสําคัญในการอาน   

- เยาวชนกลุมเปาหมายไดรับแนวคิด คณุธรรมในการดําเนินชีวิต 

- นักศึกษาสามารถถายทอดความรูและเผยแพรผลงานที่มีแกชุมชน เพื่อใหสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันได  

- นักศึกษามีความเสียสละและมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. สํารวจโรงเรียน และประสานงานกับบุคลากรในทองที่เพื่อการจัดกิจกรรม 

3.  จัดเตรียมสื่อใชในโครงการ 

4.  จัดการประชุมเตรียมงาน  
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5.  ดําเนินโครงการ ดังนี้  จัดทําหองสมุดหนังสือและของเลน  จัดกิจกรรมสงเสริมการอานจัด

กิจกรรมหนังสือทํามือ จัดกิจกรรมเกมภาษาไทย  และจัดนิทรรศการจินตนาการจากวรรณกรรมเด็ก 

6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนสิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนบานทาตาฝง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน    

 

งบประมาณ 

1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 55,000 บาท แบงเปน 

-  คาอาหาร 3 มื้อ (9 คน x วันละ 300 บาท x 5 วัน)                          13,500 บาท 

-  คาที่พัก (6 หอง x 900 บาท x 4 คืน)                21,600 บาท    

-  คาเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ (180 บาท x 1 คน x 5 วัน)      900 บาท 

-  คาโดยสารรถรับจางสวนบุคคล (4 คน x 400 บาท)      1,600 บาท    

-  คาน้ํามันรถตู           8,000 บาท 

-  คาถายเอกสาร       1,000 บาท 

-  คาวัสด ุ                    8,400 บาท 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind)      

รวมเปนเงนิ 61,800 บาท แบงเปน 

- คาตอบแทนอาจารย 2 คน ชม.ละ 600  บาท จํานวน 24 ชม.  เปนเงิน 28,800 บาท 

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 5 วนั เปนเงิน 2,500 บาท  

- คาตอบนักศึกษา 5 คน วนัละ 200 บาท จํานวน 5 วัน เปนเงิน 5,000 บาท  

-  คาเชารถตู 1 คัน วันละ 5,000 บาท จํานวน 5 วัน เปนเงนิ 25,000 บาท      

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 500 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.   มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  

2.   ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

4.   ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 

5.   โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 



ข-11 
 

ผูรับผดิชอบ 

 1.    อาจารยรักษศิริ     ชุณหพันธรักษ             โทร. 5846 

 2.    อาจารยศุภศิริ   บุญประเวศ 

 3.    นางสาวจารุวรรณ หนักแนน    

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   เยาวชนไทยไดรับการปลูกฝงนิสัยรักการอาน และมีความตระหนักในคุณคาทางภาษาและ

วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น 

2. เยาวชนไทยไดรับการเสริมสรางสติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรมจากกระบวนการ

อาน 

3.   อาจารยและนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไดนําศักยภาพทางวิชาการเผยแพรตอชุมชน 

4.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีจิตอาสา มีความเสียสละ และความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มมาก

ขึ้น 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      

 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     

 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการแปลหนังสือเสียงเพื่อนองผูมีความบกพรองทางสายตา 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย  ตัวช้ีวดัที่ 1   

2. สกอ.     ตัวบงชี้ที่ 5.1 

 

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา การแปลเชิงวิชาการ 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับมูลนิธิเพื่อคนตาบอดใน

พระราชูปถัมภ และศูนยการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สรางสื่อการเรียนรูสําหรับผูพิการทาง

สายตา โดยผลิตหนังสือเสียงจากงานแปลหนังสือภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพูนความรู สรางเสริมจินตนาการ 

ความคิดสรางสรรค และความสนุกสนานใหแกผูพิการทางสายตา ซ่ึงนอกจากจะเปนการเผยแพรศักยภาพ

ทางวิชาการของคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษแลว ยังเปนการพัฒนาศักยภาพทางของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษที่ เขารวมในโครงการ  โดยการนําความรูทางดานการแปลและทักษะภาษาอังกฤษ มา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่เปนประโยชนตอสังคม  

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดทําหนังสือเสียงจากงานแปลหนังสือภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและศักยภาพของคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และบูรณาการความรูที่นักศึกษาไดรับ

