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ข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 551,200

ค่าวัสดุการศกึษา 1,763,800

เงินสนับสนุนจากสภาบันภาษา ศลิปะและวัฒนธรรม 74,000

เงินสนับสนุนการประกันคุณภาพการศกึษา 30,000

รวม 2,419,000

เงินบริหารกายที่ได้รับจัดสรรในปี 2553 คงเหลือ 81,615

เงินอุดหนุนงบวิจัยจากวช. 2,480,000

เงินรายได้ของหน่วยงาน 3,087,500

ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ

1.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

  โครงการ 42 โครงการ ใช้เงินงปม. 2,419,000

  โครงการ 3 โครงการ ใชเ้งนิบรหิารกาย 145,350

  โครงการ 4 โครงการ ใช้เงินรายได้จากหน่วยงาน 92,350

  โครงการ 4 โครงการ ใช้เงินอุดหนุนงบวิจัยจากวช. 2,480,000

  โครงการ 2 โครงการ ไม่ใช้งบประมาณ 0

  โครงการ 1 โครงการ ขอสนับสนุน 600,000

รวม 5,736,700

2.คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ

  ค่าใช้จ่าย Fixed Cost 0

  ค่าใช้จ่าย Variable Cost 3,381,800

รวม 3,381,800

รวมประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,895,700

  โครงการ 42 
โครงการ ใช ้
เงนิงปม.
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งบประมาณ

0%   โครงการ 1 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 
 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน สําหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการ

สอน จํานวน 551,200 บาท ค่าวัสดุการศึกษา จํานวน 1,763,800 บาท เงินสนับสนุนจาก

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 74,000 บาท และเงินสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา จํานวน 30,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,419,000 บาท นอกจากน้ียัง

ได้รับจัดสรรเงินบริหารกายในปี 2553 คงเหลือ จํานวน 81,615 บาท เงินอุดหนุนงบวิจัยจาก 

วช. จํานวน 2,480,000 บาท และเงินรายได้ของหน่วยงาน จํานวน 3,087,500 บาท 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งปีงบประมาณ เป็นเงิน

ท้ังส้ิน 9,118,500 บาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 53 โครงการ 

จํานวนเงิน 5,736,700 บาท โดยแบ่งเป็นโครงการท่ีใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 46 โครงการ 

จํานวนเงิน 4,899,000 บาท โครงการท่ีใช้เงินบริหารกาย 3 โครงการ จํานวนเงิน 145,350 

บาท โครงการท่ีใช้เงินรายได้จากหน่วยงาน 4 โครงการ จํานวนเงิน 92,350 บาท โครงการท่ีไม่

ใช้งบประมาณ 2 โครงการ และโครงการท่ีขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 1 โครงการ จํานวน

เงิน 600,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) 

จํานวนเงิน 3,381,800 บาท คือ ค่าตอบแทนอาจารย์สอนเกินภาระงาน ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ

การศึกษา และค่าสาธารณูปโภค 

ท้ังนี้ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน

หลักการ สําหรับโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนโครงการท่ีขอสนับสนุนจาก

มหาวิทยาลัยนั้น จะขออนุมัติตามความจําเป็นอีกครั้ง 
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โครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์ EdPEx 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

P.1  ลักษณะองคก์าร 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ตามพระราช

บัญญัตวิทยาลัยครู 2518 ปัจจุบันผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ 

รองรับความต้องการของสังคมและความเปลี่ยนแปลง อีกท้ังมุ่งพัฒนาผลงานวิจัยและสร้าง

องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนําความรู้ไปบริการวิชาการแก่

ชุมชนและท้องถ่ินบนฐานความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงการส่งเสริมทํานุบํารุงเผยแพร่ 

ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

P.1 (a) สภาพแวดล้อมขององค์การ 

  (1) โปรแกรมการศึกษาและบริการต่าง ๆ 

   ๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 7 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาจิตวิทยาและองค์การ สาขาวิชา

นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

   ๐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 

   ๐ บริการวิชาการและโครงการความร่วมมือทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ    

  (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

   ๐ ปรัชญา - คุณค่าของมนษุย์อยู่ท่ีการพฒันาตนและสังคมอย่างต่อเนื่อง บน

พ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

   ๐ ค่านิยมร่วม : HUMAN ( Hospitality / Unity / Moral / Adaptability / Network ) 

   ๐ สมรรถนะหลัก - ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถในการส่ือสาร 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถด้านการพัฒนาตนเอง  

   ๐ เป้าประสงค์ 

    1) บัณฑิตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชา มีทักษาการคิด การวิเคราะห์

สังเคราะห ์บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

    2) ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของชุมชน สังคม และประเทศ 
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    3) การบริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีสนองความต้องการ

ท่ีแท้จริงของชุมชนและสังคม 

    4) ทํานุบํารุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

   ๐ วิสัยทัศน์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและมีงานทํา สามารถแข่งขันในระดับชาติได้ ภายในปีการศึกษา 

2560 

   ๐ พันธกิจ 

    1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญตามสาขาวิชา มีทักษาการคิด การ

วิเคราะห์สังเคราะห์ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

    2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน

กระบวนการวิจัย  

    3) บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ชุมชน และสังคม เพื่อ

เสริมสร้างความเชี่ยวชาญของบุคลากร และความเข้มแข็งของชุมชน 

    4) ทํานุบํารุงเผยแพร่ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการศึกษาและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ 

  (3) คุณลักษณะของบุคลากร 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร จํานวนท้ังส้ิน 184 คน ดํารง

ตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 44 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 20 คน พนักงานราชการ 

จํานวน 3 คน อาจารย์ตามสัญญาจ้าง จํานวน 107 คน และเจ้าหน้าท่ีตามสัญญาจ้าง จํานวน 

10 คน ท้ังน้ีแบ่งออกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 172 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 12 

คน ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 24 คน ระดับปริญญาโท 147 คน และระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 1 คน  

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาศัยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ

บุคลากร เพื่อดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีกําหนดไว้ มีกลไกการติดตามตรวจสอบ

การดําเนินงาน และมีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้

พัฒนาความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการ

เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด้วยการให้รางวัล Human Award แก่บุคลากรท้ัง

ในสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ 

  (4) เทคโนโลยีที่สําคัญ เครื่องมือ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

   ๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสํานักงานคณบดีและห้องสํานักงาน

หลักสูตรต่าง ๆ ตั้งอยู่ท่ีอาคาร 1 และอาคารภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้คณะยังมีเทคโนโลยี 

เครื่องมือ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์พื้นฐานสนับสนุนทางการศึกษา ได้แก่ 
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คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (WLAN) ให้บริการแก่บุคลากรและ

นักศึกษา 

   (5) กฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง - พรบ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 

... / กรอมมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

P.1 (b) ความสัมพันธ์ระดับองคก์าร 

  (1) โครงสร้างองค์การ 

   คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์มีโครงสร้างในการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น 

สํานกังานคณบดีและหลักสูตรต่าง ๆ จํานวน 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตร

ภาษาองักฤษ หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ หลักสูตรจิตวิทยาและองค์การ หลักสูตรนิติศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรระดับ

ปริญญาโท คือ หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

  (2) ลูกค้า 

   ๐ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งมีความต้องการความรู้ทาง

วิชาการ การรับคําปรึกษาในเรือ่งต่างๆ การรับข้อมูลข่าวสาร  

   ๐ ผู้ประกอบอาชีพท้ังภาครัฐและเอกชน และประชาชนผู้สนใจ ท่ีต้องการพัฒนา

ศักยภาพบริการวิชาการ เช่น การบริการวิชาการท่ีทันสมัย การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

   ๐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ สถาน

ประกอบการ ชุมชนท่ีอยู่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ อาทิ 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรวิชาชีพ  

  (3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 

   ๐ ผู้ส่งมอบ 

    สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และสถานศึกษานอกระบบ

โรงเรียน 

   ๐ คู่ความร่วมมือ 

    องค์กรและสถาบันการศึกษาที่มีการทําบันทึกเข้าใจร่วมกัน (MOU) / 

หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน / สถานประกอบการต่าง ๆ 
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P.2 (a) สภาพด้านการแข่งขนั 

  (1) ลําดับในการแข่งขัน 

   ๐ ปี 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้

ถูกจัดลําดับประเภทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

บริหารธุรกิจ การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ ให้อยู่ในลําดับท่ี 19 ด้วยคะแนน 55.74  

  (2) การเปล่ียนแปลงที่สามารถแขง่ขันได้ 

   ๐ หลักสูตรท่ีสร้างหรือพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และตรงต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 

   ๐ การพฒันาระบบการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลาและข้ันตอนใน

การทํางาน 

  (3) ข้อมูลการเปรียบเทียบ 

   ๐ ข้อมูลการจัดอันดับผลงานจากการจัดอันดับท้ังในประเทศและนอกประเทศ  

   ๐ ข้อมูลผลการสอบแข่งขันเข้าทํางานตามหน่วยงานราชการ 

   ๐ ผลการแข่งขันด้านวิชาการ  

 

P.2 (b) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

  ๐ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ - การพัฒนาการสือ่สารในองค์การ  

  ๐ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ – คณะมีกลุ่มวิชาด้านภาษา ซึง่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา

หลักสูตรต่าง ๆ ให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 

P.2 (c) ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินงาน 

 - การดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็น

สําคัญ และ ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยนําวงจรการ

ปรับปรุง PDCA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (TQA) มาใช้ใน

กระบวนการคุณภาพต่อเนื่อง โดนคณะฯมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานท่ีนําผลจาก

การประเมิน สกอ.และรายงานผลการปฏิบัติราชการจากคํารับรองปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานภายในมาจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพ (Improvement Plan) ของคณะฯ 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

คณบดี 

งานการคลงัและพสัดุ 

งานประสานงานวชิาการ และงานโครงการพเิศษ 

 คณะกรรมการประจาํคณะ

สํานักงานคณบด ี

รองคณบดี 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT  Analysis) 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพ 

2. บุคลากรมีศักยภาพตามสาขาวิชา ท่ีสามารถสนับสนุนอัตลักษณ์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

3. มีโครงการความร่วมมือกับนานาชาติท่ีเป็นเครือข่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  

4. มีแหล่งให้บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาต ิ 

5. หลักสูตรนิติศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเฉพาะ ได้รับการยอมรับใน

มาตรฐานการจัดการศึกษา  

6. คณะมีระบบหรือกลไกท่ีสนับสนุนต่อบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาต่อคณาจารย์สูง 

2. จํานวนห้องเรียนและห้องฝกึปฏิบัติทางวิชาชีพยังไม่เพียงพอ 

3. สัดส่วนของอาจารย์ระดับปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทาง

วิชาการต่ออาจารย์ประจํา ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. จํานวนอาจารย์ท่ีสร้างผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรม

ในแต่ละปียังมีน้อย 

 

โอกาส (Opportunities) 

1. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทําให้ได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ 

2. การได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกประเทศ 

3. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว และอยู่ใจกลางเมือง 

4. แนวโน้มตลาดแรงงานมีความต้องการเพ่ิมมากข้ึน และต้องการบัณฑิตท่ีทํางานได้

ทันที 

5. ชาวต่างประเทศให้ความสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพิ่มมาก

ข้ึน 
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6. มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพ

ในการทํางาน สร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการ 

 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

 1. สภาวการณ์แข่งขันในระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากข้ึน 

 2. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 3. แนวโน้มจํานวนนกัเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาลดลง 

          4.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อหัวนักศึกษาน้อย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และ

กลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ปรัชญา 

 " คุณค่าของมนุษย์อยู่ท่ีการพัฒนาตนและสังคมอย่างต่อเน่ืองบนพื้นฐานของคุณธรรม

และ จริยธรรม " 

 

วิสัยทัศน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทาง เน้นความ

เช่ียวชาญด้านภาษา ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้ 

และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ให้เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การ

บริหารจัดการเชิงพลวัต 

  

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา และทักษะทางภาษา ผ่าน

กระบวนการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณภาพเป็น

ท่ียอมรับและต้องการของสังคม 

2.  สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน

กระบวนการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ เป็นท่ียอมรับของสังคม และภูมิภาคอาเซียน 

3.  บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างย่ังยืน

แก่ชุมชน สังคม และภูมิภาคอาเซียน  

4.  ทํานุบํารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1. การให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

   ตลอดชีวิต    

2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        3. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปะและ 

        วัฒนธรรมไทย 

        4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใช้ประโยชน์ 

        5. การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เป็นท่ียอมรับในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ท่ีสร้างขึ้น 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดของ

มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ์ 

1. การให้บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือสร้างโอกาสการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. เสริมสร้างศักยภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสนับสนุนความ

เข้มแข็งในอัตลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 

3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การสร้างองค์ความรู้ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5. การบริหารจัดการแบบพลวัต 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์   และกลยุทธ์ 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 

การให้บริการวิชาการด้าน

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตรเ์พื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 1.1 

ประชาชนได้รับโอกาสการ

เรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่องตาม

ศักยภาพ 

กลยุทธ์ 1.1.1 

การให้บริการวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ 2.1 

บัณฑิตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานของหลักสูตร เป็น

ที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

กลยุทธ ์2.1.1 

เสริมสร้างศักยภาพด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และสนับสนุนความเขม้แข็ง

ในอัตลักษณ์ (Identity) ของ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 3.1.1 

ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 

การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาด้าน

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

เป้าประสงค์ 3.1 

นักศกึษา บุคลากร และ

ประชาชน ตระหนักใน

คุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ 4.1.1 

การสร้างองค์ความรู ้และ

นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กลยุทธ ์5.1.1 

การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 

การสร้างความรู้ความ

เข้าใจและความภาคภูมิใจ

ในคุณคา่ของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 

การพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และการนําไปใช้

ประโยชน์ 

เป้าประสงค์ 4.1 

คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน 

และสังคม ได้ประโยชน์จาก

องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 

การบริหารจัดการแบบ

พลวัต 

เป้าประสงค์ 5.1 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม

เข้มแข็งในการอยู่รอดของ

มหาวิทยาลัย 
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หน้า....... 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

กับคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                    

                           

 

 

 

  

วสิัยทัศน์มหาวทิยาลัย  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ์ภายใต้

การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 

การสร้างความรู ้ความเข้าใจและความ  

    ภาคภูมิใจในคุณคา่วัฒนธรรมองค์กร 

วิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เป็นคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษา ผลิตบัณฑติที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม สร้าง

องค์ความรู ้และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การบรหิารจัดการเชิงพลวัต 

เป้าประสงค์ที่ 1  
ประชาชนได้รับโอกาสทาง

การศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

 

เป้าประสงค์ที ่2 
บัณฑติในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์ที ่3 
นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็น

คุณค่าวัฒนธรรมไทย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และ

การนําไปใช้ประโยชน ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 
มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้

ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น 

 

เป้าประสงค์ที่ 6 
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความ

เข้มแข็งในการอยู่รอดได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การให้บริการวิชาการ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม 

และการนําไปใช้ประโยชน ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการแบบพลวัต 

 

เป้าประสงค์ที่ 1 

ประชาชนไดร้ับโอกาสการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 

บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ของหลักสูตร เป็นทีย่อมรับ 

ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 4 

คณะ มหาวทิยาลัย ชุมชน และสังคม ได้

ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

ที่สร้างขึ้น 

เป้าประสงค์ที่ 3 

นักศึกษา บุคลากร และประชาชน 

ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

เป้าประสงค์ที่ 5 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร้าง

ความเข็มแข็ง 

ในการอยู่รอดของมหาวิทยาลัย 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง เน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน

คุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 การให้บริการวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาผลงานวิจัย 

นวัตกรรม และการนําไปใช้
ประโยชน์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการแบบพลวัต 
 

เป้าประสงค์ 1.1 
ประชาชนได้รับโอกาสการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตาม
ศักยภาพ 
 

เป้าประสงค์ 2.1 
บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร เป็นที่ยอมรับใน
ระดับภูมิภาคอาเซยีน 

 

เป้าประสงค์ 4.1 
คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และ
สังคม ได้ประโยชน์จากองค์
ความรู้ทีสร้างขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 3.1 
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

เป้าประสงค์ 5.1 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
อยู่รอดของมหาวิทยาลัย 
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หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557
ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของการส่งเสรมิและ

สนับสนุนการจัดการศกึษาตลอดชวิีตตามศักภาพ

ระดับ  5 / 5 5 5

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จของการได้รับการ

ยอมรับทางวิชาการของสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

ระดับ  4 / - 4 5

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการได้รับการ

ยอมรับทางวิชาการด้านสังคมศาสตรใ์นระดับภูมิภาค

อาเซียน

ระดับ  4 / 3 4 4

ตัวชี้วัดท่ี 2.3 การสรา้งความรับรู้การศกึษาด้าน

สังคมศาสตรใ์นบรบิทของกลุ่มประชาคมอาเซียน

ระดับ  - 3 5

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 รอ้ยละของนักศกึษาด้านสังคมศาสตร์ที่

สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถ

ภาษาต่างประเทศ

กพร. รอ้ยละ  - รอ้ยละ80 รอ้ยละ85

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการสรา้งเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนความเป็นไทยในบรบิทของ

ประชาคมอาเซียน

ระดับ  5 / 5 5 5

ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้

จากงานวิจัย นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์

ระดับ  4 / 3 4 5

ตัวชี้วัดท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการพัฒนา

องค์กรคุณภาพ

ระดับ  4 / 4 4 5

ตัวชี้วัดท่ี 6.2 การส่ือสารองค์กรท่ีมีคุณภาพ

6.2.1 ช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ต่อจํานวนขา่วสารท่ีส่ง ระดับ  - 4 5

6.2.2 รอ้ยละของการเปิดรับ/ถึงข้อมูลขา่วสารของ

บุคลากรต่อข้อมูลขา่วสาร

ระดับ  - 4 5

ตัวชี้วัดท่ี 6.3 การพัฒนากลุ่มผูนํ้าเพื่อสนับสนุนการ

บริหารเชิงกลยุทธ์

6.3.1 จํานวนผูนํ้าการเปล่ียนแปลงในทุกระดับ จํานวน  - 50 คน 70 คน

6.3.2 รอ้ยละของผูส้บืทอดตําแหน่งบริหาร รอ้ยละ  - รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70

ตัวชี้วัดท่ี 6.4 รอ้ยละของบุคลากรที่สอบผ่านการ

ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ

รอ้ยละ  - รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 85

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ของ

สรุปตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน้า 0



ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

1. โครงการรัฐประศาสน

ศาสตรว์ิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

79,200 79,200 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

2. โครงการวันรพี 55 กลยุทธ์ท่ี 1                        

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.3               

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.2, 2.1.3, 2.3.4  

                            กลยุทธ์ท่ี 3

                    แนวปฏิบัติท่ี 

3.1.1, 3.1.4, 3.2.4

61,000 61,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

3. โครงการ " 80 ปี อภิวัฒน์

สยาม "

กลยุทธ์ท่ี 1                        

แนวปฏิบัติท่ี 1.1.4 , 1.2.1         

กลยุทธ์ท่ี 2                         

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.2 , 2.3.4

66,000 66,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

122,000 122,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

5. โครงการ " เสวนาทิศทาง

การปกครองท้องถิ่นไทย "

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.1.4               กล

ยุทธ์ท่ี 2                      แนว

ปฏิบัติท่ี 2.2.3

13,600 13,600 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏบัิติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม

หนา้ 23



ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

6. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2 , 2.2.3 , 

2.2.4 , 2.3.1 , 2.3.2 , 2.3.4 , 

2.3.6 ,2.3.7

59,400 59,400 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

7. โครงการวันภาษาไทย

แห่งชาติ

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1 , 1.2.3       

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.3 , 2.3.4     

กลยุทธ์ท่ี 3                       

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.4 , 3.2.4

22,000 22,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

8. โครงการติดตามและ

ประเมินผลคุณภาพการจัด

การศึกษาและการพัฒนา

นักศกึษา คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

120,000 120,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

9. โครงการนําเสนอผลงาน

ของนักศึกษาภาษาไทย 

SMART SMILE

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.1 , 2.3.4 , 

2.3.5                                

กลยุทธ์ท่ี 3                        

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.4

8,000 8,000 ค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการเรียนการ

สอนคณะฯ

10. โครงการจิตวิทยาวิชาการ กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2 , 2.3.4

20,000 20,000 ค่าวัสดุการศกึษา

11. โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนด้วยการเรยีนรู้จาก

การทํางาน ( Work-Based 

Learning )

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.1 , 2.2.2

538,000 538,000 ค่าวัสดุการศกึษา

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

12. โครงการ SMART I AM กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

20,000 20,000 ค่าวัสดุการศกึษา

13. โครงการ " เปิดประตูสู่

เส้นทางสรา้งนักพูดสุนทรพจน์ "

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.4               

กลยุทธ์ท่ี 3                      

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.4

16,500 16,500 ค่าวัสดุการศกึษา

14. โครงการเสรมิสรา้งความ

เป็นเลิศทางวิชาการหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2 , 2.3.4

30,000 30,000 ค่าวัสดุการศกึษา

15. โครงการ ASEAN English กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.1 , 2.1.2

14,550 14,550 ค่าวัสดุการศกึษา

16. โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ : 

กรณีศกึษาคติชนวิทยาและภูมิ

ปัญญาไทย

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1 , 1.2.3       

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.3 , 2.3.4     

กลยุทธ์ท่ี 3                      

แนวปฏิบัติท่ี 3.2.3 , 3.2.4

10,000 10,000 ค่าวัสดุการศกึษา

17. โครงการอบรมการใช้

ฐานขอ้มูลสืบค้นในเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้

ทางด้านนิติศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2                

กลยุทธ์ท่ี 6                       

แนวปฏิบัติท่ี 6.4.2 , 6.4.3

18,700 18,700 ค่าวัสดุการศกึษา

18. โครงการพัฒนาบุคลากร

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.4                

กลยุทธ์ท่ี 6                      

แนวปฏิบัติท่ี 6.1.1

50,000 50,000 ค่าวัสดุการศกึษา

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

19. โครงการ Dynamic English

 Research

กลยุทธ์ท่ี 5                      

แนวปฏิบัติท่ี 5.2.1

20,000 20,000 ค่าวัสดุการศกึษา

20. โครงการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 3 มิติ

กลยุทธ์ท่ี 6                      

แนวปฏิบัติท่ี 6.1.1 , 6.3.1

20,000 20,000 ค่าวัสดุการศกึษา

21. โครงการอบรมเชงิ

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอนหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร โดยใช้เทคนิคแผนท่ี

ความคิด ( Mind map )

กลยุทธ์ท่ี 6                      

แนวปฏิบัติท่ี 6.1.2

25,800 25,800 ค่าวัสดุการศกึษา

22. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านผลงานวิชาการ

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1 , 1.2.3       

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3

 , 2.1.4 , 2.2.3 , 2.3.4   กลยุทธ์

ท่ี 5                       แนวปฏิบัติ

ท่ี 5.2.1 , 5.2.2 , 5.2.4

36,000 36,000 ค่าวัสดุการศกึษา

23. โครงการพัฒนาแผนการ

จัดการเรยีนรู้ของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.1 , 2.2.2 ,2.3.1

66,400 66,400 ค่าวัสดุการศกึษา

24. โครงการพัฒนาบุคลากร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 6                      

แนวปฏิบัติท่ี 6.1.2 , 6.1.7

280,000 280,000 ค่าวัสดุการศกึษา

25. โครงการฝกึอบรมศลิป์

สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต รุน่ท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 6                      

แนวปฏิบัติท่ี 6.1.7

10,000 10,000 ค่าวัสดุการศกึษา

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม

หนา้ 23



ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

26. โครงการประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.4               

กลยุทธ์ท่ี 5                       

แนวปฏิบัติท่ี 5.2.3

160,000 160,000 ค่าวัสดุการศกึษา

27. โครงการ " เปิดประตู     (

 ห้องเรียน ) สู่สถาน

ประกอบการ "

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.1 , 2.3.5 , 

2.3.8                                

กลยุทธ์ท่ี 4                        

แนวปฏิบัติท่ี 4.2.3

13,000 13,000 ค่าวัสดุการศกึษา

28. โครงการพัฒนานักศกึษา

หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2 , 2.3.3

15,000 15,000 ค่าวัสดุการศกึษา

29. โครงการศกึษาดูงานทาง

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องคก์าร

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.1

10,000 10,000 งบประมาณสนับสนุน

จากนักศกึษา

30. โครงการพัฒนาศักยภาพ

บัณฑิตด้านวิชาการ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

45,000 45,000 ค่าวัสดุการศกึษา

31. โครงการกฤษฎีกาสัญจร กลยุทธ์ท่ี 3                      

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.5

10,000 10,000 ค่าวัสดุการศกึษา

32. โครงการ " เส้นทางสู่นัก

รัฐศาสตร์ "

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

36,800 36,800 ค่าวัสดุการศกึษา

33. โครงการคา่ยภาษาเพื่อ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ

ส่งเสรมิภาวะผูนํ้า ( บัณฑิต 

คนดี คนเก่ง )

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

50,000 50,000 ค่าวัสดุการศกึษา

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

34. โครงการพัฒนานักศกึษา

สู่ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.1 , 2.3.5 , 

2.3.8                              กล

ยุทธ์ท่ี 4                      แนว

ปฏิบัติท่ี 4.2.3

10,000 10,000 ค่าวัสดุการศกึษา

35. โครงการสวนดุสิตสรา้ง

นักอ่าน ครัง้ท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.4               

กลยุทธ์ท่ี 3                       

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.3

15,000 15,000 ค่าวัสดุการศกึษา

376 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บัณฑติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

สาขาการแปล

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

30,000 30,000 ค่าวัสดุการศกึษา

37. โครงการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิต " เส้นทางสู่เนติบัณฑิต

ไทย "

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.1.3 , 1.2.3      

กลยุทธ์ท่ี 2                      

แนวปฏิบัติท่ี 2.1.1 , 2.1.3 , 2.2.2

 , 2.3.6

34,800 34,800 ค่าวัสดุการศกึษา

38. โครงการกฬีาสัมพันธ์ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.3

5,000 5,000 งบบรหิารกาย

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม

หนา้ 23



ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

39. โครงการพัฒนาภาวะผูนํ้า

เพื่อสรา้งสรรคก์จิกรรม

นักศกึษา

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.2

9,000 28,100 37,100 งบบรหิารกายและค่า

วัสดุการศกึษา

40. โครงการพัฒนา

คุณลักษณะของนักศกึษา

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.2.2

110,500 110,500 ค่าวัสดุการศกึษา

41. โครงการบรกิารวชิาการสู่

ชุมชนอังกฤษธุรกจิ

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.1.2 , 1.1.4 , 1.2.3 

                              กลยุทธ์ท่ี

 5                        แนวปฏิบัติท่ี

 5.2.1

0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

42. โครงการนําความรู้ด้าน

กฎหมายบริการประชาชน

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1 , 1.2.2 , 1.2.3 

                                กลยุทธ์

ท่ี 5                   แนวปฏิบัติท่ี 

5.1.1 , 5.1.3

0 0 ไม่ใช้งบประมาณ

43. โครงการส่งเสรมิ

สุขภาพจิตสู่ชุมชน

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1

25,000 25,000 ค่าวัสดุการศกึษา

44. โครงการ English Seminar

 Series

กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1

0 34,000 34,000 เก็บเงินจากผู้เข้ารับ

การอบรม

45. โครงการสอบเกรดดนตรี กลยุทธ์ท่ี 1                       

แนวปฏิบัติท่ี 1.2.1

3,350 3,350 เงินโครงการสอน

ดนตรบุีคคลภายนอก

46. โครงการไหวค้รูดนตรี กลยุทธ์ท่ี 3                       

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.3

45,000 45,000 เงินโครงการสอน

ดนตรบุีคคลภายนอก

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

47. โครงการรักษ์ภาษาไทยรัก

วัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.4                

กลยุทธ์ท่ี 3                      

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.3

74,000 74,000 งบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันภาษา

ศลิปะและวัฒนธรรม

48. โครงการเสรมิสรา้ง

คุณธรรมและอนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์ท่ี 2                       

แนวปฏิบัติท่ี 2.3.2                

กลยุทธ์ท่ี 3                      

แนวปฏิบัติท่ี 3.1.3

23,750 112,250 136,000 งบบรหิารกาย

49. โครงการการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2554

กลยุทธ์ท่ี 6                       

แนวปฏิบัติท่ี 6.3.4

30,000 30,000 งบประมาณสนับสนุน

จากกลุ่มงานประกัน

คุณภาพ

50. โครงการวจัิยเรื่อง " การ

พัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จ

ต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและ

พึ่งพากันเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ "

กลยุทธ์ท่ี 1                     แนว

ปฏิบัติท่ี 1.1.4 , 1.2.3

1,100,000 1,100,000 งบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

51. โครงการวจัิยเรื่อง " การ

พัฒนาตัวชี้วัดระดับการ

พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกรใน

โครงการพระราชดําริลุม่นํ้า

ห้วยทอน "

กลยุทธ์ท่ี 1                     แนว

ปฏิบัติท่ี 1.1.4 , 1.2.3

770,000 770,000 งบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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ระบุรายการ

ของเงินที่ได้รับ

จัดสรร

52. โครงการวจัิยเรื่อง " 

สภาพและปัญหาการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษาของผูดู้แลเด็ก

ปฐมวัยของประเทศไทย "

กลยุทธ์ท่ี 1                     แนว

ปฏิบัติท่ี 1.1.1 , 1.1.4

580,000 580,000 งบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

53. โครงการวจัิยศึกษาความ

ต้องการบัณฑติบรรณารักษ์

และสารสนเทศศาสตร์เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษ์

ศาสตร์และสานสนเทศศาสตร์

กลยุทธ์ท่ี 2                     แนว

ปฏิบัติท่ี 2.3.8

30,000 30,000 งบประมาณสนับสนุน

จากสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

รวม 4,899,000 237,700 5,136,700

งาน/โครงการ
ความสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของมหาวทิยาลัย

งบประมาณ

แผ่นดนิ
อ่ืนๆ รวม
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รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

1 โครงการรัฐ

ประศาสน

ศาสตร์วิชาการ

79,200 79,200 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

79,200        79,200

2 โครงการวันรพี

 55

61,000 61,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

61,000        61,000

3 โครงการ " 80

 ป ีอภิวัฒน์

สยาม "

66,000 66,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

66,000        66,000

แผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน่วยงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

4 โครงการ

พัฒนา

สมรรถนะของ

นักศกึษา

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเพื่อ

รองรับการ

เข้าสู่

ประชาคม

อาเซยีน

122,000 122,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

30,000 50,000 30,000 12,000      122,000

5 โครงการ " 

เสวนาทศิทาง

การปกครอง

ทอ้งถิ่นไทย "

13,600 13,600 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

13,600        13,600

6 โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

การศกึษา

59,400 59,400 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

59,400        59,400



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

7 โครงการวัน

ภาษาไทย

แห่งชาติ

22,000 22,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

22,000        22,000

8 โครงการ

ติดตามและ

ประเมนิผล

คุณภาพการ

จัดการศึกษา

และการ

พัฒนา

นักศกึษา 

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

120,000 120,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000      120,000

9 โครงการ

นําเสนอ

ผลงานของ

นักศกึษา

ภาษาไทย 

SMART SMILE

8,000 8,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

8,000         8,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

10 โครงการ

จิตวิทยา

วิชาการ

20,000 20,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000        20,000

11 โครงการ

พัฒนาการ

เรยีนการสอน

ด้วยการ

เรยีนรูจ้าก

การทํางาน ( 

Work-Based 

Learning )

538,000 538,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

36,200 501,800        538,000

12 โครงการ 

SMART I AM

20,000 20,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000        20,000

13 โครงการ " 

เปดิประตูสู่

เสน้ทางสรา้ง

นักพูดสุนทร

พจน์ "

16,500 16,500 ค่าวัสดุ

การศกึษา

16,500        16,500



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

14 โครงการ

เสริมสร้าง

ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ

หลักสูตร

จิตวิทยา

อุตสาหกรรม

และองค์การ

30,000 30,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

30,000        30,000

15 โครงการ 

ASEAN English

14,550 14,550 ค่าวัสดุ

การศกึษา

14,550        14,550

16 โครงการ

นักวิจัยรุน่เยาว์

 : กรณศีกึษา

คติชนวิทยา

และภูมปิัญญา

ไทย

10,000 0 10,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

10,000        10,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

17 โครงการ

อบรมการใช้

ฐานขอ้มูล

สบืค้นใน

เทคโนโลยี

สานสนเทศ

เพื่อการ

เรยีนรู้

ทางดา้น

นิติศาสตร์

18,700 18,700 ค่าวัสดุ

การศกึษา

    18,700        18,700

18 โครงการ

พัฒนา

บุคลากร

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ

50,000 50,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

50,000        50,000

19 โครงการ 

Dynamic 

English 

Researches

20,000 20,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000        20,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

20 โครงการ

พัฒนา

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

3 มติิ

20,000 20,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000        20,000

21 โครงการ

อบรมเชิง

ปฏบิัติการ

เพื่อพัฒนาการ

เรยีนการสอน

หลักสูตร

จิตวิทยา

อุตสาหกรรม

และองค์การ 

โดยใช้เทคนคิ

แผนที่ความคิด

   ( Mind map )

25,800 25,800 ค่าวัสดุ

การศกึษา

25,800        25,800

22 โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพดา้น

ผลงานวิชาการ

36,000 36,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

19,000 17,000        36,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

23 โครงการ

พัฒนา

แผนการ

จัดการเรียนรู้

ของหลักสูตร

รัฐประศาสน

ศาสตร์

66,400 66,400 ค่าวัสดุ

การศกึษา

   66,400        66,400

24 โครงการ

พัฒนา

บุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

280,000 280,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

       45,000    45,000     45,000 45,000 50,000 50,000      280,000

25 โครงการ

ฝึกอบรมศลิป์

สําหรับ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวน

ดุสิต รุนที่ 4

10,000 10,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

    10,000        10,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

26 โครงการ

บรหิารจัดการ

และพัฒนา

สํานักงาน

คณบดี

600,000 600,000        100,000     100,000     100,000 100,000 100,000 100,000      600,000

27 โครงการ

ประชาสัมพันธ์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

160,000 160,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000 20,000 35,000 20,000 45,000 20,000      160,000

28 โครงการ " 

เปดิประตู ( 

ห้องเรียน ) สู่

สถาน

ประกอบการ "

13,000 13,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

13,000        13,000

29 โครงการ

พัฒนา

นักศกึษา

หลักสูตร

จิตวิทยา

อุตสาหกรรม

และองค์การ

15,000 15,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

5,000 10,000        15,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

30 โครงการ

ศึกษาดูงาน

ทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรม

และองค์การ

10,000 10,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

นักศกึษา

10,000        10,000

31 โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

บัณฑิตด้าน

วิชาการ

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

45,000 45,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

45,000        45,000

32 โครงการ

กฤษฎกีาสัญจร

10,000 10,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

10,000        10,000

33 โครงการ " 

เสน้ทางสูน่ัก

รัฐศาสตร ์"

36,800 36,800 ค่าวัสดุ

การศกึษา

36,800        36,800

34 โครงการค่าย

ภาษาเพื่อ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ

และส่งเสริม

ภาวะผู้นํา

50,000 50,000 ค่าใช้จ่าย

ในการ

พัฒนาการ

เรยีนการ

สอนคณะฯ

50,000        50,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

35 โครงการ

พัฒนา

นักศกึษาสู่

ความตอ้งการ

ของ

ตลาดแรงงาน

10,000 10,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

10,000        10,000

36 โครงการสวน

ดุสิตสร้างนัก

อ่าน ครัง้ที่ 4

15,000 15,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

15,000        15,000

37 โครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

บัณฑิต

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

สาขาการแปล

30,000 30,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

15,000 15,000        30,000

38 โครงการ

พัฒนา

คุณภาพ

บัณฑิต " 

เสน้ทางสู่เนติ

บัณฑิตไทย "

34,800 34,800 ค่าวัสดุ

การศกึษา

7,650 27,150        34,800



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

39 โครงการกีฬา

สีสัมพันธ ์

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

5,000 5,000 งบบรหิาร

กาย

5,000         5,000

40 โครงการ

พัฒนาภาวะ

ผู้นําเพื่อ

สร้างสรรค์

กิจกรรม

นักศกึษา

9,000 28,100 37,100 งบบรหิาร

กาย

37,100        37,100

41 โครงการ

พัฒนา

คุณลักษณะ

ของนักศกึษา

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์

110,500 110,500 ค่าวัสดุ

การศกึษา

47,000 63,500       110,500

42 โครงการ

บรกิาร

วิชาการสู่

ชุมชนอังกฤษ

ธุรกิจ

0 0 0              -   



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

43 โครงการนํา

ความรู้ด้าน

กฎหมาย

บรกิาร

ประชาชน

0 0 0              -   

44 โครงการ

ส่งเสริม

สุขภาพจิตสู่

ชุมชน

25,000 25,000 ค่าวัสดุ

การศกึษา

20,000 5,000        25,000

45 โครงการ 

English 

Seminar Series

0 34,000 34,000 เก็บเงิน

จากผู้เข้า

อบรม

34,000        34,000

46 โครงการสอบ

เกรดดนตรี

3,350 3,350 เงิน

โครงการ

สอนดนตรี

บุคคลภายน

อก

3,350         3,350

47 โครงการไหว้

ครูดนตรี

45,000 45,000 เงิน

โครงการ

สอนดนตรี

บุคคลภายน

อก

45,000        45,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

48 โครงการรักษ์

ภาษาไทยรัก

วัฒนธรรมไทย

74,000 74,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

สถาบัน

ภาษา 

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

74,000        74,000

49 โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรมและ

อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย

23,750 112,250 136,000 งบบรหิาร

กาย

24,250 31,750 80,000      136,000

50 โครงการการ

ประเมนิ

คุณภาพ

การศกึษา

ภายใน 

ประจําปี

การศกึษา 

2554

30,000 30,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จากกลุม่

งาน

ประกัน

คุณภาพ

30,000        30,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

51 โครงการวิจัย

เรื่อง " การ

พัฒนาตัวชี้วัด

ความสําเร็จ

ต้นแบบ

เกษตร

พึ่งตนเองและ

พึ่งพากันเอง

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงใน

ภาคตะวันออก

เฉยีง เหนอื "

1,100,000 1,100,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

1,100,000      1,100,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

52 โครงการวิจัย

เรื่อง " การ

พัฒนาตัวชี้วัด

ระดับการ

พึ่งตนเองและ

พึ่งพากันเอง

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพยีงของ

เกษตรกรใน

โครงการ

พระราชดําริ

ลุ่มน้ําห้วย

ทอน "

770,000 770,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

770,000          770,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

53 โครงการวิจัย

เรื่อง " สภาพ

และปัญหา

การใช้

เทคโนโลยี

สานสนเทศ

ทางการศกึษา

ของผู้ดูแลเด็ก

ปฐมวัยของ

ประเทศไทย "

580,000 580,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

580,000      580,000

54 โครงการวิจัย

ศึกษาความ

ต้องการ

บัณฑิต

บรรณารักษ์

และ

สารสนเทศ

ศาสตร์เพื่อ

พัฒนา

หลักสูตร

บรรณารักษ์

ศาสตร์และ

สารสนเทศ

ศาสตร์

30,000 30,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

สถาบันวิจัย

และพัฒนา

30,000        30,000



รายการ

งปม. อื่นๆ รวม เงินที่ได้รับ

จัดสรร  ต.ค. 54  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค. 55  เม.ย. 55  พ.ค. 55  มิ.ย. 55  ก.ค. 55  ส.ค. 55  ก.ย. 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนการดําเนินงาน
ลํา

ดับ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

งาน/

โครงการ รวม

55 โครงการจัด

การศกึษา

ภาษาและ

ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนย์

การศกึษา

ทางไกล วัด

พุทธรัตนาราม

 เมอืงเคลเลอร์

 มลรัฐเท็กซัส

 ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา

600,000 600,000 งบประมาณ

สนับสนุน

จาก

มหาวิทยาลั

ย

600,000      600,000

รวม 5,499,000 837,700 6,336,700 0 600,000 0 0 5,000 0 45,650 2,715,500 526,850 1,054,000 621,700 578,000 190,000     6,336,700



หนา้ 47

เป้าประสงค์ 1.1 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวติตามศักยภาพ

กลยุทธ์ 1.1.1 การให้บรกิารวชิาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ระดับ 4/ 5 5

รอ้ยละ 80/ 85 85

ข้อ 4/ 5 5

หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

โครงการบริการวิชาการ

1. โครงการบรกิารวชิาการสู่ชุมชนอังกฤษ

ธุรกจิ

0 0

2. โครงการนําความรูด้้านกฎหมาย

บริการประชาชน

0 0

3. โครงการส่งเสรมิสุขภาพจิตสู่ชุมชน 25,000 25,000

1. ระดับความสําเร็จของการส่งเสรมิและสนับสนุนการ

จัดการศกึษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

2. รอ้ยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิาร

3. ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม

ระบุรายการของเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ตัวชี้วัด

ไม่ใช้งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ค่าวัสดุการศกึษา

ประเด็นยุทธศาสตร์  1  

การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

4. โครงการ English Seminar Series 0 34,000 34,000

5. โครงการสอบเกรดดนตรี 3,350 3,350 เงินโครงการสอนดนตรบุีคคลภายนอก

รวม 25,000 37,350 62,350

เก็บจากผู้เข้าอบรม

ระบุรายการของเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร



หนา้ 47

เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑติมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์ 2.1.1 เสริมสร้างศักยภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสนับสนุนความเข้มแข็งในอัตลักษณ์

( Identity ) ของมหาวทิยาลัย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ระดับ 4/ 4 5

ข้อ 7/ 7 7

ข้อ 5/ 5 5

ข้อ 4/ 5 5

ข้อ 6/ 6 6

หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. โครงการรฐัประศาสนศาสตร์วิชาการ 79,200 79,200

2. โครงการวันรพี 55 61,000 61,000

ตัวชี้วัด

3. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต

1. ระดับความสําเร็จของการได้รับการยอมรับทาง

วิชาการด้านสังคมศาสตรใ์นระดับภูมิภาคอาเซียน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

5. ระบบและกลไกการส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษา

ระบุรายการของเงิน

4. ระดับความสําเร็จของการเสรมิสรา้งคุณธรรม

จรยิธรรมท่ีจัดให้กับนักศกึษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ท่ีได้รับจัดสรร

ประเด็นยุทธศาสตร์  2  

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

3. โครงการ " 80 ปี อภิวัฒน์สยาม " 66,000 66,000

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศกึษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิเพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

122,000 122,000

5. โครงการ " เสวนาทิศทางการปกครอง

ท้องถ่ินไทย "