จากการเรียนเขากับการบริการวิชาการสูชุมชน  

4. เพื่อเสริมสรางจิตอาสาและความตระหนักของนักศึกษาในการบําเพ็ญประโยชนและชวยเหลือ

สังคม 
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เปาหมาย                           

1.   เปาหมายเชงิปริมาณ 

-  ชุดหนังสือเสียง (หนังสืออักษรเบลลและ CD) จํานวน 10 เร่ือง 

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในชุดหนังสือเสียง 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 

3. สํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย ณ มูลนิธิเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ 

4. จดัเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ และสถานที่ดําเนินการ 

5. ดําเนินโครงการ ดังนี้ ใหนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปที่ 3 จํานวน 100 คน แบงกลุม

แปลหนังสือภาษาอังกฤษ และอานเพื่ออัดเสียง โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ และศูนย

การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหความชวยเหลือในการผลิตหนังสืออักษรเบลล 

6. นําสงหนังสือเสียงใหแกองคกรที่เกี่ยวกับผูพิการทางสายตา คือ มูลนิธิเพื่อคนตาบอดในพระ

ราชูปถัมภ และสํารวจเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผูใช 

7. สรุปและประเมินโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ  และสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤศจิกายน 2553 – กุมภาพันธ 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 35,000 บาท แบงเปน 

- คาวัสดุ          15,000   บาท 

- คาจัดทําเอกสาร (250 บาท x 20 ชุด)       5,000 บาท 

- คาจางเหมาหองอัดเสียง      15,000 บาท 

หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา (In Kind) 

รวมเปนเงิน 93,400 บาท 

- คาตอบแทนอาจารย 3 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 18 ชม.  เปนเงิน 32,400 บาท 
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-  คาตอบแทนนกัศึกษา 100 คน วันละ 200 บาท จํานวน 3 วัน เปนเงิน 60,000 บาท  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนชุดหนังสือเสียง ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ   

อาจารยณัฐพร  เดชะ     โทร. 5859 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ชุดหนังสือเสียงจากงานแปลหนังสือภาษาอังกฤษเปนประโยชนในการชวยเพ่ิมพูนความรูของ

ผูรับบริการ 

2. ศักยภาพทางวชิาการของคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนที่ยอมรับเพิ่มมากขึ้น 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษไดรับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดยการบูรณาการความรู

ที่ไดรับจากชั้นเรียนเพื่อใชในการบริการวิชาการสูชุมชน 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความภาคภูมิใจ และตระหนักในการบําเพ็ญประโยชนเพื่อ

ชวยเหลือสังคม 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      

 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     

 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพระธรรมทตู 

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

3. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 3 แนวทางปฏิบัติที่ 3.3.1 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 

2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 3 

3. สกอ.     ตัวบงชี้ที่ 5.1 

 

ความสอดคลองกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในดานของการทํานุบํารุงและเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

หลักการและเหตุผล 

ในสังคมโลกาภิวัตน พระภิกษุสามเณรจําเปนตองเรียนรูภาษาอังกฤษ เพราะไมเพียงแตจะใชใน

การศึกษาเลาเรียนวิชาการทั่วไปเทานั้น แตยังสามารถนําไปประยุกตใชเปนสื่อในการเผยแผพระพุทธศาสนา

สําหรับชาวตางประเทศ ดังนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงกําหนดจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร

พระธรรมทูตใหแกพระภิกษุ และสามเณร เพื่อใหความรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน การจัดทําหนังสือรวมคําศัพททางพระพุทธศาสนา รวมถึงการเตรียมการเพื่อพัฒนา

เปนหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับพระธรรมทูตตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่ออบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพระธรรมทูตใหแกพระภิกษุ และสามเณร 

2. เพื่อจัดทําหนังสือรวมคําศัพททางพระพุทธศาสนา 

3. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

4. เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

เปาหมาย  

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ 
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- พระภกิษุ สามเณร จํานวน 25 รูป  

2.  เปาหมายเชงิคณุภาพ 

-  พระภิกษุ สามเณร ไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และนําไปเผยแพรหลักธรรมในทาง

พระพุทธศาสนา รวมทั้งสามารถนําไปใชเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ  