13,600 13,600

6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 59,400 59,400

7. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 22,000 22,000

8. โครงการติดตามและประเมินผล

คุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนา

นักศกึษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์

120,000 120,000

9. โครงการนําเสนอผลงานของนักศกึษา

หลักสูตรภาษาไทย SMART SMILE

8,000 8,000

10. โครงการจิตวิทยาวิชาการ 20,000 20,000

11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย

การเรยีนรู้จากการทํางาน ( Work-Based 

Learning )

538,000 538,000

12. โครงการ SMART I AM 20,000 20,000

13. โครงการ " เปิดประตูสู่เส้นทางสรา้ง

นักพูดสุนทรพจน์ "

16,500 16,500

14. โครงการเสรมิสรา้งความเป็นเลิศทาง

วิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ

30,000 30,000

ท่ีได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ระบุรายการของเงิน

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

15. โครงการ ASEAN English 14,550 14,550

16. โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ : กรณีศกึษา

คติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย

10,000 10,000

17. โครงการอบรมการใชฐ้านขอ้มูลสืบค้น

ในเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้

ทางด้านนิติศาสตร์

18,700 18,700

โครงการประชาสัมพันธ์

18. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

160,000 160,000

โครงการพัฒนานักศึกษาและคุณภาพบัณฑติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19. โครงการ " เปิดประตู ( ห้องเรียน ) สู่

สถานประกอบการ "

13,000 13,000

20. โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

15,000 15,000

21. โครงการศกึษาดูงานทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ

10,000 10,000

22. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตด้าน

วิชาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

45,000 45,000

23. โครงการกฤษฎีกาสัญจร 10,000 10,000

24. โครงการ " เส้นทางสู่นักรัฐศาสตร์ " 36,800 36,800

25. โครงการคา่ยภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษและส่งเสริมภาวะผูนํ้า ( 

บัณฑิต คนดี คนเก่ง )

50,000 50,000

26. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความ

ต้องการของตลาดแรงงาน

10,000 10,000

ค่าวัสดุการศกึษา

ระบุรายการของเงิน

ค่าวัสดุการศกึษา

งบประมาณสนับสนุนจากนักศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ท่ีได้รับจัดสรร

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

27. โครงการสวนดุสิตสรา้งนักอ่าน ครัง้ท่ี 4 15,000 15,000

28. โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษสาขาการแปล

30,000 30,000

29. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต " 

เส้นทางสู่เนติบัณฑติไทย "

34,800 34,800

30. โครงการกฬีาสีสัมพันธ์ คณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

5,000 5,000

31. โครงการพัฒนาภาวะผูนํ้าเพื่อ

สรา้งสรรคกิ์จกรรมนักศกึษา

9,000 28,100 37,100

32. โครงการพัฒนาคุณลักษณะของ

นักศกึษามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

110,500 110,500

รวม 1,758,050 43,100 1,801,150

งบบริหารกายและค่าวัสดุการศกึษา

ท่ีได้รับจัดสรร

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

งบบรหิารกาย

ระบุรายการของเงิน

ค่าวัสดุการศกึษา
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เป้าประสงค์ 3.1 นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์ 3.1.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ระดับ 4/ 5 5

ข้อ 5/ 5 5

หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

1. โครงการไหวค้รูดนตรี 45,000 45,000

2. โครงการรักษ์ภาษาไทยรักวัฒนธรรม

ไทย

74,000 74,000

3. โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

23,750 112,250 136,000

รวม 97,750 157,250 255,000

งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันภาษา

 ศลิปะและวัฒนธรรม

1. ระดับความสําเร็จของการสรา้งเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมท่ีสะท้อนความเป็นไทยในบรบิทของ

ประชาคมอาเซียน

2. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ระบุรายการของเงิน

ตัวชี้วัด

งบบริหารกายและค่าวัสดุการศกึษา

ท่ีได้รับจัดสรร

เงินโครงการสอนดนตรบุีคคลภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์  3  

การสรา้งความรู้ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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เป้าประสงค์ 5.1 คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างข้ึน

กลยุทธ์ 5.1.1 การสร้างองค์ความรู้ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ระดับ 3/ 5 5

รอ้ยละ 30/ 32.5 35

หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

โครงการวิจัย

1. โครงการวจัิยเรื่อง " การพัฒนาตัวชี้วัด

ความสําเร็จต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและ

พึ่งพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "

1,100,000 1,100,000

ท่ีได้รับจัดสรร

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูจ้ากงานวิจัย 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

2. รอ้ยละของงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพรห่รือนําไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรอื

นานาชาติต่อจํานวนอาจารยป์ระจํา

งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ระบุรายการของเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์  5  

การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใช้ประโยชน์
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

2. โครงการวจัิยเรื่อง " การพัฒนาตัวชี้วัด

ระดับการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกรในโครงการพระราชดําริลุม่นํ้า

ห้วยทอน "

770,000 770,000

3. โครงการวจัิยเรื่อง " สภาพและปัญหา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ของผูดู้แลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย "

580,000 580,000

4. โครงการวจัิยศึกษาความต้องการ

บัณฑติบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์

และสาสนเทศศาสตร์

30,000 30,000

รวม 2,480,000 0 2,480,000

งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา

งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา

งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา

ระบุรายการของเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร
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เป้าประสงค์ 6.1 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้

กลยุทธ์ 6.1.1 การบริหารจัดการแบบพลวัต

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

หน่วยนับ แผน/ผล แผน แผน แผน

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ระดับ 3/ 3 5

ข้อ 7/ 7 7

หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกจิ

50,000 50,000

2. โครงการ Dynamic English Researches 20,000 20,000

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3 มิติ

20,000 20,000

4. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยใช้

เทคนิคแผนท่ีความคิด ( Mind Map )

25,800 25,800

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ตัวชี้วัด

ค่าวัสดุการศกึษา

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

2. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ  ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555

ระบุรายการของเงิน

ท่ีได้รับจัดสรร

ค่าวัสดุการศกึษา

ประเด็นยุทธศาสตร์  6  

การบรหิารจัดการแบบพลวัต
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หน่วย : บาท

งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ อื่นๆ รวม

แผ่นดิน

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผลงาน

วิชาการ

36,000 36,000

6. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้

ของหลักสูตรรัฐประศาสศาสตร์

66,400 66,400

7. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์

280,000 280,000

8. โครงการฝกึอบรมศลิป์สําหรับ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุน่

ท่ี 3

10,000 10,000

โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษา

1. โครงการการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554

30,000 30,000

รวม 538,200 0 538,200

ท่ีได้รับจัดสรร

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ค่าวัสดุการศกึษา

ระบุรายการของเงิน

งบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มงาน

ประกันคุณภาพ
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ภาคผนวก 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ใช้เงินงบประมาณ 
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หน่วยงาน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีภาระหน้าท่ีสําคัญ

ประการหนึ่ง คือ เสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ให้มี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต และผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ และสามารถจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่งได้ อีกท้ังยังตระหนัก

ถึงความสําคัญของ การพัฒนานักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจการ

จัดการองค์กรในภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนําความรู้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้นักศึกษามีสมรรถนะเป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) อันได้แก่ คุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ท้ังน้ีหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นว่าคุณธรรมความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข แล้วการพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เป็นทักษะท่ี

สําคัญย่ิงประการหนึ่ง ซึ่งจะทําให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ติดต่อประสาน 

ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ 
  

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 2. เพ่ือเป็นเวทีสําหรับการร่วมแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และผลงานทาง

วิชาการระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง 

3. เพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะทาง วิชาชีพ 

จริยธรรมและมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
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4. เพ่ือให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้าง

ความสามัคคีในกิจกรรมครั้งนี้ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทุกช้ันปี จํานวน 100 คน   

 - บุคลากรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 13 คน 

 - ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 10 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีท่ี 1-4 มีทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

กิจกรรมดําเนินการ 

 1.  การจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานด้านวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

2.  การประกวดเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อทางรัฐประสาสนศาสตร์ 

3. การเสวนาในหัวข้อประสบการณ์การทํางานในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนสิงหาคม 2555  ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  79,200 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (1 คน * 600 บาท * 3 ชม.) 1,800  บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน*600 บาท* 2 ชม.)  2,400 บาท 

- ค่าอาหาร (200 คน*50 บาท* 1 มื้อ)   10,000 บาท 

- ค่าอาหารว่าง (200 คน* 25 บาท* 2 ม้ือ)   10,000 บาท 

- ค่าวัสดุ        30,000 บาท 

- ค่าจัดทําเอกสาร      20,000 บาท 

 หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 วงเงินประมาณ  73,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการห้องประชุม (5,000 บาท * 1 วัน)    5,000  บาท 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ (10 คน* 8 ชม.*600 บาท* 1 วัน)     48,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนนกัศึกษาช่วยงาน (50 คน * 200 บาท * 1 วัน) 10,000 บาท 

- คา่สาธารณูปโภค      10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  

2. ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

 

 ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นท่ียอมรับขององค์กรภายนอก 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่เข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

1. ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาทุกช่องทาง เช่น facebook หลักสูตร , บอร์ด

ประชาสัมพันธ์, แจ้งข่าวสารในช้ันเรียน 
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2. ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้นําความรู้ ท่ี ไ ด้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน และการทํางานในอนาคต รวมถึงเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวันรพี 55 

 

หลักการและเหตุผล 

 ในวิชาชีพนักกฎหมาย นักกฎหมายทุกคนต่างน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวงการ

กฎหมายไทย ดังนั้นในวันท่ี  7   สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ของกรม

หลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ เพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิชา

นิติศาสตร์ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรําลึกถึงพระองค์เจ้ารพี และสืบสาน

วัฒนธรรมของนักกฎหมายที่ดีและสร้างความภาคภูมใิจในวิชาชีพนักกฎหมาย ดังนั้น หลักสูตร

นิติศาสตร์จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางกฎหมายโดยการจัดนิทรรศการ  สัมมนาวิชาการและให้

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ซึ่งเป็นโครงการท่ี

ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสู่

สังคมภายนอก 

2. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติของวิชาชีพนักกฎหมายแก่นักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป  

3. เพ่ือเสริมทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับนักศึกษา 

4. เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบิดาแห่งกฎหมายไทยของนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 

เป้าหมาย  

   1.เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักศึกษาหลักสูตรวิชานิติศาสตร ์ จํานวน  500  คน   
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษารับรู้และซึมซับวฒันธรรมของนักกฎหมายที่ดีที่มีความกตญัญูกตเวทีต่อพระ

บิดาแห่งกฎหมายไทย 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดทําแผนงานการดําเนินงาน 

2. คณาจารย์และนักศึกษานิติศาสตร์กาํหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 

 3.  กิจกรรมอภิปรายโดยวิทยากร 3 ท่าน หัวข้อ นักกฏหมายกับการเปิดเสรีอาเซียน 

4.  จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

5.  กิจกรรมนิทรรศการประวัติพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ ์

6.  การวางพวงมาลา ณ พระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ ศาลยุติธรรม ในวันท่ี 7 สิงหาคม 

2555 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 

 สถานที่ดําเนินการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน จํานวน 61,000 บาท  

-   ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 2 ม้ือ (25 *50*2)       2,500         บาท 

-   ค่าอาหารกลางวัน (150*50)     7,500   บาท 

-   ค่าตอบแทนวิทยากร (600*1*3)+(1,200*2*3)   9,000  บาท 

-  ค่าวัสดุและอปุกรณ์      13,000 บาท 

-   ค่าตกแต่งสถานท่ี      10,000 บาท 

-   ค่าจัดนิทรรศการ      10,000 บาท 

-   ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตรและถ้วยรางวัล    9,000 บาท  

 

หมายเหตุ    ขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เก่ียวกับประวัติพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และประเพณี

ของวิชาชีพนกักฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.2  

แนวปฏิบัติที่ 2.1.3 

แนวปฏิบัติที่ 2.3.4 

       กลยุทธ์ท่ี 3  แนวปฏิบัติที่ 3.1.1 

         แนวปฏิบัติที่ 3.1.4 

แนวปฏิบัติที่ 3.2.4 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ท่ี 1 , 2.2 , 3 และ 6   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สร้างความเป็นน้าํหนึ่งใจเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันเป็นทีม

ของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 

 2. สืบสานวัฒนธรรมของนักกฎหมายจากรุ่นสู่รุน่ เพ่ือดํารงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวที

ต่อพระบิดาแห่งกฎหมาย 

 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 คณาจารย์หรือนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 เช็คชื่อนักศกึษานิติศาสตรท์ี่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วน

หนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  

 



60 
 
ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

คณาจารย์นิติศาสตรแ์ละนกัศึกษานิติศาสตร์ได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของนกั

กฎหมายจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อดํารงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทีแก่พระบิดากฎหมายไทยต่อไป 

 
กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา 2564601 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย              

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรรัฐศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ “80 ปี อภิวัฒน์สยาม” 

 

หลักการและเหตุผล 

 เหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ . 2475 เป็นเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยท่ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกเรียกว่า

อย่างไรก็ตาม (บ้างก็เรียก "การยึดอํานาจ" "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง" "การปฏิวัติ" หรือ 

"การอภิวัฒน์") เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง

ของประเทศไทยอย่างมาก และทําให้สถาบันกษัตริย์ท่ีเคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมา

เป็นระยะเวลายาวนาน ต้องสูญเสียอํานาจส่วนใหญ่ไปในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก

เหตุการณ์เปล่ียนแปลงดังกล่าวใน พ.ศ. 2475 การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังมิได้จบลงไปอย่าง

ส้ินเชิง ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างผู้นําในระบอบเก่า กับระบอบใหม่ หรือความขัดแย้งในผู้นํา

ระบอบใหม่ด้วยกันเอง โดยการต่อสู้ทางการเมืองและทางความคิดอุดมการณ์นี้ได้ดําเนิน

ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 25 ปีภายหลังจากการปฏิวัติ และนําไปสู่ยุคตกต่ําของ

คณะราษฎรในกาลต่อมา จนถือว่าหมดอํานาจท้ังในทางการเมืองและในทางสัญลักษณ์

อุดมการณ์ เมื่อวันชาติ 24 มิถุนายน ซึ่งระลึกถึงวันเปล่ียนแปลงการปกครอง ถูกยกเลิกใน 

พ.ศ. 2503 นับจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พ.ศ. 2475 จวบจนถึงปัจจุบันนับเวลาได้ 80 

ปี ประเทศไทยได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดับ   

 หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน

เก่ียวกับการเมืองการปกครอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเมือง ในโอกาสท่ีในปี พ.ศ.2555 

เป็นปีท่ีมีการอภิวัฒน์ประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองครบ 80 ปี หลักสูตรจึงได้จัด 

“โครงการ 80 ปี อภิวัฒน์สยาม”  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป

เกี่ยวกับพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจและ

สามารถปรับตัวให้กับกับสังคมในยุคปัจจุบัน  

 หลังจากวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎร์ได้ก่อการปฏิวัติ หรือการอภิวัฒน์

ประเทศไทยจากประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยได้สร้างร่องรอยทางประวัติศาสตร์และคําถามท่ีสําคัญมากมาย เช่น เหตุใดจึง

เกิดการปฏิวัติขึ้น และการปฏิวัติครั้งนั้นมีความจําเป็นและความชอบธรรมมากเพียงใด 
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 แม้เวลาล่วงเลยมาถึงวันครบรอบปีท่ี 80 แล้ว การสร้างและการตอบคําถามเก่ียวกับ

การอภิวัฒน์ประเทศไทยยังคงมีความสําคัญอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวงวิชาการทาง

รัฐศาสตร์  

ดังนั้นหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

จึงได้จัดโครงการ “๘๐ ปีประชาธิปไตย เส้นทางอภิวัฒน์ประเทศไทย” ข้ึน โดยท่ีโครงการ

ประกอบไปด้วย การเดินตามเส้นทางอภิวัฒน์ประเทศไทย โดยเริ่มต้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต ไปยังวังบางขุนพรหม พระบรมรูปทรงม้า และพระท่ีนั่งอนันตสมาคม เสวนาวิชาการ 

การแสดงนิทรรศการสาระความรู้ การแสดงละครเวที การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และการ

จัดพิมพ์หนังสือ“๘๐ ปีประชาธิปไตย เส้นทางอภิวัฒน์ประเทศไทย” โดยเป็นรวบรวมเน้ือหา

จากวงเสวนาและบทความของวิทยากรและคณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความรู้และ

ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย และสามารถแรกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองไทยได้ 

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มี

ส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

เป้าหมาย 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1.1 เป้าหมายหลัก  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   430 คน 

 คณาจารย์ /บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     50   คน 

 ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐศาสตร์    20   คน 

 ประชาชนท่ัวไป      50   คน 
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 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศิษย์เก่า 

และประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยและ

สามารถแรกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมอืงไทยได้ 

- นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศิษย์เก่า 

และประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 
 

กิจกรรมดําเนินการ 

 กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการพัฒนาการการเมืองไทย 

 กิจกรรมที่ 2 Walk rally ย้อนรอยประวัติศาสตร์การเมืองไทย 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดเสวนาทางวิชาการ “หัวข้อ 80ปี อภิวัฒน์สยาม กับการเมืองไทย” 
 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ณ อาคารรักตกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ 

 1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

 งบประมาณแผ่นดิน วงเงินจํานวน  66,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าตอบแทนวิทยากรในการเสวนา (4 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท) 7,200 บาท 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (550 คน x 25 บาท)           13,750 บาท             

 - ค่าอาหารกลางวันในการ Walk rally (200 คน x 50 บาท)          10,000 บาท 

 - ค่าจัดนิทรรศการ (8 ซุ้ม x 2,500 บาท)            20,000 บาท 

 - ค่าตกแต่งสถานท่ี       5,000 บาท 

 - ค่าเอกสารประกอบการเสวนา (500 ชุด x 18 บาท)   9,000 บาท 

 - ค่าวัสดุ             1,050 บาท 

   หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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 2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน  53,750  แบ่งเป็น 

 - ค่าห้องประชุม (วันละ 35,000 บาท  X 1 วัน) เป็นเงิน  35,000 บาท 

 - ค่าตอบแทนนักศึกษาจัดงาน (25 คน X 250 บาท X 3 วัน) เป็นเงิน 18,750  บาท 
 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการทางการเมือง  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย   กลยุทธที่ 1 แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 , 1.2.1 

                กลยุทธ์ท่ี  2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.2 , 2.3.4 

 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย          ตัวชี้วัดท่ี 1 เกณฑ์ที่ ระดับท่ี 2 

               ตัวชี้วัดท่ี 2 เกณฑ์ที่ ระดับท่ี 2 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.        ตัวชี้วัดท่ี 3.1 , 3.2 , 4.2 , 5.1 , 5.2               
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หน ู

 2. อาจารย์สุรดา จุนทะสุตธนกุล 

 3. อาจารย์อญัชลี รัตนะ 

 4. อาจารย์ณฐิญาณ์ งามขํา  

 5. อาจารย์ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศิษย์เก่า และ

ประชาชนท่ัวไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยและ

สามารถแรกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมอืงไทยได้ 
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 - นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศิษย์เก่า และ

ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด 

  - วิทยากรไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น  

  - โครงการไม่เป็นไปตามกาํหนดเวลา อาจเกิดจากมีกิจกรรมอื่นๆ แทรก  

  - งบประมาณไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

  - สภาพอากาศอาจไม่เอื้ออาํนวย  

 

 2. แนวทางการควบคุม 

  - ทําการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการ

หลากหลายรปูแบบ 

  - ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าก่อนจัดงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน  

  - บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการของหลักสูตร 

  - ใช้งบประมาณให้เป็นตามท่ีระบุในโครงการ 

  - เลือกจัดงานในบริเวณที่เหมาะสม มีท่ีกันแดดฝน/ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม

ให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ 

 
 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

โครงการ “80 ปี อภิวัฒน์สยาม” นอกจากจะเป็นการฝึกการดําเนินกิจกรรมของ

นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการบริการวิชาการให้กับสังคม สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

พัฒนาการทางการเมืองอันจะเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถมีความรู้พื้นฐานท่ีจะใช้ใน

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองได้  
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กําหนดการ 

โครงการ “80 อภิวัฒน์สยาม” 
 

 วันที่แรก 

 

กิจกรรมที่ 1 

 

08.00 - 08.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนร่วมงาน ณ 

บริเวณงาน 

 08.30 – 09.00 น.   - พิธีเปิดโครงการ  

      โดย................................ 

09.00 – 12.00 น. Walk rally ย้อนรอยประวัติศาสตร์การ

เมืองไทย  

     เส้นทาง (วังบางขุนพรม, ลานพระบรมรปูทรงม้า, 

      พระท่ีนั่งอนนัตสมาคม) 

 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Walk rally ย้อนรอยประวัติศาสตร์การ

เมืองไทย (ต่อ) 

 14.30 – 15.30 น.   รับประทานอาหารว่าง  

15.30 – 16.00 น. สรุปกิจกรรม Walk rally ย้อนรอย

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
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กิจกรรมที่ 2 

 

 08.00 – 08.30 น.   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  

 08.30 – 09.00 น.   - พิธีเปิดโครงการ  

      โดย................................ 

09.00 – 12.00 น. - ผู้เข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการ

พัฒนาการการเมืองไทย 

- การแสดงละครการเมือง จากสิงห์ดําการ

ละคร  

          (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

 12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 16.30 น.   การแข่งขันการโต้วาที 

 

 

 

 

 วันที่สอง  

       

กิจกรรมที่ 3 

 08.30 – 09.00 น.   ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

 09.00 – 12.00 น.   ผู้เข้าร่วมโครงการฟัง การเสวนาทางวิชาการ 

“หัวข้อ 80ปี อภิวัฒน์สยาม กับพัฒนาการ

การเมืองไทย” 

 โดย ......วิทยากร 4 ท่าน  

        (รับประทานอาหารว่างระหว่างเสวนา)  

 12.00 -13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.30 น.   การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองไทย  

 15.30 – 16.00 น.   พิธีปิดโครงการ โดย .........  
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ท่ีจะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านเลขานุการ 

การโรงแรม และการตลาด ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบ

วิชาชีพ ผ่านการศึกษาแบบบูรณาการ โดยสามารถนําความรู้ท่ีได้ท้ังจากการเรียน การทํา

กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน และความรู้ด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ทํางานและการพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของ

ท้ังตนเองและองค์กร และจากแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการให้ความสําคัญกับการปรับตัวเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนภาษาสากลเพื่อให้

สามารถส่ือสารได้ นักศึกษาจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น

และต่อเนื่องท้ังภายในห้องเรียนและในสถานการณ์จริง นอกจากนั้น จากผลประเมินการ

ประกันคุณภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในเรื่องของการพัฒนานักศึกษา พบว่า

นักศึกษามีความต้องการท่ีจะพัฒนาในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับว่าสอดคล้อง

กับเป้าหมายของประชาคมอาเซียนในด้านการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่า

การพัฒนานักศึกษาท้ังในด้านภาษาอังกฤษและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมน้ีเป็นการ

เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตท่ีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกท้ังยัง

สอดคล้องการประกันคุณภาพทางการศึกษาในองค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้จัดทําโครงการพัฒนา

สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนข้ึน 

โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิจัยของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมท่ี 3English Language Clinicกิจกรรมท่ี 4B.E. 

สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมท่ี 5B.E. Tea Party 2012International 

Business Etiquettes: The Path to Business Success และกิจกรรมท่ี 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพซ่ึง
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จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการทํางานและการ

ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างประสบความสําเร็จ 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้เบ้ืองต้นเรื่องการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

 2. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจผลิตงานวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย

เบื้องต้น และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการนําเสนอได้  

 3. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม รวมท้ังมีความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

 4. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้ความรู้

ความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษ รวมท้ังความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยใน

ตา่งประเทศ  

 5. เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้

ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะท่ีเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ 

 6. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพ

จากวิทยากรภายนอก ในสาขาวิชาทางด้านการตลาด การโรงแรม การเลขานุการ การธนาคาร 

และธุรกิจระหว่างประเทศ 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 4 จํานวน 145 คน 

กิจกรรมท่ี  2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิ จัยของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 4 จํานวน 145 คน  

กิจกรรมที่ 3English Language Clinic 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 2 จํานวน 82 คน  

กิจกรรมที่ 4B.E. สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 1 และ 2 จํานวน 182 คน 
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กิจกรรมท่ี 5B.E. Tea Party 2012International Business Etiquettes: The Path to 

Business Success 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 3 จํานวน 137 คน  

 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 2 และ 3 จํานวน 219 คน  

 

2.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงบทบาทของตนกับการเตรียม

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนําเสนอผลงานวิจัยของตนในที่ประชุมได้  
3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

คล่องแคล่ว และเหมาะสม 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับ

ชาวต่างชาติได้  

5. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้ความสามารถ และทักษะ

เกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ 

6. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความรู้และทักษะวิชาชีพในสาขาวิชา
ทางด้านการตลาด การโรงแรม การเลขานุการ การธนาคาร และธุรกิจ

ระหว่างประเทศ  

 

กิจกรรมดําเนินการ(ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน 

3. ประชาสัมพันธ์งาน 

4. ดําเนินโครงการดังนี้ 
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 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน  

 ลักษณะกิจกรรม เป็นการสัมมนาในหัวข้อท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิ จัยของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 ลักษณะกิจกรรม เป็นการประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  

 

 กิจกรรมท่ี 3English Language Clinic 

 ลักษณะกิจกรรม เป็นการฝึกใช้คําศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษกับอาจารย์

ชาวต่างชาติในหัวข้อต่างๆ รวม 30 ช่ัวโมง 

กิจกรรมท่ี 3.1 การทักทาย 

กิจกรรมท่ี 3.2 การตอบรับคําทักทายตามความรู้สึก  

กิจกรรมท่ี 3.3 รูปประโยค 

กิจกรรมท่ี 3.4 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิด 

กิจกรรมท่ี 3.5 การออกเสียง 

กิจกรรมท่ี 3.6 สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

กิจกรรมท่ี 3.7 ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกัน 

กิจกรรมท่ี 3.8 สํานวนภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมท่ี 3.9 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  

 กิจกรรมที่ 3.10 สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 

 

 กิจกรรมท่ี 4B.E.สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 ลักษณะกิจกรรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการสาธิตกิจกรรมวัฒนธรรม

ไทย และการบรรยายข้ันตอนการสาธิตเป็นภาษาอังกฤษรวม 30 ช่ัวโมง 

กิจกรรมท่ี 4.1 การสาธิตและฝึกรําไทย  

จํานวน 3 ครั้ง (รวม 9 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมท่ี 4.2 การสาธิตและฝึกประดิษฐ์กระทง  

จํานวน 2 ครั้ง (รวม 6 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมท่ี 4.3 การสาธิตและฝึกจัดและตกแต่งผลไม้  
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จํานวน 2 ครั้ง (รวม 6 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมท่ี 4.4 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย 

จํานวน 3 ครั้ง (รวม 9 ช่ัวโมง) 

 

 กิจกรรมท่ี 5B.E. Tea Party 2012International Business Etiquettes: The 

Path to Business Success  

 ลักษณะกิจกรรม เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวม 12 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมที่ 5.1 ความสําคัญของมารยาททางธุรกิจสากล (The Importance of  

 International Business Etiquettes) 

 กิจกรรมที่ 5.2 มารยาทในการสวมใส่เส้ือผ้า และเครื่องแต่งกาย (Business  

 Dress Etiquette and Grooming) 

 กิจกรรมที่ 5.3 มารยาทการสนทนาทางธุรกิจ (Business ConversationEtiquette) 

 กิจกรรมที่ 5.4 มารยาทในการรับประทานอาหารทางธุรกิจ (Business Dining Etiquette) 

 

 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ลักษณะกิจกรรม เป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ในสาขา

วิชาชีพทางด้านการตลาด การโรงแรม การเลขานุการ การธนาคาร และธุรกิจระหว่างประเทศ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1 วิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ

โรงแรม 1 วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการผู้บริหาร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเงินและการ

ธนาคาร และวิชาภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  

กิจกรรมที่ 6.1 การบรรยายเรื่อง “การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง” 

กิจกรรมที่ 6.2 การบรรยายเรื่อง “การจัดการงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม” 

กิจกรรมที่ 6.3 การบรรยายเร่ือง “การเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” 

กิจกรรมที่ 6.4 การบรรยายเรื่อง “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

กิจกรรมท่ี 6.5 การบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสถานการณ์ธุรกิจท่ี

แตกต่าง” 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555 โดยดําเนินการดังนี้ 
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กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

วันท่ี 15 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ วันท่ี 10-11 เมษายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

 กิจกรรมท่ี 3English Language Clinicวันท่ี 15 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2555ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดังนี้  

- กิจกรรมท่ี 3.1 การทักทาย ในวันท่ี 15 มิถุนายน 2555  

- กิจกรรมท่ี 3.2 การตอบรับคําทักทายตามความรู้สึก ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.3 รูปประโยคในวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.4 สํานวนภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิดในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.5 การออกเสียงในวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.6 สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ในวันท่ี 20   

 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.7 ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกันในวันท่ี 27 กรกฎาคม  

 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.8 สํานวนภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.9 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 3.10 สนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ ในวันท่ี 17  

 สิงหาคม 2555 

 

กิจกรรมท่ี 4 B.E. สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน วันท่ี 25 มิถุนายน - 9 

กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังนี้ 

- กิจกรรมท่ี 4.1 การสาธิตและฝึกรําไทย (25มิ.ย. 2 ก.ค. และ 9 ก.ค. 55) 

- กิจกรรมท่ี 4.2 การสาธิตและฝึกประดิษฐ์กระทง(26มิ.ย. และ 3 ก.ค. 55) 

- กิจกรรมท่ี 4.3 การสาธิตและฝึกจัดและตกแต่งผลไม้(26มิ.ย. และ 3 ก.ค. 55) 

- กิจกรรมท่ี 4.4 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อท่ีเก่ียวกับประเทศไทย

(25มิ.ย. 2 ก.ค. และ 9 ก.ค. 55) 

-  

กิจกรรมที่ 5B.E. Tea Party 2012International Business Etiquettes: The Path to  
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Business Success วันท่ี 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ 5.1 ความสําคัญของมารยาททางธุรกิจสากล (The Importance of  

 International Business Etiquettes) ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 5.2 มารยาทในการสวมใส่เส้ือผ้า และเครื่องแต่งกาย (Business Dress 

Etiquetteand Grooming)ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 5.3 มารยาทการสนทนาทางธุรกิจ (Business ConversationEtiquette)ใน

วันท่ี 6 สิงหาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 5.4 มารยาทในการรับประทานอาหารทางธุรกิจ (Business Dining Etiquette)ใน

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพ วันท่ี 9กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต ดังนี้  

- กิจกรรมท่ี 6.1 การบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสถานการณ์ธุรกิจท่ี

แตกต่าง” ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 6.2 การบรรยายเรื่อง “การจัดการงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม” 

ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 6.3 การบรรยายเรื่อง “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย” ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 6.4การบรรยายเรื่อง “การสร้างจุดเด่นของตัวสินค้าท่ีแตกต่างจาก

คู่แข่ง”ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 

- กิจกรรมท่ี 6.5การบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ”ใน

วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 

 

งบประมาณ 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 122,000 บาทแบ่งเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน  

ไม่ใช้เงินงบประมาณ 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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งบประมาณ  

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าอาหารว่าง (นักศึกษา 100 คน x 25 บาท x 4ม้ือ) 10,000 บาท 

- ค่าวัสดุ        15,000 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร       5,000 บาท 

 หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

กิจกรรมที่ 3English Language Clinic 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 20,000 บาทแบ่งเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 20,000 บาท แบ่งเป็น   

- ค่าอาหารว่าง (นักศึกษา 30 คน x 25 บาท x 10 ม้ือ) 7,500 บาท 

- ค่าวัสด ุ      7,500 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร      5,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

กิจกรรมที่ 4B.E. สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 30,000 บาทแบ่งเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 30,000 บาท แบ่งเป็น  

- ค่าอาหารว่าง (นักศึกษา 70 คน x25 บาท x 10 ม้ือ) 17,500 บาท 

- ค่าวัสด ุ      6,700 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร      4,000 บาท 

- ค่าตอบแทน(วิทยากร 1 คน x 600บาท x 3 ช่ัวโมง)  1,800  บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

กิจกรรมท่ี 5B.E. Tea Party 2012International Business Etiquettes: The 

Path to Business Success 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งเป็น 
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- ค่าอาหารว่าง (นักศึกษา 137 คน x 25 บาท x 4 ม้ือ) 13,700 บาท 

- ค่าวัสด ุ       11,300 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร      5,000 บาท  

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 12,000 บาท แบ่งเป็น 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

- ค่าวัสด ุ      3,000 บาท 

- ค่าตอบแทน (วิทยากร5 คน x 600 บาทx3 ช่ัวโมง) 9,000 บาท 

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

             2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 195,000 บาท แบ่งเป็น 

               - ค่าบริการสถานท่ี วันละ 5,000 บาท จํานวน 31 วัน เป็นเงิน 155,000 บาท 

- ค่าตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 100 บาท จํานวน 31 วัน เป็นเงิน31,000 บาท 

- ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร จํานวน 500 หน้าๆละ10 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,000 บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. เชิงปริมาณ  

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 4 เข้าสัมมนา จํานวน 145 คน 

 

กิจกรรมท่ี  2 ประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิ จัยของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 4 เข้าสัมมนา จํานวน 145 คน  

 

กิจกรรมที่ 3English Language Clinic 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 2 เข้าอบรม จํานวน 82 คน  
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กิจกรรมที่ 4B.E. สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 1 และ 2 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 182 คน 

 

กิจกรรมท่ี 5B.E. Tea Party 2012International Business Etiquettes: The Path to 

Business Success 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 3 เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

จํานวน 137 คน  

 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาทักษะวิชาชีพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจช้ันปีท่ี 2 และ 3 เข้าสัมมนา จํานวน 219 

คน  

 

2.   เชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถอธิบายข้อมูลเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนให้กับผู้อื่น  

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีผลงานวิจัยตามกระบวนการวิจัยและ
นําเสนอผลงานวิจัยตามข้ันตอนการนําเสนอได้ถูกต้อง 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมุติได้ 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสาธิตและบรรยายข้ันตอนวัฒนธรรมไทย

ในรูปแบบต่างๆได้  

5. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจรายงานข้อมูลเกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจ 

6. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเขียนสรุปรายงานข้อมูลความรู้และทักษะ
วิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านการตลาด การโรงแรม การเลขานุการ การ

ธนาคาร และธุรกิจระหว่างประเทศ  

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

2. แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.4 
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        แนวปฏิบัติที่ 2.2.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 2.2   

2. สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชาตตระกูล โทร. 5857 

2. อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

3. อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 

4. อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา  

5. อาจารย์มานะ โตสัจจะวงษ์ 

6. อาจารย์ขวัญสุดา ดีศิริ 

7. อาจารย์ปิยธิดา สุกกระ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถบอกข้อมูลเก่ียวกับประชาคม

อาเซียนให้กับผู้อื่น ท้ังนักศึกษาช้ันปอีื่นและหลักสูตรอื่นได้ 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดพิมพ์รูปเล่มงานวิจัยและเอกสาร

ประกอบการนําเสนอผลงานวิจัยได้ 

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์

ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ 

4. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถสาธิตและบรรยายขั้นตอน

วัฒนธรรมไทย โดยจัดทําในรูปแบบวีดีโอการสาธิตได้ 

5. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดทํารายงานในหัวข้อเรื่องมารยาททาง

ธุรกิจได้ 

6. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดทํารายงานในหัวข้อเรื่องต่างๆ ได้แก่ การ

สร้างจุดเด่นของตัวสินค้าท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง การจัดการงานต้อนรับส่วนหน้า
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ของโรงแรมการเขียนรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพการลงทุนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวัฒนธรรมท่ีหลากหลายในสถานการณ์ธุรกิจท่ี

แตกต่าง 
 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย 

การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ท่ัวถึง รวมท้ังรูปแบบการประชาสัมพันธ์ไม่สามารถ

ดึงดูดใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

จัดทํารูปแบบประชาสัมพันธ์โครงการให้ มีความน่าสนใจ และวางแผน

ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

       นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพในยุค

ประชาคมอาเซียน รวมท้ังสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
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กําหนดการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต 

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

วันท่ี 15 มีนาคม 2555 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

9.00 – 9.15 น. พิธีเปิดงาน  

9.15 – 10.15 วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของ

บัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน”  

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 10.45 น. วิทยากรตอบข้อซกัถาม 

10.45 - 11.45 น. การนําเสนอผลการวิจัย ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 

11.45 - 12.00 น. พิธีปิดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

กําหนดการกิจกรรมประชุมสัมมนาสังเคราะห์งานวิจัย 

ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

วันท่ี 10-11 เมษายน2555 

 

วันท่ี 10 เมษายน 2555 

8.00– 8.30 น.  ลงทะเบียน  

8.30–9.05 น.  พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล 

   ประธานหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ 

9.05– 9.25 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาองักฤษของพนกังาน 

ขายอัญมณีและเครื่องประดับไทยในย่านสีลมA study of English Used 

by Gem and JewelrySalespersons in Silom Areas 

9.25 – 9.45น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คาํศัพท์และสํานวนภาษาองักฤษท่ี

ใช้ในตําราอาหาร An Analysis of English Vocabularies and 

Expressions in Thai Cook Books 

9.45 – 10.05น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาองักฤษสําหรับผู้สาธิต

กิจกรรมวิถีไทยในรีสอร์ท สามพราน Developing English Booklet for 

Demonstrators of Thai Cultural Way of Living in Rose Garden 

Resort 

10.05 – 10.25น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ A Study of 

Expected Characteristics of Public Relations Officials at 

Suvarnabhumi Airport 

10.25 - 10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.05น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะของสตรีในการเลือกซื้อเครื่องสําอางค์

Women’s Perceptions toward Buying Cosmetics 

11.05 – 11.25 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะของผู้สั่งซื้อสินค้าโรงงานผลิตรองเท้า

สตรี Perceptions of Customers in Ordering Lady Shoes 

11.25 – 11.45 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบ

อาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร Developing English Booklet for 

Taxi Drivers in Bangkok 
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11.45 – 12.05 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของผู้ค้าท่ีมีต่อการนาํเข้า

สินค้าประเภทเครื่องหนงัในตลาดโรงเกลือ 

12.05 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 13.20น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคระดับครัวเรือน

ในเขตอําเภอเมืองนนทบุรีท่ีมีต่อการซื้อน้ํามนัพืช 

13.20 – 13.40 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของชาวนาท่ีมีต่อโครงการรับ

จํานาํข้าวเปลือก กรณีศึกษาตําบลนาทับไฮ อาํเภอรัตนวาปี จังหวัด

หนองคาย 

13.40 – 14.00 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผู้รบับริการด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง 2 (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

14.00 – 14.20 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

การท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์ ณ เกาะช้าง จังหวัดตราด 

14.20 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.40 – 15.00 น.  นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยท่ีส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว

ของเมืองพัทยา 

15.00 – 15.20 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการร้านอาหารที่มี

ต่อแนวดนตรีเพ่ือส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารในเขตกรุงเทพ ฯ 

15.20 – 15.40 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการโฮมสเตย์ใน

ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

15.40- 16.10 น.  สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัย และตอบข้อซักถาม 

16.10-16.30 น.  พิธีปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  

   ประธานหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ 
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วันท่ี 11 เมษายน 2555 

8.00– 8.30 น.  ลงทะเบียน  

8.30–9.05 น.  พิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล 

   ประธานหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ 

9.05– 9.25 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบ

อาชีพหมอนวดแผนไทย Developing English Booklet for Thai Masse 

9.25 -9.45น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบ

อาชีพขับขี่รถตุ๊กตุ๊กรับจ้างในกรุงเทพมหานคร Developing English 

Booklet for Tuk-Tuk Taxi Riders in Bangkok 

9.45 – 10.05น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะของนักเรยีนของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 5ต่อการเรียนคําศัพท์โดยใช้ส่ือมัลติมิเดียPerception 

of Prathom 5students towards Vocabularies Learning by Computer 

Assisted language Learning (CALL) 

10.05 –10.25น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อ

การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก Perceptions of Prathom 

5 studentstowards ReadersBooklets 

10.25 -10.45น. รับประทานอาหารว่าง  

10.45 -11.05น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะการเลือกซื้อโทรศัพท์ของนักศึกษาและ

ผู้ค้าอาหารในเขตสวนอ้อย Perceptions of Parthom 5 students and 

food sellers inBuying Mobile Phone in Suan-Aoi Area 

11.05 -11.25น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง ทรรศนะของผู้ใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ 

Perceptions of Online Shopping Customers 

11.25 - 11.45 น. นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาองักฤษสําหรับตํารวจ

จราจรในกรุงเทพมหานคร Developing English Booklet for Traffic 

Police in Bangkok 

11.45 – 12.05น.  นาํเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาองักฤษของพนกังานเก็บ

ค่าโดยสารรถประจําทาง เขตกรุงเทพมหานคร Developing English 

Booklet for Conductor in Bangkok 

12.05– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00- 13.20  น. นาํเสนอการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษสําหรับผู้ค้าขาย

อาหาร ณ ท่าเทียบเรอืสุระกุล จังหวัดพังงา Developing English 
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Booklet for Food Sellers at Surakul Passenger Port in Phqng-nga 

province 

13.20 – 13.40 น. สรุปสังเคราะห์ผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม 

13.40 –16.10 น. กิจกรรมแสดงผลงานวิจัยและนิทรรศการ เพ่ือการจัดการความรู ้

16.10 – 16.30 น. พิธีปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล 

ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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กําหนดการกิจกรรมEnglish Language Clinic 

วันที่ 15 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2555 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ครั้งท่ี 1 หัวข้อ การทักทาย  

วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการทักทาย 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการทักทาย (ต่อ) 

  

ครั้งท่ี 2 หัวข้อ การตอบรับคําทักทายตามความรู้สึก 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการตอบรับคําทักทายตามความรู้สึก 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการตอบรับคําทักทายตามความรู้สึก (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 3 หัวข้อ รูปประโยค 

วันท่ี 29 มิถุนายน 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งรูปประโยค 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งรูปประโยค (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 4 หัวข้อ ภาษาอังกฤษท่ีมักใช้ผิด 