2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนนิงาน 

3. จัดทําตารางการอบรม จัดผูสอน และจดัทําเอกสารประกอบการสอน 

4. ประชาสัมพันธและรับสมัครผูเขารวมโครงการ 

5. ดําเนินโครงการ โดยจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรพระธรรมทูตใหแกพระภิกษุ สามเณร 

จํานวน 60 ช่ัวโมง (วันเสาร-อาทิตย) และจัดใหมีการ Pre-test และ Post-test เพื่อประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน 

6. สรุปและประเมินโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่ดําเนินการ 

 เดอืนเมษายน – มิถุนายน 2554 ณ สํานักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In cash) 

ใชงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 25,000 บาท แบงเปน 

- คาจัดทําเอกสารประกอบการสอน (25 ชุด x 300 บาท)   7,000 บาท 

- คาจัดทําหนังสือรวมคําศัพททางพระพุทธศาสนา (25 ชุด x 200 บาท) 5,000 บาท 

- คาวัสด ุ                   13,000  บาท 

หมายเหต:ุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ   

2. คาใชจายท่ีเปนมลูคา (In kind) 

วงเงินประมาณ 86,000 บาท แบงเปน 

- คาบริการหองอบรม เปนเงิน 45,000 บาท 

- คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 600  บาท จํานวน 60 ชม.  เปนเงิน 36,000 บาท 

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 5,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 

5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

  ดร.ณัฐพัชร  สายเสนา    โทร. 5858   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. พระภกิษุ สามเณร มีความรูความเขาใจและทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึน้ 

2. พระพุทธศาสนาไดรับการเผยแผแกชาวตางประเทศ 

3. ศักยภาพทางวชิาการของคณาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนที่ยอมรับมากขึ้น 
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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 คือการพัฒนาทุน

มนุษย การใหบริการวิชาการแกชุมชนเปนกระบวนการหนึ่งที่จะนําไปสูเปาหมายนั้นได ดังภารกิจหลัก

ประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือการใหบริการวิชาการ ดังนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ

อังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงจัดโครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ 

จังหวัดนครปฐมขึ้น เพื่อมุงหวังใหเยาวชนในตางจังหวัดที่เขาคายไดพัฒนาความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษของตนเอง เกิดทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ รวมทั้งเห็นคุณคาของการพัฒนา

ตนเอง เพื่อสรางโอกาสในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนของตนในอนาคต นอกจากนี้ การใหบริการวิชาการ

นับเปนการเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดวย 

ในการจัดโครงการคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชนนี้ มีอาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเปนผูดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

ประสบการณทั้งในและนอกหองเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษานําความรูความสามารถในสาขาวิชาไป

ประยุกตใชในการทํางาน เพิ่มคุณคาความเปนบัณฑิตของตน และมีจิตสํานึกที่ดีในการเปนสวนหนึ่งของ

การพัฒนาความรูในชุมชน นอกจากนี้การดําเนินกิจกรรมนี้ ยังเปดโอกาสใหอาจารยระดับอุดมศึกษาได

แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกับครูอาจารยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดนครปฐมและเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อนําไปสู

การดําเนินการอื่น ๆ อยางเปนรูปธรรมตอไป  
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษใหแก

นักเรียนที่เขารวมโครงการ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

และการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและครูของโรงเรียน  

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย ในเรื่องทักษะและกระบวนการฝกอบรมโดยการจัดกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ ใหเปนที่ยอมรับของหนวยงานตาง ๆ และเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจใหมีโอกาสฝกฝนทักษะการเปนผูนํา 

เรียนรูการวางแผน การทํางานเปนทีม และการทํางานรวมกับชุมชน 

 

เปาหมาย 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 150 คน 

- ครูระดับประถมศึกษา จํานวน 10 คน 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ  

- นักเรียนที่เขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

รวมถึงมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และ

การศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ และครูของโรงเรียน 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคการบริหารสวนตําบลและโรงเรียน เพื่อดําเนินการ

ประชาสัมพันธใหโรงเรียนสงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวนประมาณ 150 คน ครูจํานวนประมาณ 