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสํานวนภาษาองักฤษท่ีมกัใช้ผิด 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสํานวนภาษาองักฤษท่ีมกัใช้ผิด (ต่อ) 
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ครั้งท่ี 5 หัวข้อ การออกเสียง 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการออกเสียง 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งการออกเสียง (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 6 หัวข้อ ไวยากรณ์ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 7 หัวข้อ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษและอเมริกัน 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งภาษาองักฤษแบบอังกฤษและอเมริกนั 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งภาษาองักฤษแบบอังกฤษและอเมริกนั (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 8 หัวข้อ สํานวนภาษาอังกฤษ 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสํานวนภาษาองักฤษ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสํานวนภาษาองักฤษ (ต่อ) 

 
ครั้งท่ี 9 หัวข้อ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งภาษาองักฤษในชีวิตประจําวัน 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งภาษาองักฤษในชีวิตประจําวัน (ต่อ) 
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ครั้งท่ี 10 หัวข้อ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2555 

8.00 – 10.15 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. อบรมหัวข้อเรือ่งสนุกกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบททางธุรกิจ (ต่อ) 
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กําหนดการกิจกรรมB.E.สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

วันท่ี 25 มิถุนายน –9 กรกฎาคม 2555 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

กิจกรรมที่ 1 การสาธิตและฝึกรําไทย 

ครั้งที่ 1 (25มิถุนายน 2555) 

9.00 – 10.15 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการราํไทย 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการราํไทย (ต่อ) 

ครั้งที่ 2 (2กรกฎาคม 2555) 

9.00 – 10.15 น. สาธิตราํไทย 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. สาธิตราํไทย (ต่อ) 

ครั้งที่ 3 (9กรกฎาคม 2555) 

9.00 – 10.15 น. ฝึกราํไทย 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. ฝึกราํไทย (ต่อ) 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การสาธิตและฝึกประดิษฐ์กระทง 

ครั้งที่ 1 (26มิถุนายน 2555) 

9.00 – 10.15 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการประดิษฐ์กระทง 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการประดิษฐ์กระทง (ต่อ)  

ครั้งที่ 2 (3กรกฎาคม 2555) 

9.00 – 10.15 น. ฝึกประดิษฐ์กระทง  

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. ฝึกประดิษฐ์กระทง (ต่อ) 
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กิจกรรมที่ 3 การสาธิตและฝึกจัดและตกแต่งผลไม้ 

ครั้งที่ 1 (26มิถุนายน 2555) 

9.00 – 10.15 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการจัดและตกแต่งผลไม้ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งการจัดและตกแต่งผลไม้ (ต่อ) 

ครั้งที่ 2 (3กรกฎาคม 2555) 

9.00 – 10.15 น. ฝึกจัดและตกแต่งผลไม ้

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. ฝึกจัดและตกแต่งผลไม้(ต่อ) 

 
 
กิจกรรมที่ 4 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เก่ียวกับประเทศไทย 

ครั้งที่ 1 (25มิถุนายน 2555) 

9.00 – 10.15 น. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสรุปความ (analyze 

and paraphrase) สําหรับการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และสรุปความ (analyze 

and paraphrase) สําหรับการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษ (ต่อ)  

ครั้งที่ 2 (2กรกฎาคม 2555)  

9.00 – 10.15 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งเทคนิคการพูดสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. วิทยากรให้ความรู้เรือ่งเทคนิคการพูดสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษ (ต่อ)  

ครั้งที่ 3 (9กรกฎาคม 2555) 

9.00 – 10.15 น. ฝึกพูดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ 

10.15 -10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 12.00 น. ฝึกพูดสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ (ต่อ) 
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กําหนดการกิจกรรม B.E. Tea Party 2012 

International Business Etiquettes: The Path to Business Success 

วันท่ี 16 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

วันท่ี16 กรกฎาคม 2555 

8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียน 

8.30 – 10.30 น.  พิธีเปิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรม B.E. Tea Party 2012International 

Business Etiquettes: The Path to Business Success 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความสําคัญของมารยาททางธุรกิจสากล  

    (The Importance ofInternational Business Etiquettes) (ต่อ) 

วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555  

13.00 – 14.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทในการสวมใส่เส้ือผ้า และเครือ่งแต่งกาย  

(BusinessDress Etiquette and Grooming) 

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 17.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทในการสวมใส่เส้ือผ้า และเครื่องแต่งกาย  

(BusinessDress Etiquette and Grooming) (ต่อ) 

วันท่ี 6 สิงหาคม 2555  

8.00 – 10.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทการสนทนาทางธุรกิจ  

(Business Conversation Etiquette) 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทการสนทนาทางธุรกิจ  

(Business Conversation Etiquette) (ต่อ)  

วันท่ี 24 สิงหาคม 2555  

13.00 – 14.30 น.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหารทาง

ธุรกิจ (Business Dining Etiquette) 

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 17.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหารทาง

ธุรกิจ (Business Dining Etiquette) (ต่อ)  
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หน่วยงาน หลักสูตรรัฐศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ “เสวนาทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทย” 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเรียนในรายวิชา

การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย ซึ่งรายวิชานี้นักศึกษาจะต้องศึกษาในเรื่องงของหลักการ

ปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตย การรวมและการกระจาย

อํานาจ กับการเมืองการปกครองท้องถิ่น รูปแบบ โครงสร้าง และปัญหาของการปกครอง

ท้องถ่ิน ซึ่งการศึกษาในหัวข้อท่ีกล่าวมาข้างต้น ไม่สามารถท่ีจะศึกษาภายในห้องเรียนเพียง

อย่างเดียวได้ จําเป็นท่ีจะต้องให้นักศึกษาได้สัมผัสจากประสบการณ์ สถานท่ีจริง และผู้บริหาร

ในระดับท้องถ่ินเพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้รับรู้ในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงในปัจจุบัน 

หลักสูตรรัฐศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญในการที่นักศึกษาจะได้ศึกษาท้ังในห้องเรียน และ

ในสถาณการณ์จริงควบคู่ไปด้วย จึงจัดโครงการศึกษาดูงานองค์กรปกครองท้องถ่ิน โดยเลือก

สถานท่ีท่ีให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน คือ ตําบลเหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพราะสถานท่ีดังกล่าวเป็นชุมชนเข้มแข็ง และมีการปกครองท้องถิ่น 2 รูปแบบรวมกัน คือ 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และท้ังสองส่วนสามารถบริหารจัดการชุมชนร่วมกันโดยไม่

เกิดความขัดแย้ง สามารถประสานงานกันเป็นอย่างดี ดังนั้นหลักสูตรรัฐศาสตร์จึงเห็นศักยภาพ

ของชุมชนตําบลเหมืองใหม่ และต้องการให้นักศึกษาได้ข้อมูลจริงเพ่ือนํามาปรับใช้ในการศึกษา 

รายวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย และปรับใช้ในการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ไปใน

อนาคต  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองท้องถิน่ให้กับนักศึกษาและประชาชนท่ีมี

ความสนใจในประเด็นการเมืองการปกครองท้องถ่ินไทย 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์สถานการณ ์และทิศทางการปกครอง

ท้องถ่ินไทยในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง  

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ จํานวน  100  คน 
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- อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร ์จํานวน 5 คน 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 -  นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่ 

- นักศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันได้

อย่างถูกต้อง  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

 กิจกรรม การเสวนา หัวข้อ ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทย  

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน  (In cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 13,600 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 3 ชม. X 600 บาท)  3,600   บาท    

- ค่าอาหารกลางวัน (110 คน× 40 บาท)   4,400  บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (110 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 5,500   บาท 

- ค่าวัสดุ          100   บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2.    ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In kind) 

รวมเป็นเงิน  10,800 บาท   แบ่งเป็น 

- ค่าตอบแทนอาจารย์ (600 บาท x 5 คน x 6 ชม.)      18,000 บาท 

- ค่าห้องประชุม (3,000 บาท x 1 วัน)    3,000   บาท  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่น  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการเรียนวิชาการเมืองการปกครอง

ท้องถ่ินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 1  แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 

              กลยุทธที่ 2 แนวปฏิบัติที่  2.2.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  ข้อท่ี 2.1  เกณฑ์ที่  ระดับท่ี 2 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.          ตัวชี้วัดท่ี 3.1 , 7.2 , 7.3 ,  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ผู้ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม   พิมพ์หน ู ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร ์

2. อาจารย์จตุพล   ดวงจิตร     อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์      

3. อาจารย์อัญชลี  เหมือนเพชร   อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

4. อาจารย์ภาวินี  รอดประเสริฐ   อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นมากข้ึน 

2.  นักศึกษาสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองการ

ปกครองท้องถิ่นไทยได้อย่างเหมาะสม 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด 

  - วิทยากรไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น  
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  - โครงการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา อาจเกิดจากมีกิจกรรมอื่นๆ แทรก  

  - งบประมาณไม่เป็นไปตามท่ีกําหนด 

 

 2. แนวทางการควบคุม 

  - ทําการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการ

หลากหลายรูปแบบ 

  - ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าก่อนจัดงานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมงาน  

  - บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการของหลักสูตร 

  - ใช้งบประมาณให้เป็นตามที่ระบุในโครงการ 

 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถนาํ

ความรู้ท่ีได้ไปสู่การประยุกต์ใช้ และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ในอนาคต 
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กําหนดการ 

“โครงการ เสวนาทิศทางการปกครองท้องถ่ินไทย” 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

*********************************** 

 

08.00 – 08.30  น.  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00  น.  พิธีเปิด “โครงการเสวนาทิศทางการปกครอง 

ท้องถ่ินไทย” 

    โดย ...... 

09.00 – 10.30  น.  การเสวนา หัวข้อ ปัญหาการปกครองท้องถิน่ไทย 

    โดย.......... 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. การเสวนา หัวข้อ ปัญหาการปกครองท้องถิน่ไทย 

(ต่อ) 

    โดย....... 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  

13.00 – 14.30  น.  การเสวนา หัวข้อ ทิศทางการปกครองท้องถิน่ไทย 

                                         โดย............ 

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 16.00 น. การเสวนา หัวข้อ ทิศทางการปกครองท้องถิน่ไทย 

(ต่อ) 

16.00 – 16.30 น.  พิธีปิดโครงการ โดย........ 

 

 

    *************************************** 

 

  **หมายเหต*ุ* กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนสอนหลักสูตรนิติศาสตร์และในปี

การศกึษา 2555 ได้มีการใช้หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ซึ่งมี

รายวิชาจํานวนมากท่ีมีเนื้อหาในทางปฏิบัติยากท่ีจะทําความเข้าใจ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้

ผู้ปฎิบัติทางกฎหมายมาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย ท้ังนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่

ได้มีการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวและเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้แตกฉานในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

และก้าวทันกบัสภาวการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลงอนัจะนาํไปสู่การประกอบอาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพอันจะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น  หลักสูตรนิติศาสตร์จึง

มีความจําเป็นท่ีจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในกระบวนการจัดการ

ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของวิทยากรพิเศษซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและเป็น

ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายนั้นๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็น   ตํารวจ อัยการ ผู้พิพากษา  ทนายความ 

เจ้าหน้าทีร่าชทัณฑ์ เจ้าพนกังานบังคับคดี หรือผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายชํานญัพิเศษ

ต่างๆ  มาบรรยายถึงโครงสร้าง  เน้ือหาสาระสําคัญ  อันจะเป็นการช่วยส่งเสริม สร้างความ

เข้าใจและช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ที่ยังขาดความรู้ในทางปฏิบัติได้

เป็นอย่างดี 

  

วัตถุประสงค์ 

. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในแต่ละรายวิชาท้ังในทางทฤษฏีและทางปฏิบัติ 

. เพ่ือให้นักศึกษาทราบและเข้าใจในแนวทางการศึกษากฎหมายอย่างถูกต้องและมีความชัดเจน

มากย่ิงข้ึนเพ่ือนาํมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่งและการพัฒนาตนเองในการศึกษาระดับสูงข้ึน 

. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานําความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันและการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านกฎหมาย เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ

จริง  (Learning  by  doing) 

  

 เป้าหมาย 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1- 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวน  500  คน 
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กิจกรรมดําเนินการ 

บรรยายและจัดกิจกรรมในรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอนของหลักสูตรนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 

2555 ได้แก่รายวิชา   2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  

2561501 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคท่ัวไป     

2561502 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด               

2561503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    

2562406 เอกเทศสัญญา 1        

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์         

2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                  

2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                              

2562419 เอกเทศสัญญา 2                

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                          

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน                          

2563510 กฎหมายล้มละลาย                       

2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1               

2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

  2563412  หลักการเขียนสัญญาทางธุรกิจ                    

2563414 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

    การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์           

   2563415 กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง                                                

   2563417 กฎหมายอิสลาม  

 2563515 กฎหมายการระงับขอ้พพิาทนอกศาล 

   และอนญุาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

   2563518 อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา          

 2563519 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็ก 

   และเยาวชน   

   2563520 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                      

   2563604 กฎหมายอาเซียน 

   2563606 การสืบสวนและสอบสวน  

   2563608 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

     และคดีอาญา 
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   2563609 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

2563610 กฎหมายศุลกากร     

2564508 กฎหมายการศึกษาไทย 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจัดกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยมีผู้เช่ียวชาญภายนอกมาเป็นวิทยากรพิเศษ เสริมศกัยภาพ

และเสริมจุดเด่นให้แก่หลักสูตรนิติศาสตร์  

  

ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ ภาคการศึกษาที่ 1และภาคการศึกษาที่ 2 

    สถานท่ีดําเนินการ ห้องบรรยายแต่ละรายวิชา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

  

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  59,400  บาท 

           -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200*3*11)          39,600 บาท 

           -  ค่าตอบแทนวิทยากร (600* 3*11)           19,800 บาท 

  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการนาํความรู้ไปเป็นแนวทางในสอบประเมินผลปลาย

ภาคและได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่านกัศึกษารุน่พี่ท่ีไม่เคยเข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

       แนวปฏิบัติที่ 2.2.3 

       แนวปฏิบัติที่ 2.2.4 

       แนวปฏิบัติที่ 2.3.1 

       แนวปฏิบัติที่ 2.3.2 

       แนวปฏิบัติที่ 2.3.4 

       แนวปฏิบัติที่ 2.3.6 

       แนวปฏิบัติที่ 2.3.7 
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 ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ท่ี 2.2   

  

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลกัสูตรนิติศาสตร์   

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการบรรยายโดยวิทยากรพิเศษ 

2.  นักศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีได้รับไปเป็นแนวทางในการสอบประเมินผลปลายภาคเรียน

และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูง และเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

ต่อไป 

3.  เป็นการยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้แตกฉานในวิชาชีพกฎหมาย 

  

การควบคุมภายในของโครงการ 

1 ความเสี่ยงทีสํ่าคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมน้ันไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

คณาจารย์หรือนกัศึกษาไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย 

ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และมีการเช็คชื่อนักศึกษานิติศาสตร์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

  

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

นักศึกษานิติศาสตร์ได้รับความรู้และมีความพร้อมในการสอบประเมินผลปลายภาค นักศึกษา

สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและเป็นแนวทางในการ

เลือกประกอบวิชาชีพกฎหมายต่อไปอันจะก่อให้เกิดนักกฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญในการรับใช้

สังคม 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

ด้านวิชาการ      ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 
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ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา 2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  

2561501 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคท่ัวไป     

2561502 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด               

2561503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง    

2562406 เอกเทศสัญญา 1        

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์         

2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                  

2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                              

2562419 เอกเทศสัญญา 2                

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                          

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน                          

2563510 กฎหมายล้มละลาย                       

2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1               

2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

   2563412  หลักการเขียนสัญญาทางธุรกิจ                     

            2563414 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     และการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์           

   2563415 กฎหมายเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง                                                

   2563417 กฎหมายอิสลาม  

   2563515 กฎหมายการระงับขอ้พพิาทนอกศาล 

       และอนญุาโตตุลาการระหวา่งประเทศ 

   2563518 อาชญาวิทยาและฑัณฑวิทยา          
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   2563519 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็ก 

     และเยาวชน   

   2563520 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                      

   2563604 กฎหมายอาเซียน 

   2563606 การสืบสวนและสอบสวน  

   2563608 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

     และคดีอาญา 

   2563609 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 

2563610 กฎหมายศุลกากร     

2564508 กฎหมายการศึกษาไทย 

 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

 

หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ  แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในวาระต่าง ๆ   

อยู่เสมอ คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงมีมติเห็นชอบในวันท่ี 29 กรกฎาคม                

ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  หลักสูตรภาษาไทยเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทางด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมไทย จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญ

ของภาษาไทยและส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทาง

ภาษาไทย โดยนําเสนอผลงานทางด้านภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแสดง  เพ่ือรณรงค์              

“การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง”   ให้แก่บุคคลท่ัวไปและเสริมสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรภาษาไทย 

 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย 

2.   เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย 

3.    เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ทางภาษาไทย 

4.    เพ่ือนําเสนอผลงานของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการแสดงขับร้องเพลงไทย   

5.    เพ่ือรณรงค์ “การใชภ้าษาไทยอย่างถูกต้อง” แก่นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

 

เป้าหมาย 

1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ        

-  อาจารย์   บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ

บุคคลท่ัวไป จํานวน 200คน    

 

2.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80    
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กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  มิใช่ขั้นตอนการขอ

อนุมัติโครงการ) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ประชุมครั้งท่ี 1 ผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาเตรียมงานและ

วางแผนงานจัดกิจกรรม   

3. ประชุมครั้งท่ี 2 ผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาทบทวนการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ   

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ  

5. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานท่ีดําเนินงาน 

6. ดําเนินโครงการ ดังนี้ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง  “จินตนาการสร้างสรรค์

ผ่านภาษา”  กิจกรรมแสดงขับร้องเพลงไทย   การแสดงละครจากวรรณกรรมไทย  และ

กิจกรรมเกมภาษาไทย        

7. ประชุมครั้งท่ี 3 ผู้เข้าร่วมประชุมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสรุปและประเมินผล

การดําเนินงานในโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

       วันที่ 29 กรกฎาคม 2555   ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park 

 

งบประมาณ 

1.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน   (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  22,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าอาหารกลางวนั (50 บาท X 60 ชุด)    3,000  บาท 

 -  ค่าอาหารวา่ง  (25  บาท X 200 ชุด)    5,000   บาท 

 -  ค่าเช่าชุดการแสดง                       3,000   บาท 

 -  ค่าอาหารวา่งในการประชุม (2 ครั้ง x 20 คน x 25 บาท)  1,000   บาท 

 -  ค่าจ้างวงดนตรี                         3,500   บาท 

 -  ค่าเช่าเครือ่งเสียง      1,000   บาท                              

 -  ค่าวัสดุ            5,500 บาท 

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน   17,400        บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ (4  คน X จํานวน 6 ชม. X 600 บาท) 14,400   บาท                 

 -  ค่าสาธารณูปโภค           3,000     บาท

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   75 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรูที้่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

4. อาจารย์/นกัศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   

5. อาจารย์/นกัศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   80    

6.อาจารย์/นกัศึกษาสามารถนาํความรูที้่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75   

 

  

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.2.1, 1.2.3 

      กลยุทธ์ท่ี 2       แนวปฏิบัติที่ 2.3.3, 2.3.4

      กลยุทธ์ท่ี 3       แนวปฏิบัติที่ 3.1.4, 3.2.4

      

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อที่ 2.6  ข้อ  3   เกณฑ์ข้อท่ี  3.2 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 3     

 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. นางรักษ์ศิร ิ   ชุณหพันธรักษ์ 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา โชติชืน่ 

 3. นางสาวเบญจมาศ    ขําสกุล 

 4. นางสาวศภุศิริ   บุญประเวศ 

          5. นางสาวปริศนา   ฟองศรันย์ 
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          6. นายวัชรพล       วิบูลยศริน 

          7. นางสาวจารุวรรณ   หนักแน่น 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  เกิดความภาคภูมิใจ  และตระหนักถึงความสําคัญ

ของภาษาไทย 

2.    ผู้ข้าร่วมโครงการสามารถถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

ดําเนินชีวิตได้ 

3.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้ฝึกการนําเสนอผลงานทางภาษาไทยเผยแพร่สู่สังคม 

4.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้ฝึกการนําเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยผ่าน

กิจกรรม 

5.   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้เรียนรู้การทํางานเป็นกลุ่ม   

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

    ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มนักเรียน  ประชากรในชุมชน ด้วยวิธีการ

ต่างๆ    

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

            -   จัดคณะกรรมการดูแลการประชาสัมพันธ์   และมีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วม

กิจกรรมล่วงหน้า 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 การดําเนินโครงการน้ีมีความคุ้มค่าท้ังต่อนักศึกษา   เพราะเป็นการนําเอาความรู้ 

ประสบการณ์ของนักศึกษาไปปฎิบัติจริงนําเสนอผ่านกิจกรรม      และผู้เข้าร่วมโครงการจะ

ได้รับความรู้เห็นแนวคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย      

 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
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 ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กําหนดการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

วันท่ี 29   กรกฎาคม   2555 

ณ อุทยานการเรียนรู ้ TK Park 

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

 

10.30 น.  ลงทะเบียน  ณ  อุทยานการเรียนรู ้ TK Park 

 

10.30 น.  เกมภาษาไทยน่ารู้ 

 

13. 30 น.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน 

และมอบของที่ระลึกให้ตัวแทนอุทยานการเรียนรู ้ TK Park 

 

14.00 น.   การเสวนาเรื่อง  “ภาษาสร้างสรรค์งานวรรณกรรมไทย” 