10 คน เขารวมกิจกรรม 

2. เสนอชื่อเพื่อขอแตงตั้งกรรมการดําเนินโครงการ 

3. คัดเลือกนักศึกษาผูรวมดําเนินกิจกรรม 

4. ประชุมอาจารยและนักศึกษา เพื่อวางแผนและแบงหนาที่รับผิดชอบ 

5. การนําเสนอและซักซอมกิจกรรมตางๆ 

6. จัดทําสื่อ อุปกรณ สมุดกิจกรรม คูมือกิจกรรม แผนพับ จัดเตรียมของรางวัล ของที่ระลึก และ

ประกาศนียบัตร 

7. จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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- 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. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 100,000  บาท แบงเปน 

- คาจัดทําหนังสือคายภาษา และคูมือกิจกรรมคายภาษา              15,000  บาท 

    (Camp Book and Camp Activity Manual) 

- คาวัสด ุ                   29,200  บาท 

กิจกรรมที่ 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 

- คาน้ํามันรถที่ใชเดินทาง      3,000  บาท 

- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 

กิจกรรมที่ 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 
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- เบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ         180  บาท 

กิจกรรมที่ 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 

กิจกรรมที่ 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 

กิจกรรมที่ 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.  คาใชจายท่ีเปนมูลคา (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  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 75 
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5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

1. อาจารยกนกวรรณ  กุลสุทธิ์    โทร. 5857 

2. อาจารยขจีนุช  เชาวนปรีชา    

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนที่เขาคายไดรับความรู สามารถเพิ่มพูน และเกิดทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนรูทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

2. อาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและครูโรงเรียนในจังหวัดไดรับแนวคิดอันเปน

ประโยชนเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. อาจารยเพิ่มพูนทักษะการเปนผูใหการอบรมมืออาชีพโดยการจัดกิจกรรมคายภาษา และเปน

สวนหนึ่งในการเผยแพรช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดพัฒนาภาวะผูนํา เรียนรูการวางแผน การทํางานเปนทีม 

และการทํางานรวมกับชุมชน จากการจัดกิจกรรมคายภาษาใหกับเยาวชน 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      

 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     

 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการจัดตั้งศูนยบริการสุขภาพจิต 

 

ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

3. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  กลยุทธที่ 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 

2. แผนพัฒนาสถาบันสูสากล  ตัวช้ีวดัที่ 6 

3. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 

ความสอดคลองกับการเรียนการสอนในวชิา จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง ส่ิงหนึ่งซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญและมีผลกระทบอยางยิ่งกับการดํารงชีวิต คือ ความเครียด ซ่ึงจากผลการศึกษาของกรมสุขภาพจิต

พบวา ความเครียดมีผลกระทบตอประชาชนเพิ่มขึ้นทุกป ซ่ึงความเครียดสามารถสงผลกระทบโดยตรงกับ

ตัวบุคคล ตลอดจนบุคคลแวดลอมและสังคม หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญจําเปนในการชวยเหลือเบื้องตนกับบุคคล โดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ในการจัดโครงการบริการการใหคําปรึกษาขึ้น โดยมีคณาจารยประจํา

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเปนผูดําเนินการโครงการ เพื่อใหคําปรึกษาเบื้องตนแกผูที่สนใจ

รับบริการในการชวยเหลือและใหคําแนะนําเบื้องตนสําหรับการจัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหคําปรึกษาเบื้องตนสําหรับการจัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแกบุคคลทั่วไป บุคลากร 

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2.   เพื่อเผยแพรศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

เปาหมาย 
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1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   

- บุคคลทั่วไป บุคลากร และนักศึกษา จํานวน 50  คน 

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. กําหนดโครงการและขออนุมตัิโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินการ และการจัดทําเอกสาร คูมือและแผน

พับเผยแพรความรู  

4. ประชาสัมพันธและจัดทําตารางการใหคําปรึกษา 

5. ดําเนินการโครงการใหคําปรึกษา 

6.   สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม  – กันยายน 2554 ณ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 

งบประมาณ 

 1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 75,000 บาท แบงเปน 

-  คาวัสดุ            50,000   บาท 

-  คาจัดทําเอกสาร      25,000 บาท         

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 80,000 บาท  แบงเปน 

- คาตอบแทนอาจารย ชม.ละ 600 บาท จํานวน 100 ชม.  เปนเงิน 60,000 บาท 

- คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน ชม.ละ 100 บาท จํานวน 100 ชม. เปนเงิน 10,000 บาท  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  
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2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบ 

1.  อาจารยชนะ  ธนะสาร   โทร. 5838 

2.  อาจารยปทุมพร  โพธ์ิกาศ   

3. อาจารยอัมพร  ศรีประเสริฐสุข   

4. อาจารยพิรุณรัตน  เติมสุขสวสัดิ์   

5.    อาจารยญาณิน ี ภูพัฒน    

6. อาจารยศุภมิตร  บวัเสนาะ    

7.  นางสาวณฐัธิดา  สุพรรณภพ   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   ผู รับบริการได รับขอมูลและคําปรึกษาอยางเหมาะสม  และสามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 

2.   คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดแสดงศักยภาพทางวิชาการใหเปนที่

ประจักษ 
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการสงเสริมสุขภาพจิตสูชุมชน 

 

ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 

2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1   

 

ความสอดคลองกับงานวิจัย เร่ือง การศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  โดย

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ป 2553  

 

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน ประเทศไทยไดประสบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งในดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม ซ่ึงสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอประชาชน โดยเฉพาะปญหาที่มีความสําคัญดาน

หนึ่งที่ไมอาจมองขามคือ ปญหาดานสุขภาพจิต ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของบุคคล ทําใหเกิดสภาวะ

ตาง ๆ ที่กระทบกระเทือนกับดานการดํารงชีวิต การทํางาน การพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ  ดวยหลักการ

และเหตุผลดังกลาว หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการจึงไดจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร

จิตวิทยาในการพัฒนาดานสุขภาพจิตใหกับประชาชนในชุมชนสวนออย ซ่ึงเปนการใหความรู การบริการ

วิชาการ ตลอดจนเปนการเพิ่มพูนประสบการณใหกับคณาจารยและนักศึกษาที่เขารวมโครงการเพื่อเปนการ

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการตอไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูและขอมูลพื้นฐานในการดูแลพัฒนาสุขภาพจิตใหแกผูสูงอายุและผูพักอาศัย

บริเวณชุมชนสวนออย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเผยแพรช่ือเสียงและศักยภาพของคณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม และ

บูรณาการความรูที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนเขากับการบริการวิชาการสูชุมชน  
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เปาหมาย 

1.   เปาหมายเชิงปริมาณ   

- ผูสูงอายุและผูพักอาศัยบริเวณชุมชนสวนออย จํานวน 100 คน  

2.   เปาหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผูสูงอายุและผูพักอาศัยบริเวณชุมชนสวนออย มีความรูความเขาใจ ในการดูแลพัฒนา

สุขภาพจิต และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชน 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 

3. สํารวจขอมูลพื้นฐานในพืน้ที่  

4. ประชาสัมพันธโครงการ และติดตอสถานที่ 

5. ดําเนินโครงการ โดยอาจารยและนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ

ใหบริการความรูและขอมูลพื้นฐานในการดูแลพัฒนาสุขภาพจิตแกผูสูงอายุและผูพักอาศัยบริเวณชุมชนสวน

ออย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

6. สรุปและประเมินโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม  –  มิถุนายน 2554   ณ ชุมชนสวนออย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

 

งบประมาณ 

 1.   คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 25,000  บาท แบงเปน 

-   คาวัสดุ           15,000   บาท 

- คาจัดทําเอกสารประกอบโครงการ   10,000   บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

 

 

2.   คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 
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รวมเปนเงนิ 51,600 บาท  แบงเปน 

- คาตอบแทนอาจารย 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม.  เปนเงิน 43,200 บาท 

- คาตอบแทนเจาหนาที่ 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 1,000 บาท 

-  คาตอบแทนนกัศึกษา 16 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 6,400 บาท  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90  

2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 

5. โครงการดําเนนิการไดทนัตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

  

ผูรับผดิชอบ 

1.  อาจารยชนะ  ธนะสาร   โทร. 5838 

2.  อาจารยปทุมพร  โพธ์ิกาศ   

3. อาจารยอัมพร  ศรีประเสริฐสุข   

4. อาจารยพิรุณรัตน  เติมสุขสวสัดิ์   

5.    อาจารยญาณิน ี ภูพัฒน    

6. อาจารยศุภมิตร  บัวเสนาะ    

7.  นางสาวณฐัธิดา  สุพรรณภพ   

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.   ผูสูงอายุและผูที่พักอาศัยในชุมชนสวนออย ไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพจิต 