                              โดย   วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

15.00 น.  การแสดงขับร้องเพลงไทยโดยนักศึกษาหลักสูตร 

ภาษาไทย และวงดนตร ีToffee  Cake 

                                         

16.00 น.                   เกมแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมไทย 

    

16.30 น.  ปิดงาน   

 

หมายเหตุ          เวลา  12.00 น.   อาจารย์และนกัศึกษารับประทานอาหารกลางวัน 

 

                      เวลา  15.00 น.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างระหว่าง 

                                           ชมการแสดง 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา 

และการพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ต้องมีการพัฒนาท้ังทางด้านการจัดการเรียนการสอน 

และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย

นักศึกษาต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสมบูรณ์

พร้อมในสังคม 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนด

จัดทําโครงการติดตามและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

เพ่ือนําผลท่ีได้มาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลท่ีได้จะสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ในขณะเดียวกันก็สามารถเพ่ิมเติม

หรือส่งเสริมส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็ง ให้คงอยู่หรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะส่งผลถึง

การได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา และการพัฒนา

นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ ประจําภาคเรียนท่ี 

2/2554 และ 1/2555 จํานวน 1 เล่ม 
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- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ประจํา

ภาคเรียนท่ี 2/2554 และ 1/2555 จํานวน 1 เล่ม 

- รายงานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจําปี

การศึกษา 2554 จํานวน 1 เล่ม 

- รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวน 1 เล่ม 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

- ได้ข้อมูลและแนวทางในการดําเนินงาน ท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา และการพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

  

กิจกรรมดําเนินการ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการประเมินผลการดําเนินการด้านกิจการ

นักศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2.  วางแผนการดําเนินงานของโครงการฯ 

3.   จัดเก็บข้อมูล 

4.  วิเคราะห์ข้อมูล  

5.   ประชุมสรุปผล และจัดทํารูปเล่มรายงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม - กันยายน 2555 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  120,000 บาท  

 วงเงินประมาณ 120,000 บาท 

 1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)      

 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 120,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าใช้สอย      100,000 บาท 

- ค่าวัสดุ      20,000  บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 101,400 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าบริการห้องประชุม เป็นเงิน 10,000 บาท 

- ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เป็นเงิน 86,400 

บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค 5,000 บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ ประจําภาคเรียนท่ี 

2/2553 และ 1/2554 จํานวน 1 เล่ม 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ประจํา

ภาคเรียนท่ี 2/2553 และ 1/2554 จํานวน 1 เล่ม 

3. รายงานการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ประจําปี

การศึกษา 2553 จํานวน 1 เล่ม 

4. รายงานผลการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการผลิตบัณฑิตของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 1 เล่ม 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 2.2  

2. สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  
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ผู้รับผิดชอบ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 5800 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีข้อมูลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา 

และการพัฒนานักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ   

 รวบรวมแบบประเมิน ได้ไม่ครบตามจํานวนท่ีต้องการ  

 2. แนวทางการควบคุม  

 แจกแบบประเมินตามรายชื่อ และเก็บรวบรวมก่อนกําหนดส่ง  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

1. มีข้อมูลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา 

2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการนําเสนอผลงานของนักศึกษาภาษาไทย  SMART SMILE     
 

 

หลักการและเหตุผล 

 การนําเสนอผลงานของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               

ซึ่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จะลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการ

นําเสนอผลงานของนักศึกษาจากการไปฝึกงาน อีกท้ังเปิดโอกาสในการรับฟังปัญหาต่างๆ จาก

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดรายวิชา และกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับผู้ประกอบการ    และเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลคุณลักษณะบัณฑิตท่ีผู้ประกอบการต้องการ    

หลักสูตรภาษาไทยจึงจัดโครงการนําเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย SMART 

SMILE     

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการนําเสนอผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย  

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

           นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 51 จํานวน 40 คน นําเสนอผลงานการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ได้รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   1   เล่ม 

  

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

           นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 51 จํานวน 40 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

เกิดการพัฒนาปรับตนเองเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างเหมาะสม    

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

2. จัดการนําเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และจัดการเสวนาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

3. เชิญศิษย์เก่ามาเสวนา เรื่อง “หนทางแห่งความสําเร็จในอาชีพ”   
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4. จัดทํารายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 26   มีนาคม 2555 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

                   ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 8,000   บาท แบ่งเป็น 

 1. ค่าใช้สอย 

                   - ค่าอาหารว่าง ( 1  ครั้ง x 45 คน x 25 บาท)              1,125    บาท 

  - ค่าถ่ายเอกสาร     1,000    บาท 

  - ค่าจัดทํารูปเล่มสรุปผลการฝึกประสบการณืวิชาชีพ   500    บาท 

 2. ค่าตอบแทน 

      -  ค่าวิทยากร (คนละ 1  ช่ัวโมง 1 คน x 500 บาท)    500    บาท      

 3. ค่าวัสดุ                                                                       4,875   บาท         

               

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน   17,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (5  คน x จํานวน 6 ชม. x 600 บาท) 18,000  บาท   

 -  ค่าสาธารณูปโภค          1,000 บาท  

  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

              กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์  นักวิชาการ และนกัศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

              กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์  นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.1 

  กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.4 

  กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.5 

  กลยุทธ์ที่   3      แนวปฏิบัติที่   3.1.4 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อท่ี  2.6,  2.7  

  

ผู้รับผิดชอบ 

1.  อาจารย์รักษ์ศิร ิชุณหพันธรักษ์    โทร.  5846 

2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติช่ืน 

3.   อาจารย์เบญจมาศ   ขําสกุล 

4.   อาจารย์ศุภศิริ  บุญประเวศ 

5.   อาจารย์ปริศนา ฟองศรัณย์ 

6.   อาจารย์วัชรพล  วิบูลยศริน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอผลงาน 

2. นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่าในวิธีการทํางานให้ประสบความสําเร็จ   

3. หลักสูตรภาษาไทยได้รับข้อมูลและปัญหาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 นักศึกษาไม่มาครบตามจํานวน  เนื่องจากเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จ  

จะเป็นช่วงเวลาในการหางาน 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

            ประสานงานกับตัวแทนนักศึกษา   แจ้งกําหนดการในการจัดโดยใช้วิธีการสื่อสาร

หลายวิธี  เช่น   ลงประกาศใน Facebookoy   การส่ง E-mail   การโทรศัพท์นัดหมาย    
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กําหนดการนําเสนอผลงานของนักศึกษาภาษาไทย  SMART SMILE     

                              26  มีนาคม   2555 

 

  

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

 

9.00 – 9.-30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

 

9.30 – 10.30 น.

  

การนําเสนอผลงานการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย   

 

10.-30 – 10.45. น. รับประทานอาหารว่าง 

 

10.45 – 12.00 น. การนําเสนอผลงานการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย  (ต่อ) 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00- 14.30 น. พบศิษย์เก่าการเสวนาเรื่อง  “ หนทางสู่ความสําเร็จในอาชีพ” 

 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 

14.45 – 16.00 น. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

16.00 – 16.30  น. สรุปผลการจัดกิจกรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการจิตวิทยาวิชาการ 

 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ     คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรม

ศาสตร์  เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในสังคม  และมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การ

เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยหลักสูตรได้มีการกําหนดให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ประจําหลักสูตร

จิตวิทยาจะต้องดําเนินการวิจัยในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องทางด้านจิตวิทยา จํานวน 1 เรื่อง เพ่ือเป็น

การศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย ดังนั้นหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จึงจัดโครงการจิตวิทยาวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยโดยเป็นการบูรณาการ

ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับ

นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาในทุกช้ันปีมีการพัฒนาตนเอง

ในด้านวิชาการและพัฒนาไปสู่ผู้เช่ียวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงานและเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นยอมรับของสังคม

ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางจติวิทยา 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าชมงานนิทรรศการเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา

ด้านจิตวิทยา และสามารถนําความรูที้่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

3. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ จากการบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่างๆ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การช้ันปีท่ี 1- 4 จํานวน 240 

คน 

- นักศึกษา(ต่างหลักสูตร) บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลท่ัวไป จํานวน 50 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การสามารถบูรณาการความรู้

ในรายวิชาต่าง ๆ และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ 

 

- ผู้เข้าชมงานนิทรรศการมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําความรู้ท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 

3. ดําเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงการ 

4. ประชาสัมพันธ์และติดต่อเรื่องสถานท่ี 

5. ดําเนินโครงการจิตวิทยา วิชาการ 

6. สรุปและประเมินโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนกรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงิน งบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  20,000 บาท แบ่งเป็น 

  - ค่าวัสดุ           20,000 บาท 

  - ค่าวัสดุ     15,000 บาท 

  - ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ    5,000 บาท 

 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 32,100 บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 
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-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เป็นเงิน 21,600 บาท 

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 500 บาท 

- ค่าตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. มีจํานวนนกัศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.  ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย   

              กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

      บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 3. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

              กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 4. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

              กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

     บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

5. โครงการดําเนินการได้ทันตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 

        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ   สกอ.  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6   

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าชมงานนิทรรศการเกิดความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติที่ดีต่อการศึกษาด้าน

จิตวิทยาและสามารถนําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

2. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาด้าน

จิตวิทยาและมีทักษะในการบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 ……การดําเนินการล่าช้าจากระยะเวลาท่ีกําหนด   

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

……แนวทางในการบริหารความเส่ียงคือ การ ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามและดําเนินการโครงการได้ตามช่วงเวลาท่ีกําหนด 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 โครงการจิตวิทยา วิชาการ เป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การได้บูรณาการความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะท่ีได้จากการเรียน 

มาประยุกต์และนําเสนอเพ่ือเป็นการบูรณาการความรู้ ตลอดจนเป็นการฝึกให้นักศึกษามี

บทบาทในการเป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้สู่ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนานักศึกษา

และพัฒนาสังคมต่อไป 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการทํางาน  

(Work-Based Learning) 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้

ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสร้างความพร้อมของหลักสูตร

อาจารย์ บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ฯให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและแผน

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จึงจัดโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการทํางาน (Work-Based Learning) เพ่ือสร้าง

คุณภาพท้ังในเชิงวิชาการและความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง ตลอดจนสามารถประยุกต์

ความรู้ท่ีได้รับ ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการทํางานในสายงานต่างๆได้ บุคลากรมีความสามารถในการเรียนรู้ปรับเปล่ียน

ทักษะหรือเพ่ิมสมรรถนะในการทํางานท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมของหน่วยงานและสังคม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการ

ทํางาน” (Work-Based Learning) 

2. เพ่ือเพิ่มสมรรถนะมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 1.1 ผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 

120 คน 

 1.2 คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ จํานวน 7 เล่ม 
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 1.3 แนวปฏิบัติที่ดีของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1แนวทาง 

 1.4 แผนการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้จากการทํางาน

ในรายวิชา จํานวน 20 รายวิชา   

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและสามารถประยุกต์ความรู้ท่ี

ได้รับไปปฏิบัติงานในสายงานได้ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 ให้ความรู้แก่บุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้วยการเรียนรู้จากการทํางานจริง (Work-Based 

Learning) 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 2 เพ่ือนําเสนอผลงาน (รายละเอียดของรายวิชา มคอ.

3,รายละเอียดของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, มคอ.4 ,รายละเอียดผล

การดําเนินการของรายวิชา,มคอ.5,รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ,มคอ.6และคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) วิพากษ์และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากการทํางานร่วมกัน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย 

มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 ณ  จังหวัด

สงขลา 
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งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  538,000 บาท  
 งบประมาณ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที ่1 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

รายละเอียด ดังนี้ 

วงเงินประมาณ 36,200 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวัน  (150 บาท x 120 คน x 1 มื้อ)  18,000 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง (25 บาทx120 คน  x 2 ม้ือ)              6,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท x 1วัน)  7,200   บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร      5,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

งบประมาณ การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2 

งบประมาณ  501,800 บาท  

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In cash) 

รายละเอียด ดังนี้ 

                1.1.ค่าอาหารและอาหารว่าง                    รวมเป็น 162,500 บาท 

                        - ค่าอาหารกลางวันมื้อละ 300 บาท X 5 ม้ือ X 50 คน = 75,000บาท 

 - ค่าอาหารเย็นมื้อละ 300 บาท X 5 ม้ือ X 50 คน   =75,000บาท 

 - ค่าอาหารว่างมื้อละ 25 บาท X 10 ม้ือ X 50 คน  = 12,500 บาท 

                 1.2.ค่าท่ีพัก                                          รวมเป็น      187,500 บาท 

- ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 คน คืนละ 1,500 บาท X 25 ห้องX 5 คืน= 187,500บาท 

1.3.ค่าจ้างรถประจําทางปรบัอากาศ          รวมเป็น 60,000 บาท 

- ค่าจ้างรถประจําทางปรับอากาศวนัละ 10,000x 6วัน= 60,000 บาท 

1.4.ค่าวัสดุ อปุกรณ ์                              รวมเป็น 21,000   บาท 

 - ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์                                 = 21,000 บาท 

1.5.ค่าเช่าห้องประชุม                              รวมเป็น   40,000 บาท 

 - ค่าเช่าห้องประชุมวันละ 10,000X4 วัน =40,000 บาท 

1.6 ค่าใช้สอย                                        รวมเป็น 30,800  บาท 

 - ค่าใช้สอย                                               = 30,800 บาท 

หมายเหตุ : - ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 91,000 บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการห้องประชุม ในกิจกรรมท่ี 1 วันละ 25,000  บาท จํานวน 2 วัน    

เป็นเงิน 50,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภคกิจกรรมท่ี 1    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2  

แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.1,2.2.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1.ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย   ข้อท่ี 2.1 

ข้อท่ี 2.2 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามกรอบ

มาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการทํางานและปฏิบัติจริงของ

บุคลากร 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพ  

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัย 
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 3.ผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อสามารถปรับกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของผลิต

บัณฑิตและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

  บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามกําหนด 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครั้ง เพื่อให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

จริง ให้สําเร็จในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 และสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ  SMART I AM 

“เรียนรูภ้าษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียน กับเจ้าของภาษา” 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่า ภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนใบเบิกทางของโอกาสและ

ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เนื่องจากหลายหน่วยงานมีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางาน

หรือเล่ือนขั้นโดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า 

เด็กไทยส่วนใหญ่อ่อนภาษาอังกฤษทุกทักษะคือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยเฉพาะทักษะการฟัง

และการพูด เพราะแม้แต่ในกลุ่มท่ีทําข้อสอบได้คะแนนสูง ส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษเล็งเห็นว่า ปัญหาการอ่อนภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการ

ฟังและพูดเป็นปัญหาที่ควรมีการแก้ไขอย่าง  เร่งด่วน  อย่างไรก็ตาม การเรียนภาษาอังกฤษให้

ประสบความสําเร็จไม่อาจทําให้เกิดข้ึนในระยะเวลาอันส้ัน หากแต่เป็นการส่ังสมประสบการณ์

ท่ีไม่ควรจํากัดอยู่แค่การเรียนรู้ในช้ันเรียน  ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษจึงเห็นว่า การเรียน

ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆท่ีนักศึกษาสนใจน่าจะ

เป็นการพัฒนาทักษะการฟังและพูดให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษท่ีได้เรียนรู้ในช้ันเรียนมาใช้ใน

สถานการณ์จริง   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลานอกช้ันเรียนให้เป็นประโยชน์ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้นําความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนมาใช้ใน

สถานการณ์จริง 

4. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมตามหัวข้อท่ีกําหนด  
 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษจํานวน 90 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาได้โอกาสในการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษนอกช้ันเรียน 

- นักศึกษาได้ใช้เวลานอกช้ันเรียนให้เป็นประโยชน ์

- นักศึกษาได้นําความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษในชัน้เรียนมาใช้ในสถานการณ์
จริง 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมกําหนดกิจกรรมและวางแผนการดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์

ชาวไทย และอาจารย์ชาวต่างประเทศของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1.1 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

(1) Tours with Ajarn Ivan 

(2) Restaurant and Culinary English with Ajarn Olivia 

(3) Personal Training with Ajarn Tyler 

(4) Speak English with Ajarn Andy  

1.2 กําหนดวัน และเวลาในการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาท่ี 

1/2555  

       1.3  กําหนดกลุ่มนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

เนื่องจากเป็นกลุ่ม ท่ีต้องมีการแยกเป็นหลักสูตรการแปลและการสอนทําให้ไม่ค่อยได้มี

โอกาสเรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ  

2. ประชุมนักศึกษาเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรพร้อมท้ังให้นักศึกษาลงช่ือ

ร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาท่ีไม่ตรงกับการเรียนการสอนปกติ 

3. ดําเนินกิจกรรมตลอดภาคเรียนท่ี 1/2555 

4. ประเมินผลโครงการ  

5. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ตลอดภาคเรียนท่ี 1/2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวดัราชนัดดารามวรวิหาร 
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งบประมาณ  

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน            วงเงินประมาณ 20,000 บาท 

แบ่งเป็น 

 -  ค่าอาหารกลางวันอาจารย์ (100 บาทX 4 คน X 12 วัน)   4,800  บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร (25 บาท x 90 ชุด)      2,250  บาท 

-  ค่าวัสดุ            12,950  บาท 

  หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

  รวมเป็นเงิน 28,800  บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ ชม.ละ 300 บาท จํานวน 24 ชม. จํานวน 4 คน  เป็นเงิน 28,800 บาท

  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวบ่งช้ีของ สกอ.ท่ี 2.6  ข้อ3 

2. ตัวบ่งช้ีของ สกอ.ท่ี 2.7  ข้อ 3  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักศึกษาได้โอกาสในการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน 

2. นักศึกษาได้ใช้เวลานอกชัน้เรียนให้เป็นประโยชน์ 

          3. นักศึกษาได้นําความรู้จากการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนมาใช้ในสถานการณ์จริง 

4. นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมตามหัวข้อที่กําหนด 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ    ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ  

 นักศึกษาไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด  

แนวทางการควบคมุ  
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1 จัดทําเอกสารรวบรวมรายช่ือนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมโดยระบุวัน เวลา และสถานท่ี โดย

ละเอียด และติดประกาศไว้หน้าห้องพักอาจารย์ของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบก่อน

เข้าร่วมกิจกรรม  

2 สร้างความเข้าใจในกฎเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมว่า หากนักศึกษาลงช่ือแต่ไม่มาเข้าร่วม

กิจกรรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร นักศึกษาจะถูกตัดสิทธิในการร่วมกิจกรรมอื่นๆด้วย  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะการฟัง และพูด

ภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน และได้รับความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับกิจกรรมท่ีทํา เช่น ความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์ การทําอาหาร การออกกําลังกาย  
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ “เปิดประตูสู่เสน้ทางสร้างนกัพูดสุนทรพจน”์ 
 

 

หลักการและเหตุผล 

             ปัจจุบันนี้  การพูดเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลทุกอาชีพ เพศ และวัย 

การพูดท่ีดีย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  จะเห็นว่า หน่วยงานราชการและเอกชน

หลายแห่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดอย่างต่อเนื่อง  เช่น การจัดประกวดแข่งขันการพูดใน

หัวข้อต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนนักศึกษาซึ่งเรียนวิชาการพูดท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ วิธีการพูดดี พูดเป็น 

พูดถูกต้อง ในสถานการณ์ต่าง ๆนั้น หลักสูตรภาษาไทย จึงหาแนวทางสนับสนุน เพ่ือให้ 

นักศึกษาได้รู้หลักการ และแนวทางในการพูดสุนทรพจน์ รวมถึงได้เห็นตัวอย่างท่ีดีของผู้พูด  

อีกท้ังเตรียมการเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าประกวดแข่งขันการพูดในเวทีการประกวด

สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 13 ประจําปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

            ด้วยเหตุนี้ หลักสูตรภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรท่ี

จะดําเนินการโครงการ “เปิดประตูสู่เส้นทางสร้างนักพูดสุนทรพจน์” ขึ้น 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออบรมหลักการ แนวทาง และแสดงตัวอย่างท่ีดีในการพูดสุนทรพจน์ให้กับ

นักศึกษา 

2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการการพูดสุนทรพจน์ให้แก่นักศึกษา  

3. เพื่อสนับสนุนและเตรียมการให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนเอง ในการเข้า

ประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ในเวทีการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม

พระเกียรต ิครั้งท่ี 13 ประจําปี 2555 

4.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดในที่ชุมชนให้แก่นักศึกษา 

5. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพูดท่ีดี ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม 
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เป้าหมาย 

 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

          กิจกรรมท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีสมัครเข้าประกวด และบุคลากร

หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีสนใจ  จํานวน  80 คน 

 กิจกรรมท่ี 2   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีสมัครเข้าประกวด 12 คนและ

บุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่สนใจ จํานวน 80  คน  

 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 -  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และแนวทางในการพูดสุนทรพจน์อย่าง

ถูกต้อง 

 -  นักศึกษามีทักษะท่ีดีในการพูดสุนทรพจน์ 

 -  นักศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ  ต่อไป 

          -  ได้นักศึกษาผ่านเกณฑ์ในการประกวดพูดสุนทรพจน์ อย่างน้อย 1 คน 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

 1.  ขออนุมัติโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดําเนินงาน 

 3. ติดต่อวิทยากร และทําหนังสือเชิญวิทยากร 

 4. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 5. กิจกรรมในโครงการ มีดังนี้  