2.   คณาจารยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดแสดงศักยภาพทางวิชาการใหเปนที่

ประจักษ 

3. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการไดรับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดย

การบูรณาการความรูที่ไดรับจากชั้นเรียนเพื่อใชในการบริการวิชาการสูชุมชน 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 



ข-30 
 

ลักษณะโครงการ 

 ดานวิชาการ      

 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     

 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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หลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

ความสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   กลยุทธที่ 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธที่ 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 

       

ความสอดคลองกับตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย   ตัวช้ีวดัที่ 1 

2. สกอ.    ตัวบงชี้ที่ 5.1  

 

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน  เศรษฐกิจ  สังคมและกฎหมาย เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดจน

ไมอาจแยกจากกันได ประชาชนสวนใหญของประเทศยังขาดความรูและความเขาใจทางดานกฎหมาย  

โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  องคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาล มีเร่ืองที่เกี่ยวของกับกฎหมายหลายอยาง  เชน การจัดเก็บภาษีอากรในทองถ่ิน 

การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สวนทองถ่ินที่กระทบตอประชาชน คําสั่งทางปกครองขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่กระทบตอประชาชน เปนตน ทางหลักสูตรนิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึง

จัดทําโครงนี้เพื่อเสริมสรางความรูดานกฎหมายใหกับประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองทองถ่ินและ

แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการของคณาจารยหลักสูตรนิติศาสตรในการใหบริการสูชุมชน        

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายใหแกประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับชมุชน 

3. เพื่อเปนการพฒันาศักยภาพของคณาจารยภายในหลักสตูร 

4. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ตลอดจนการสรางภาพลักษณที่ดีของมหาวทิยาลัย 

 

เปาหมาย 

1.  เปาหมายเชงิปริมาณ  

- ขาราชการสวนทองถ่ินและประชาชนทั่วไป จํานวน 80 คน             
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- อาจารยหลักสตูรนิติศาสตร จํานวน 10 คน  

- นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร จํานวน 10 คน   

2.  เปาหมายเชิงคุณภาพ  

- ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจกฎหมายเบื้องตนที่เกี่ยวกับการใชชีวิตในเขตปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- ผูเขารวมโครงการสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันไดและคณาจารยที่เขารวม

สามารถสรางศักยภาพใหกับตนเองและสามารถสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการประจําโครงการ 

3. จัดทําหลักสูตร ซ่ึงผานการวิพากษโดยคณาจารยประจําแตละหลักสูตร 

4. จัดทําเอกสารและสื่อประกอบการอบรม รวมถึงเอกสารทางวิชาการสําหรับแจกใหแกชุมชน 

5. ดําเนินการอบรม ควบคูไปกับกิจกรรมใหคําปรึกษาแกชุมชน  

6. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 1- 2  กุมภาพันธ  2554   ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

งบประมาณ 

1. คาใชจายท่ีเปนตัวเงิน (In Cash) 

ใชเงินงบประมาณแผนดิน วงเงินประมาณ 85,000 บาท แบงเปน 

- คาอาหารเชาบุคลากร (20 คน x 100 บาท x 1 มื้อ)     2,000  บาท 

- คาอาหารกลางวันบุคลากรและผูเขาอบรม (100 คน x 150 บาทx 2 มื้อ)  30,000   บาท 

- คาอาหารวางบุคลากรและผูเขาอบรม (100 คน x 25 บาทx 4 มื้อ) 10,000   บาท 

- คาอาหารเย็นบุคลากร (20 คน x 200 บาท x 2 มื้อ)                  8,000  บาท 

- คาที่พัก (1,500 บาท x 10 หอง)             15,000   บาท 

-  คาน้ํามัน                       4,000  บาท 

-  คาจัดทําเอกสารประกอบโครงการ  (80 ชุด x 100 บาท)         8,000  บาท 

- คาวัสดุ                8,000 บาท 

หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2. คาใชจายท่ีเปนมูลคา  (In Kind) 

รวมเปนเงนิ 64,800 บาท  แบงเปน 

- คาบริการหองประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 2 วัน เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาตอบแทนทีป่รึกษาโครงการ คนละ 5,000 บาท จํานวน 3 คน เปนเงิน 15,000 บาท 

- คาตอบแทนผูประสานงานโครงการ คนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน เปนเงิน 6,000 บาท 

- คาตอบแทนอาจารยวิทยากร 8 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เปนเงิน 28,800 บาท 

-  คาตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วนั เปนเงิน 4,000 บาท  

-  คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมายที่ตั้งไว 

2. ผูเขารวมโครงการมีความรูในดานกฎหมาย รอยละ 75          

3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการใหบริการวิชาการของคณะ รอยละ 75   

4. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ 65 

5. โครงการดําเนนิการเสร็จตามเวลาที่กําหนด รอยละ 100 

 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 

1. ผศ. เฉิดฉิน   สุกปลั่ง  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

2. ผศ.เฟองฟา    บุญถนอม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.    อาจารยอุษา               จริะวัฒนาสมกลุ  ประธานหลักสูตรนิติศาสตร 

คณะกรรมการฝายประสานงาน และเลขานุการ 

1. นายสรศักดิ์   มั่นศิลป    หลักสูตรนิติศาสตร  โทร. 5842 

2. นางสาวสุกัญญา  พวงแกว  เลขานุการหลักสูตรนติิศาสตร  โทร. 5842 

คณะกรรมการฝายฝกอบรมและใหคําปรึกษาทางวิชาการ   

1. อาจารยกิตติ   นีรมิตร  หลักสูตรนิติศาสตร 

2. อาจารยวัลลภ   หางไธสง หลักสูตรนิติศาสตร 

3. อาจารยโชคดี             นพวรรณ            หลักสูตรนิติศาสตร   

4. อาจารยจักรกฤษณ เฉลิมโชคปรีชา หลักสูตรนิติศาสตร 

5.    อาจารยดลฤดี            แกวนาค              หลักสูตรนิตศิาสตร 

6.    อาจารยพรเพ็ญ ไตรพงษ              หลักสูตรนิติศาสตร 

7.    อาจารยสุภาภรณ     เกลี้ยงทอง           หลักสูตรนิติศาสตร 
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8.    อาจารยภญิโญ            คูวัฒนาเสนยี       หลักสูตรนิตศิาสตร 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารับการอบรมมีองคความรูดานกฎหมายและสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน

ได  

2. บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และนักศึกษาชวยงานที่เขามามีสวนรวมใน

โครงการไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง 

3. สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

4. เกิดความสัมพันธอันดี และสรางเครือขายในการใหบริการวิชาการ 

 

ในกรณีท่ีมีนักศึกษาเขารวมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

ดานวิชาการ      

 ดานกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

 ดานการบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

 ดานการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

  ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 ดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 

 ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ดานความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสอดคลองกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 ความรู                     

 ทักษะทางปญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   กองนโยบายและแผน    มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต    โทรศัพท  5254  

ท่ี        กผ.          / 2554                                         วันท่ี   24 กุมภาพนัธ 2554 

เร่ือง   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

เรียน อธิการบดี 

 

  แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดประมาณคาใชจายในปงบประมาณ เปนเงินทั้งสิ้น 10,074,350 บาท แบงเปน 3 สวน คือ  

1) คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน เปนเงิน 5,592,550 บาท ประกอบดวย 

งบประมาณแผนดิน 1,775,800 บาท จํานวน 34 โครงการ เงินโครงการบริหารกาย 229,250 บาท 

จํานวน 7 โครงการ เงินรายไดจากหนวยงาน 3,087,500 บาท จํานวน 6 โครงการ เงินอุดหนุนงบวิจัย

จาก วช. 500,000 บาท จํานวน 1 โครงการ และโครงการที่ไมใชงบประมาณ 5 โครงการ 

2) คาใชจายในการบริหารจัดการซึ่งเปนคาใชจายผันแปร (Variable Cost) เปนเงิน 

3,381,800 บาท 

3) คาใชจายที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เปนเงิน 1,100,000 บาท จํานวน 9 

โครงการ 

  

ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนไดพิจารณาถึงความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการกับ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยแลว สวนโครงการที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (แสดงรายละเอียดใน

ภาคผนวก ก) ใหหนวยงานขออนุมัติเปนรายโครงการตามความจําเปน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

   

   (นางสาวญาลิสาฐ  ตนสอน) 

     ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 

            ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
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