 5.1 กิจกรรมท่ี 1 เช้า- จัดอบรมหลักการ และแนวทางในการพูดสุนทรพจน์ให้กับ

นักศึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2คน  และให้นักศึกษาชมวีดิทัศน์การพูดแบบต่าง ๆ เช่น 

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  บ่าย-work shop โดยวิทยากร 2 คน ให้

นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดแบบกะทันหัน 3 นาที และ 6 นาที ในสถานการณ์ต่าง ๆ  

 5.2 กิจกรรมท่ี 2   การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์รอบคัดเลือกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 

 5.3 กิจกรรมท่ี 3   ส่งนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก

กรุงเทพมหานคร และการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 13 ประจําปี 

พ.ศ. 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 6. สรุปและประเมินผลโครงการ 
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ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

1. กิจกรรมท่ี 1 กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย 

2. กิจกรรมที่ 2 กรกฎาคม – กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย 

3. กิจกรรมท่ี 3 กันยายน  – พฤศจิกายน  2555  ณ  มหาวิทยาลัยในกรุงเทพ  และ          

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ   16,500  บาท แบ่งเป็น 

 กิจกรรมท่ี 1 ค่าตอบแทนวิทยากร   (2 คน x 600 บาท x 6 ชม.) 7,200 บาท 

             ค่าอาหารว่าง (20 คน x 25 x 2 ม้ือ)                          1,000 บาท 

                    ค่าอาหารกลางวัน (10  คน x 150 บาท)               1,500 บาท 

                   ค่าวัสดุ                                                            1,000 บาท 

 

 กิจกรรมท่ี 2   ค่าอาหารว่าง (20 คน x 25 บาท x 1 ม้ือ)               500 บาท 

                   ค่าใช้สอย                                                             3,500 บาท 

                   (เงินรางวัลสําหรับผู้เข้าประกวดชนะเลิศ 2,000 บาท  

รองชนะเลิศ 1,000 บาท  และค่าใช้สอยอื่น ๆ 500 บาท)  

                    ค่าวัสดุ                                                                1,000 บาท 

  

กิจกรรมที่ 3   ค่าใช้สอย                                                          800  บาท   

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

    รวมเป็นเงิน 50,600  บาท  แบ่งเป็น 

 -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 10,000 บาท จํานวน 2 วัน   เป็นเงิน 20,000 บาท 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ ชม.ละ 600 บาทจํานวน 12 ชม. 3 คน เป็นเงิน 21,600 บาท 

 -  ค่าตอบแทนนกัศึกษา ชม.ละ 100 บาท จํานวน  20 ชม. 3 คน เป็นเงิน6,000บาท 

 -  ค่าสาธารณูปโภค           3,000  บาท 

 



134 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2       แนวปฏิบัติที่ 2.3.4 

      กลยุทธ์ท่ี 3       แนวปฏิบัติที่ 3.1.4 

     

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อที่ 2.6  

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 3     

 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติช่ืน             โทร. 5846 

    2. นางสาวเหม่ยนะ จาง                              โทร. 5846 

      3. นางสาวจารุวรรณ  หนักแน่น                    โทร. 5846 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ แนวทาง และตัวอย่างท่ีดีในการพูดสุนทรพจน์ 

2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการพูดจากการฝึกปฏิบัติการ  

3. นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเข้าประกวดการพูดสุนทรพจน์ในเวทีต่าง ๆ  

4. นักศึกษามีความมั่นใจในการพูดในที่ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

5. นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการพูดท่ีดี ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ

สังคม 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย 

     1.1 นักศึกษาไม่สนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ 

     1.2 นักศึกษาไม่กล้าเข้าประกวด มีความเกียจคร้านที่จะเตรียมเนื้อหา เตรียมตัว 

      1.3 นักศึกษาสมัครเข้าประกวด แต่ขอยกเลิกในวันประกวด  
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 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

               2.1 ให้เกียรติบัตรสําหรับผู้เข้าประกวดทุกคน ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

               2.2 ให้รางวัลเป็นจํานวนเงิน เช่น ผู้ชนะเลิศ 2,000 บาท และรองชนะเลิศ 1,000 

บาท 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 มีความคุ้มค่ามาก เนื่องจาก 

1. นักศึกษาให้ความสนใจ มากข้ึน  

2. ได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์  เป็นท่ี

ต้องการของตลาดแรงงานในสังคม  และมีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การเป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ   ดังนั้นหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงจัดโครงการเสริมสร้างความ

เลิศทางวิชาการหลักสูตรจิตวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในทุกชั้นปีมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านวิชาการและพัฒนาไปสู่ผู้เช่ียวชาญทางด้านพฤติกรรมศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนเป็น

การแข่งขันเพื่อหาตัวแทนของหลักสูตรไปแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทางจิตวิทยาใน

ระดับอุดมศึกษา ท่ีจัดข้ึนในนามของสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย และเพ่ือให้นักศึกษาเป็น

ผู้ท่ีมีความรู้ ตลอดจนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานและเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์เป็นยอมรับของสังคมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความเลิศทางวิชาการแก่นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ มีคุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ โดยประยุกต์ความรู้ทางวิชาการ สู่รูปแบบของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิชาการ

และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ความเช่ียวชาญ และบริการวิชาการแก่สังคม 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ช้ันปีท่ี 1-4 จํานวน 200 

คน 

- นักศึกษา (ต่างหลักสูตร) และบุคคลท่ัวไป จํานวน 50 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีองค์ความรู้และมีความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาและจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ิมมากข้ึน 

- นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

จิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดาํเนินงาน 

3. ประชาสัมพันธ์ และรับสมคัรนกัศึกษาเข้าร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวิชาการ 

พร้อมท้ังคัดเลือกนักศึกษา รอบแรก 

4. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีดําเนินงาน 

5. ดําเนินโครงการโดยให้นักศึกษาจัดดําเนินการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 

6. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม  2555     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน   วงเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าวัสดุ                          15,000  บาท 

  - ค่าวัส ดุ      15,000  บาท 

  -  ค่าถ่ายเอกสาร/จัดทําเอกสารประกอบกิจกรรม  5,000  บาท  

 - ค่าใช้สอย 

  - ค่าตกแต่งสถานท่ีจัดงาน    10,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
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        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 32,100 บาท  แบ่งเป็น 

- ค่าบริการสถานท่ี วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 6 ชม. เป็นเงิน 21,600 

บาท 

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 500 บาท 

- ค่าตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. โครงการดาํเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 

        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  

       ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  

       ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีความรู้ ความเข้าใจ และ

ทัศนคติท่ีดี ต่อสาขาวิชาจิตวิทยา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพ่ิมมากข้ึน  
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2. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ี

ต้องการแก่ตลาดแรงงาน 

3. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แสดงศักยภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นท่ียอมรับแก่สังคม  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 การดําเนินโครงการอาจมีความล่าช้า เนื่องจากกระบวนการในการปฏิบัติงาน เช่น การ

ประสานงานเรื่องสถานท่ี การคัดเลือกนักศึกษาท่ีผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้าย   

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

แนวทางในการบริหารความเส่ียง คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการท้ังในส่วนของ

คณาจารย์และนักศึกษาในการติดตามและประสานงานให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและตรงตามช่วงระยะเวลาท่ีได้ต้ังไว้ 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 ……โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ เป็นโครงการท่ีจัดข้ึนเพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ในทุกช้ันปีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยเน้นในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยา

และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการนั้น จะได้รับความรู้และประสบการณ์ ในการทบทวนและต่อยอดองค์ความรู้

เพ่ือใช้ในการศึกษา รวมถึง การเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันเพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะและเป็น

การเตรียมพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 
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ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ ASEAN ENGLISHES 

 

หลักการและเหตุผล 

ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2008 มีการบังคับใช้ “กฏบัตรอาเซียน” เป็นกฎหมายในบรรดา

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผลเป็นการพัฒนาสมาคาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อาเซียน) ให้เป็นประชาคมอาเซียน (the ASEAN Community) เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง

แท้จริงและเป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยอยู่บนโครงสร้างของสามเสาหลัก

ประชาคม คือ ประชาคมความม่ันคงแห่งอาเซียน (the ASEAN Security Community), 

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน (the ASEAN Socio-Cultural Community), และประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (the ASEAN Socio-Cultural Community) 

จากหนึ่งในโครงสร้างเสาหลักประชาคม คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่ง

อาเซียน (the ASEAN Socio-Cultural Community) ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการจึง

เล็งเห็นความสําคัญของภาษาองักฤษต่อการรวมกลุ่มอาเซียน ซึ่งกฎบัตรอาเซียนข้อท่ี 34 ระบุ

ว่า ภาษาท่ีใช้ในการทํางานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาหลักในการสื่อสารของ

ท่ัวโลก หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการเตรียมความพร้อม

ประชาชนในการเป็นพลเมืองอาเซียน โดยการกระตุ้นให้นักเรียนและประชาชนพดูภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้สอดรบันโยบายดังกล่าวและตอบสนองต่อโอกาสความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกปัจจุบันและอนาคต จึงได้จัดทําโครงการแลกเปล่ียนความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม

อาเซียน เพ่ือให้นกัศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้มี

การศกึษาวฒันธรรมต่างๆของประเทศในอาเซียน อีกท้ังได้มีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือ

เป็นส่ือกลางในการส่ือสารแลกเปล่ียนความรู้ทางวัฒนธรรมอีกด้วย 

 

วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษใน

กลุ่มอาเซียน และมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษในกลุ่มประเทศเหล่านั้น 

2. เพ่ือใหน้ักศึกษาเกิดความสนใจในความแตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษในกลุม่

ประเทศอาเซียน และภาษาต่างๆท่ีใช้ในประเทศเหล่านัน้ 
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3. เพ่ือใหน้ักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญ

ทางภาษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

4. เพ่ือใหน้ักศึกษาได้นําความรู้และประสบการณ์จากการสัมมานามาพัฒนาตนเอง

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนกัศึกษาในการใช้ภาษาองักฤษให้มีความพร้อมในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ปีที่ 1และ 2 จํานวน 200 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มอาเซียน และ

มีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศเหล่านัน้ 

- นักศึกษาเกิดความสนใจในความแตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน และภาษาต่างๆท่ีใช้ในประเทศเหล่าน้ัน 

- นักศึกษาได้รบัการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญทาง

ภาษาของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

- นักศึกษาได้นาํความรู้และประสบการณ์จากการสัมมานามาพัฒนาตนเองเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- นักศึกษามีการพัฒนาและมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ 
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 กิจกรรมดําเนินงาน  : ASEAN DAY 

1. ประชุมช้ีแจงและวางแผนดําเนินงาน 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3. ติดต่อวิทยากร 

4. จัดนิทรรศการ ASEAN DAYจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “ASEAN 

ENGLISHES” โดยเชิญวิทยากรภายนอกผู้เช่ียวชาญมาบรรยายให้ความรู้ 

หลังจากการบรรยายในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีการนําเสนองานในหัวข้อ “ASEAN 

ENGLISHES” ของนกัศึกษา 

5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมิถนุายน - สิงหาคม 2555 ณ ห้องปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ (In cash) รวมท้ังสิ้น      14,550 บาท 

- ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม  (25บาท x 190 คน)  4,750  บาท 

- ค่าวัสดุ       5,000 บาท 

- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 x 2 คน x 2 ช่ัวโมง)  4,800   บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในกลุ่มอาเซียน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. นักศึกษามีความเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆของประเทศในอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 

4. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 



144 
 
ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติท่ี   2.1.1  และ 2.1.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 3.1 เกณฑ์ข้อท่ี 2, 3, 4, 5 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ      สกอ. ข้อท่ี 3.2 เกณฑ์ข้อท่ี 3  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

 จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบตามท่ีกําหนด 

 

แนวทางการควบคุม  

 

- มีการกําหนดตารางการดําเนินงานของโครงการอย่างชัดเจน 

- มีการออกประกาศนียบัตรให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

  นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างของการ

ใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับตัว การเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศ ASEAN  

 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์นีรู ชูสัตย์สกุล 

อาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู  

อาจารย์ชลิตา เพ็งสุวรรณ 
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ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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กําหนดการโครงการ ASEAN ENGLISHES 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เวลา 9.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องปิน่นอ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

9.00 – 10.00 น.      ลงทะเบียน 

10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดงานโดย คณบดี คณะ

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

เริ่มกาบรรยายในหัวข้อ “ASEAN 

ENGLISHES” โดย  

Mr. Thongsouk Keomany, Ministry 

of Education, Lao PDR 

11.00 – 11.15 น.     รับประทานอาหารว่าง 

11.15 – 12.15 น.     บรรยาย (ต่อ)  

โดย ผศ.นีรู ชูสัตย์สกุล 

12.15 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.     แบ่งกลุ่มนักศึกษานาํเสนองาน 

ในหัวข้อ “ASEAN ENGLISHES” 

14.30 – 15.00      นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันสรุป 

โครงการ 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ : กรณีศึกษาคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยเป็นการแสวงหาค้นหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เป็น

การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นรากฐานของ

ท้องถ่ินท่ีสะท้อนวิถีชีวิต การดําเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน  หลักสูตรภาษาไทยจึงดําเนินการ

จัดทําโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์  : กรณีศึกษาคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย เพื่อฝึกฝนให้

นักศึกษาเรียนรู้วิธีการดําเนินการศึกษา สืบค้น ข้อมูลในด้านคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย 

เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ความรู้ทางการวิจัยงานวรรณกรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา 

 2.  เพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ในด้านงานคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย 

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถผลิตงานวิจัยทางคติชนวทิยาและภูมิปัญญาไทยได้ 

 

เป้าหมาย 

 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   - นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 48 คน 

   - บุคลากรหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 2 คน 

 2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   - นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยจากวรรณกรรม

ท้องถิ่น 

 

กิจกรรมดําเนินการ  

 1.  ขออนุมัติโครงการ 

 2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

 3. ศึกษาสํารวจเส้นทางในการเดินทางไปศึกษา และเก็บข้อมูลด้านคติชนวิทยาและ

ภูมิปัญญาไทย   

 4. นํานักศึกษาไปศึกษา และเก็บข้อมูลด้านคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย  ในชุมชน 
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ไทยทรงดํา  จังหวัดเพชรบุรี 

    5. นําข้อมูลมาสรุปเขียนบทความวิจัยเผยแพร่สู่ประชาคม ลง facebook (Fb) ให้ศิษย์

เก่าและบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษา 

   

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

       18 สิงหาคม 2555   ณ ชุมชนบ้านไทยทรงดํา   จังหวัดเพชรบุร ี

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

            ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 10,000 บาท แบ่งเป็น 

 ค่าวิทยากร (1 คน X 600 บาท X 3 ช่ัวโมง)   1,800 บาท 

 ค่าน้ํามนัรถ       5,000 บาท 

 ค่าวัสดุ       2,660 บาท 

 คา่เบ้ียเล้ียงบุคลากร  (3 คน x 180  บาท)                       540  บาท     

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In  Kind) 

 รวมเป็นเงิน 6,000 บาท แบ่งเป็น 

 ค่าเช่ารถบัส 1  วัน        6,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในคติชนวิทยาและภมิูปัญญาไทย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   

80 

 3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามรถนําความรูที้ไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   กลยุทธ์ที่   1      แนวปฏิบัติที่   1.2.1, 1.2.3 

      กลยุทธ์ท่ี   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.2.3, 2.3.4

      กลยุทธ์ที่   3      แนวปฏิบัติท่ี   3.2.3, 3.2.4

      

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี  4  เกณฑ์ข้อท่ี  4.1  ,  4.2   

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 3    

  

ผู้รับผิดชอบ 

 1. นางรักษ์ศิร ิ   ชุณหพันธรักษ์ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติช่ืน 

 3.   นางสาวเบญจมาศ    ขําสกุล 

 4.   นางสาวศุภศิริ  บุญประเวศ 

          5.   นางสาวปริศนา  ฟองศรนัย์ 

          6.   นายวัชรพล       วิบูลยศริน 

          7.  นางสาวจารุวรรณ  หนักแน่น 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ไทยจากชุมชนไทยทรงดํา 

 2.  นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีความเข้าใจในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านคติ

ชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย 

 3. หลักสูตรภาษาไทยมีงานวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน  1  เล่ม   

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคญั ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

   การประสานงานกับชุมชนท่ีไปศึกษาคติชนและภูมิปัญญาไทย 

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

            ประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานล่วงหน้า    กิจกรรมต่างๆ สามารถยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ได้    
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 การดําเนินโครงการน้ีมีความคุ้มค่าท้ังต่อนักศึกษา   เนื่องจากเป็นการฝึกการนํา

ความรู้เบ้ืองต้นในการวิจัยภาคสนามลงในพื้นท่ีจริง และจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้  เกิด

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย   ซึ่งตรงกับปรัชญาของหลักสูตรภาษาไทย     

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 ลักษณะโครงการ  

  ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรกัษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

บุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

  ความรู้                     

  ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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กําหนดการโครงการนักวิจัยรุ่นเยาว์ : กรณีศึกษาคติชนวิทยาและภูมิปัญญาไทย 

วันท่ี   18   สิงหาคม   2555 

 

  

7.00   น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

9.30 น. ฟังการบรรยายวิถีชีวิตของชุมชนไทยทรงดํา  จ.เพชรบุรี 

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00- 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลวิถีชีวิตคนไทยทรงดํา   

 

16.00  น. 

 

17.00  น.                  

สรุปผลการจัด 

 

ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลสืบค้นในเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการเรียนรู้ทางด้านนติิศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในการชีวิตประจําวันเป็นอย่าง

มากและทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้มีนโยบายให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการใช้ชีวิตประจําวัน ดังนั้น การศึกษาด้านนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจึงควร

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตโดยสามารถใช้ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่า

มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือเป็นการตอบสนองในนโยบายการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์ในภายหน้า 

จึงมีความจําเป็นท่ีสถาบันซึ่งจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ จะต้องมีการพัฒนา

นักศึกษาและบุคคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบประมวล

กฎหมายในทางเวปไซด์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น และการเสนอแนะ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบประมวลกฎหมายในทาง

เวปไซด์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการใช้งานในการเรียนการสอนตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่ออบรมให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้ใช้เวปไซด์ในรูปประมวลกฎหมาย 

2.เพ่ืออบรมเทคนิคการบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยย่อ 

3.เพ่ือใช้เวปไซด์ในการส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมาย 

 

เป้าหมาย 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ      

 - บุคลากร หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวน 15 คน 

  - วิทยากร จํานวน 2 คน 

      - นักศึกษานิติศาสตร์ จํานวน 200 คน 

 

 

 



153 
 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- นักศึกษานิติศาสตร์สามารถสืบค้นประมวลกฎหมายและบันทึกข้อมูลใน

ระบบออนไลน์ได้  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1.อบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบประมวลกฎหมายในทางเวปไซด์  

2.สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการผู้เช่ียวชาญทางกฎหมายและทาง

เทคโนโลยีสารสนเนศท่ีเกี่ยวข้อง 

3.เสวนากลุ่มย่อยตามหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทําการให้ข้อมูลเบ้ืองต้น ต้นเหตุท่ีมา อัน

นําไปสู่ประเด็นทางออกของปัญหา 

4.ให้นักศึกษามีส่วนร่วมนําเสนอข้อมูล ความคิดเห็น มุมมองต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศในการใช้ฐานข้อมูลสืบค้น และในรูปแบบประมวลกฎหมายในทางเวปไซด์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 

 สถานท่ีดําเนินการ ห้องเรียนประจําวิชาของแต่ละวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 

 

งบประมาณ รวมท้ังส้ิน  18,700 บาท  

วงเงินประมาณ 18,700 บาท 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 ม้ือ (25 *20*2)        1,000  บาท 

  -ค่าอาหารกลางวัน (150*20)      3,000 บาท 

  - ค่าวัสดุ        7,500  บาท 

    - ค่าตอบแทนวิทยากร  (600*2*6)     7,200  บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. จํานวนนักศึกษานิติศาสตร์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสืบค้นประมวลกฎหมายและบันทึกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ได้ ร้อยละ 80 
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ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

2.  ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 6 แนวปฏิบัติที่ 6.4.2 

       แนวปฏิบัติที่ 6.4.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

2. ตัวชี้วัดท่ี 6 

 

ผู้รับผิดชอบ  

1. อาจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 

2. อาจารย์สุภาภรณ์ เกล้ียงทอง  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ฐานข้อมูลสืบค้น และในรูปแบบ

ประมวลกฎหมายในทางเวปไซด์  

2.นักศึกษาสามารถทราบเข้าใจและนําข้อมูลในเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือและไม่ใส่ใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 จัดทําการเช็ครายชื่อนกัศึกษาและให้คะแนนแก่นักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือและสนใจใน

โครงการ 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แบบมีส่วนร่วม 

และหลักสูตรสามารถนาํนโยบายไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ 
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กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

  ความรู้                     

  ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา 2562406 เอกเทศสัญญา 1         

2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                  

2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                              

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                          

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคศาสตร์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรเป็นส่ิงจําเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นกลวิธีท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ได้ผลดี มีท้ังประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และปัจจุบันด้านวิชาการมีการเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลา และเพ่ือนํามาจัดการเรียนการสอนจึงจําเป็นท่ีบุคคลากรต้องปรับปรุงตนเองให้มี

ความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเล็งเห็นความสําคัญ จึงจําเป็นต้องมีการ

เตรียมความพร้อมบุคลากรในหลักสูตรในการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ท้ังทางด้านบริหารธุรกิจ 

ทักษะภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความมั่นใจ และสามารถนําความรู้

ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มี

คุณภาพบรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับการพัฒนาหรือปฏิรูปบุคลากรใน

รูปแบบของ EdPEx รวมถึงการก้าวสู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนท่ีมีการ

เน้นการบูรณาการด้านการศึกษา การสร้างสังคมความรู้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

วัตถุประสงค์ 

1. ส่งอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าอบรมสัมมนาด้านบริหารธุรกิจและ

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ส่งอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ    

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมอบรมสัมมนาอย่างน้อย 3 หลักสูตร 

- อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนําเสนอผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 คน  

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

           - อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถบูรณาการความรู้ทางด้าน

บริหารธุรกิจและทักษะภาษาอังกฤษได้  
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           - อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความเช่ียวชาญและมีทักษะในการนําเสนอ

ผลงานวิชาการ  

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสมัครเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรท่ีสนใจ  

2. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจติดต่อหน่วยงานท่ีจัดงานประชุมวิชาการเพื่อขอ

นําเสนอผลงานวิชาการ  

3. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ 

4. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเดินทางไปนําเสนอผลงานวิชาการ 

5. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจัดทําเอกสารเผยแพร่ความรู้ท่ีได้รับจากการ

อบรม การสัมมนาและการนําเสนอผลงานวิจัยต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอื่นๆ ท่ี

สนใจ 

6. อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประเมินผล และสรุปผล 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

- หลักสูตร "ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์" 

เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ (Single License) จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) ณ โรงแรมตะวันนากรุงเทพ ถ. สุรวงศ์ ในเดือน

มีนาคม 2555 

- การอบรมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556 

- การนําเสนอผลงานวิชาการ จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556  
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งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 50,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าใช้สอย     35,000 บาท 

 - ค่าตอบแทน     10,000 บาท   

 -  ค่าถ่ายเอกสาร      5,000 บาท 

หมายเหตุ :  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 18,000 บาท  แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ ชม.ละ 300 บาท จํานวน 40 ชม.  เป็นเงิน 12,000 บาท 

 -  ค่ายานพาหนะอาจารย์จํานวน 10 ท่าน ท่านละ 400 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. เชิงปริมาณ 

1. อาจารย์ประจําหลกัสูตรได้รับการพัฒนาความรู ้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. มีเอกสารบทคัดย่อหรือบทความในการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ

หรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

 2. เชิงคุณภาพ  

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถเขียนรายงานการอบรม  

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ในหลักสูตรท่ีเข้ารับการ

อบรมกับเพื่อนร่วมงานได้ 

3. อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนและเขียน

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องได้ 

4. อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับคัดเลือกให้นําเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

5. อาจารย์ประจําหลักสูตรสามารถเผยแพร่ความรู้จากการนําเสนอผลงาน

วิชาการกับเพื่อนร่วมงานได้  
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.4 

     กลยุทธ์ที่ 6 แนวปฏิบัติที่ 6.1.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี 2.4  เกณฑ์ข้อท่ี 1 และ 2  

  

ผู้รับผิดชอบ 

 อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง  โทร. 5857 

 อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสด์ิ  โทร. 5857 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนําเน้ือหาสาระท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม การ

สัมมนาและการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและการนําไปใช้ประโยชน์ ท้ังองค์ความรู้

ทางด้านบริหารธุรกิจ ทักษะภาษาอังกฤษ และองค์ความรู้ใหม่ๆ มาเผยแพร่ และพัฒนาการ

เรียนการสอนในหลักสูตร หรือตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

1. อาจารย์หลักสูตรไม่ได้ติดตามประกาศการรับสมัครเข้าอบรมสัมมนา 

2. อาจารย์หลักสูตรไม่สามารถนําเสนอผลงานวิชาการได้ เนื่องจากงานไม่เสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีจะสมัครขอนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

1. อาจารย์หลักสูตรต้องสืบค้นข้อมูลและติดตามประกาศการรับสมัครเข้าอบรม

สัมมนาอย่างต่อเนื่อง  

2. อาจารย์หลักสูตรต้องผลิตผลงานวิชาการให้เสร็จทันตามกําหนดการรับพิจารณา

ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ   
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 อาจารย์ในหลักสูตรสามารถนําเน้ือหาสาระท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรมสัมมนามา

พัฒนาการเรียนการสอน จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ในรายวิชาท่ี

เกี่ยวข้องได้ รวมท้ังมีความรู้ความเช่ียวชาญในการนําเสนอผลงานวิชาการ สามารถเผยแพร่ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับผู้อื่น และบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ Dynamic English Research 

 

หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมไทย

ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์

ท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อแสวงหาความรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูล

ต่ า ง ๆ  ร ว ม ท้ั ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย เ ส ริ ม

ความสามารถ  นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสําคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ชนชาติต่างๆ ซึ่งไม่ได้จํากัดเฉพาะเจ้าของภาษา (native speakers) ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น อัน

ได้แก่ คนอังกฤษ  อเมริกัน แคนาดา  และออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงชน

ชาติอื่นๆท่ีมีการติดต่อกันระหว่างชนชาติ เช่น คนไทยติดต่อกับคนจีน  ญ่ีปุ่น  เกาหลี 

ฯลฯ  และโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษย่ิงสําคัญมากข้ึนในการส่ือสารกับสมาชิกสมาคม

อาเซียน สิบประเทศเมี่อประเทศไทยกําลังเข้าสู่การเป็นสมาชิกดังกล่าวในปี 2558   และการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสาร หรือใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพในธุรกิจอย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว  ทําให้ภาษาอังกฤษย่ิงทวีความสําคัญมากย่ิงข้ึน จนกลายเป็น

ภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language) ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

ประเทศ  เป็นภาษาสําคัญในด้านการศึกษา  จัดเป็นส่ือสําคัญนําไปสู่ความก้าวหน้าทาง

วิชาการ และเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาในระดับสูงข้ึนไป 

  การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเป็นพลังสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และ

อาจารย์ผู้สอนเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงท่ีจะเอ้ืออํานวยให้การศึกษาวิจัยดําเนินไปในแนวทางท่ิพึง

ประสงค์    ในขณะท่ีภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นมากข้ึน อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

จึงจัดว่าเป็นบุคลากรท่ีสําคัญย่ิงท่ีจะถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษา  สร้างบรรยากาศและ

กิจกรรมทางภาษา อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา   กระตุ้นให้ผู้เรียน

เห็นความสําคัญของภาษาและรักท่ีจะเรียนภาษา ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ใน

โลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 ดังนั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ จึงตระหนักถึงความสําคัญและจําเป็นในการท่ี

จะพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําวิจัยทางภาษา   

ในระดับอุดมศึกษา เพ่ืออาจารย์ผู้ท่ีเข้าร่วมจะได้นําความรู้และทักษะไปดําเนินการวิจัยทาง

ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะการวิจัยเป็นปัจจัยสําคัญในการศึกษา สังเคราะห์ 
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วิเคราะห์ปัญหาต่างๆทางภาษาอังกฤษท่ีผู้เรียนมักมีปัญหาในการเรียนรู้  ท้ังน้ี เพื่อนําผลการ

ศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึง

การปรับปรุงผลิตเอกสารการสอน ตํารา และส่ือการสอนประเภทต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน อันจะส่งผล

ต่อเนื่องมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการท่ีจะได้ตัวป้อน (Input) ซึ่งเป็นนักศึกษาท่ีมี

คุณภาพทางด้านภาษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการจัดทําวิจัยทางภาษาอังกฤษแก่อาจารย์

ประจํา 

    หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือใหอ้าจารย์ผู้สอนภาษาองักฤษได้ฝึกปฏิบัติทักษะการจัดทําวิจัยทาง

ภาษาองักฤษ 

3. เพ่ือพัฒนาอาจารย์หลักสูตรภาษาองักฤษสู่มาตรฐานสากล   

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

   อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาองักฤษ  จํานวน  25 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    อาจารย์และนกัศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องและส่งเสริมงานวิจัย

เพื่อสู่มาตรฐานสากล และมีการเช่ือมโยงประเด็นวิจัย สู่ ASEAN 

 

กิจกรรมดําเนินการ  

1. Research services จัดสัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีมีประโยชน์กับผู้ท่ีกําลังทํางาน

วิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์ สืบค้นค้นคว้าเอกสารวิจัยต่างๆ 

2. Joint Research in English Language of Early Childhood learners, which is 

under cooperative with Fontys University of Applied Sciences                          

(See MOU on Appendix B) 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 เดือนสิงหาคม ภาคการศึกษาท่ี 1 ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้งบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20,000 บาท 

-   ค่าวัสดุ             6, 800 บาท 

‐ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1.200 บาท x 5 ชม. x 2 คน)  12,000  บาท 

‐ อาหารกลางวัน (50 บาทx 24 คน)                                    1,200  บาท 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน (In Kind)  

      -    ค่าตอบแทนอาจารย์  5 คน X 300บาท x 6 ชม.)         9,000  บาท 

                                       

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 5  แนวปฏิบัติที่  5.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 4.1 เกณฑ์ข้อท่ี  2, 5 

 

ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวสุณา กังแฮ 

นางสาวขวัญหทัย  เชิดชู 

นายนที  เพชรสุทธิธนสาร 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

ความสอดคล้องและสัมพันธ์ใน ประเด็น  ในการวิจัย หัวข้อวิจัย ปัญหาวิจัย ท่ีจะ

สอดแทรกในสัมมนานั้น จะสามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการทําวิจัยจะอยู่ใน

ระดับท่ีน้อย 
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แนวทางการควบคุม  

 จัดทําแนวทางการดําเนินงาน ประชุม กําหนดขอบเขตการทําวิจัย กําหนดภาระงานใน

การดําเนินงาน และพยายามเช่ือม โยงความสําคัญ ความสัมพันธ์ งานวิจัยและกิจกรรมใน

โครงการให้กระชับและตรงประเด็นท่ีสุด 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 เป็นการกําหนด ความสําคัญและขอบข่ายการวิจัย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ และเน้นการนําไปใช้จริง อีกท้ังมีการแลกเปล่ียนศักยภาพความรู้ทางวิจัยของ

อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ ท่ีประยุกต์ใช้ได้กับเหตุการณ์ปัจจุบันทันต่อ

ภาวการณ์เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ และ การเปิดพื้นท่ีการศึกษา ASEAN  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1.   อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รบัความรู้และประสบการณ์ในการทํา

วิจัยทางภาษาอย่างมีระบบ 

           2.  อาจารย์ประจําหลกัสูตรภาษาองักฤษ สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปทํา

วิจัยทางภาษาและปรับปรุงกระบวนการวิจัยท่ีหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 3.   อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์โดยตรงกับผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยทางภาษา 

 

 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 มิติ  

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมใน

ทุกมิติท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ด้วยเหตุนี้จึงจัดทําโครงการ “พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 3 มิติ” ขึ้นเพื่อให้

การพัฒนาหลักสูตรเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้านท่ีมีความสําคัญต่อการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างย่ังยืน เนื่องจาก ในการพัฒนาองค์กรท่ีสําคัญควรดําเนินการให้ครบทุก

มิติเพื่อให้เกิดการทํางานท่ีประสานซึ่งกันและกัน เกิดความกลมกลืนเป็นองค์รวมเดียวกัน และ

เกิดความสมดุล เพ่ือให้องค์กรนั้นสามารถดํารงอยู่และดําเนินไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

ท้ังน้ี จากการประชุมสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในหลักสูตรพบว่า หลักสูตร

ภาษาอังกฤษควรได้รับการพัฒนาใน 3 มิติท่ีสําคัญ คือ   

1) มิติด้านการบริหารจัดการหลักสูตรโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจท่ีดี ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 

เสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการ

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และท่ัวถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็น

ส่วนหนึ่งของงานประจํา 

2) มิติด้านมาตรฐานวิชาการ โดยการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน ในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย และมี

เนื้อหาท่ีเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับนักศึกษา 

3) มิติด้านการประกันคุณภาพ เพื่อการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้มีความ

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ท้ังนี้ การพัฒนาท้ัง 3 ด้านนี้จะเป็นการเติมเต็มส่วนท่ีหลักสูตรควรได้รับการปรับปรุง 

และทําให้เกิดการพัฒนาท่ีครบถ้วนในทุกด้านท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และ

แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ตลอดจนเกณฑ์การประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของหลักสูตรเพื่อให้สถานท่ีทํางานเป็นระเบียบ

เรียบร้อยมากข้ึน และให้บุคลากรมีสุขภาพกาย และใจท่ีดี 

2. เพ่ือปรับปรุงเอกสารในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้สอดคล้องต่อการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. เพื่อปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ        

- อาจารย์ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษจํานวน 27 คน 

- เอกสารประกอบการสอนในหมวดศึกษาท่ัวไปได้รับการปรับปรุงจํานวน 4 รายวิชา 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   - ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระเบียบเรียนร้อยมากขึ้น  

   - บุคลากรของหลักสูตรภาษาอังกฤษมีสุขภาพกาย และใจที่ดี 

          - ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

กิจกรรมดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรม 5 ส 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการผ ูร้ับผิดชอบโครงการ ตลอดจนตรวจสอบและติดตามการ

ดําเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ 

3.จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อปรับปรุงสภาวะแวดล้อมภายในห้องพักอาจารย์หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 1 วัน  

4.สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมท่ี 2 – กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.   เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการทําเอกสารประกอบการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
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3. สรุปและประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมท่ี 3 – การประชุมระดมความคิดในการปรับปรุงระบบการประกัน

คุณภาพและการนําเสนอ SAR  

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 

3. จัดประชุมระดมความคิดในการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการนําเสนอ  

 SAR 
4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ภาคการศึกษาท่ี 2/ 2554 และภาคการศึกษาที่ 1/2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  

 

งบประมาณ ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20,000  บาท แบ่งเป็น 

กิจกรรมท่ี 1 – กิจกรรม 5 ส 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ ...... 5,000...........  บาท  แบ่งเป็น  

-  ค่าวัสด ุ      5,000  บาท 

กิจกรรมท่ี 2 – กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ ...... 10,000...........  บาท  แบ่งเป็น  

- ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 3 ชม. x 1 คน)   4,800    บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 27 ชุด)              2,700    บาท 

- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x  2 ม้ือ x 27 ชุด)         1,350    บาท 

- ค่าวัสดุ              1,150  บาท 

กิจกรรมท่ี 3 – การประชุมระดมความคิดในการปรับปรุงระบบการประกัน

คุณภาพและการนําเสนอ SAR  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 5,000 บาท  แบ่งเป็น  

- ค่าอาหารว่าง (25 บาท x  2 ม้ือ x 27 ชุด)  1,350    บาท 

- ค่าวัสดุ      3,650   บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 6 แนวปฏิบัติที่ 6.1.1 , 6.3.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัดขอ/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 2, 7, 9 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน  

 2. บุคลากรของหลักสูตรภาษาอังกฤษมีสุขภาพกาย และใจที่ดี 

 3. เอกสารประกอบการสอนในหมวดศึกษาท่ัวไปได้รับการปรับปรุงจํานวน 4 

รายวิชา 

           4. ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

1 การดําเนินกิจกรรม 5 ส ไม่มีความต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ 

2 เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเสร็จไม่ทันตามกําหนดเวลา 

3 บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเพื่อการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ

ได้ 

 

แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

1 แต่งตั้งคณะกรรมเพ่ือตรวจสอบ และติดตามการดําเนินกิจกรรม 5 ส ให้มีความต่อเนื่องและ

สม่ําเสมอ 

2 แต่งตั้งผู้ประสานงานในแต่ละรายวิชา และจัดการประชุมกลุ่มย่อยผู้จัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนในแต่ละรายวิชาอย่างสม่ําเสมอเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน 

3 กําหนดวันประชุมท่ีแน่นอน และแจ้งให้บุคลากรทราบล่วงหน้า 
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

การพัฒนาท้ัง 3 ด้านนี้จะเป็นการเติมเต็มส่วนท่ีหลักสูตรควรได้รับการปรับปรุง และ

ทําให้เกิดการพัฒนาท่ีครบถ้วนในทุกด้านท่ีสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และ

แผนกลยุทธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ตลอดจนเกณฑ์การประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หลกัสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ โดยใช้เทคนิค แผนท่ีความคิด (Mind map)   

 

หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการท่ีคณาจารย์มีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอให้ครอบคลุมทุกด้าน

และมีความทันสมัยต่อสถานการณ์แล้ว อีกส่วนท่ีสําคัญต่อกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอน ก็คือ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเหล่านั้นสู่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การ

มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาสู่นักศึกษาจึงเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและสมควรที่

คณาจารย์จะพัฒนาเทคนิคต่างๆเพื่อนําไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การต่อไป 

 ดังนั้น เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์หลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้เกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษาอย่างสูงสุด หลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตจึงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การข้ึน 

โดยในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาการเรียน

การสอน โดยใช้แผนท่ีความคิด (Mind Map) เพื่อเป็นพัฒนาเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ใน

การจัดการเรียนการสอน ท้ังในด้านความรู้และทักษะแก่คณาจารย์หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การ  เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพิ่มความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยา

อตุสาหกรรมและองค์การด้วยเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย 

 2. เพ่ือให้บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้นําไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 

 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- คณาจารย์และบุคลากรประจําหลักสูตร จํานวน 8 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    - บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู ้

ความเข้าใจ และทักษะทางด้านเทคนิคการสอน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้ 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมัติโครงการ 

 2. ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน 

 3. ติดต่อวิทยากรและทําหนังสือเชิญ 

 4. ดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับ

บุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

 5. สรุป และประเมินผลการดําเนินโครงการ 

  

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือน สิงหาคม  2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

ใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  25,800 บาท  แบ่งเป็น 

               - ค่าใช้สอย      10,800   บาท 

   -  ค่าอาหารกลางวัน (9 คน x1มื้อx2 วัน x 150 บาท)   2,700   บาท 

        (บุคลากรหลักสูตรและวิทยากร) 

  -  ค่าตอบแทนวิทยากร        7,200   บาท 

     (600 บาท x 6 ช่ัวโมง x 2 วัน) 

  -  ค่าอาหารว่างบุคลากรหลักสูตรฯและวิทยากร         900   บาท 

     (25 บาท x 2 ม้ือ x 2 วัน x 9 คน)  

- ค่าวัสด ุ         7,000   บาท 



173 
 

-  ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ      8,000   บาท 

 หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าบริการห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 2 วัน         10,000 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค      1,000 บาท 

  

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 5. โครงการสามารถดําเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกําหนดร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 6   

2.   ตัวชี้วัด/ตวับ่งชี้ มหาวิทยาลัย  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การท่ีเข้าร่วมโครงการมีการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางด้านเทคนิคการสอน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนได้ 
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การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 ปัจจัยด้านความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจมีผลให้งานไม่สําเร็จลุล่วงอาจเกิดข้ึนได้จาก 

ภาระงานและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ จึงทําให้อาจไม่สามารถเข้า

ร่วมโครงการได้ครบถ้วน ตลอดจนความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ภัยธรรมชาติต่างๆท่ีอาจ

เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการจัดการดําเนินโครงการ 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการวางแผนการดําเนินการล่วงหน้าในการติดต่อ

วิทยากร ตลอดจนบุคลากรในหลักสูตรเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค

แผนท่ีความคิด (Mind Map) นี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการ

สอนในทางเลือกท่ีมีความหลากหลาย สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการเรียนการสอน โดย

คณาจารย์จะสามารถนําความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจท่ีสําคัญของคณาจารย์และเพื่อ

เป็นการพัฒนานักศึกษาในการได้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ และรู้จักวิธีการคิดในรูปแบบท่ี

แตกต่างไปจากเดิมในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาต่อไป   

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านผลงานวิชาการ 

 

หลักการและเหตุผล 

การวิจัยในปัจจุบันเป็นท่ีรู้จักและเข้าใจกันโดยแพร่หลายในหมู่นักวิชาการ และ

บุคคลโดยท่ัวไปทุกชาติทุกภาษา เพราะการวิจัยเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันใน

การแสวงหาความรู้ของปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ไม่รู้และต้องการแสวงหาคําตอบ การวิจัยทําให้

มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ ของโลก และของจักรวาล การวิจัยทําให้

มนุษยชาติมีความเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนา มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลา ไม่มีท่ีส้ินสุด 

ดังนั้นในทางกฎหมายก็เช่นกัน การวิจัยทางด้านกฎหมายก็ถือเป็นการสร้างความเจริญและ

พัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้แพร่ขยายมากข้ึน  

หลักสูตรนิติศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและต้องการผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและมี

ศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เรื่อง พัฒนา

ศักยภาพการทํางานวิจัยทางด้านกฎหมายแก่คณาจารย์  

ในปัจจุบันการผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่เอกสารประกอบการสอน หนังสือ 

ตํารา ล้วนเป็นภาระงานหนึ่งของอาจารย์ นอกจากจะเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้และความ

ชํานาญแก่อาจารย์เองแล้ว ยังถือเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นการผลิตผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นส่ิงสําคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับในแวดวงวิชาการและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย  

นอกจากการจัดทํางานวิจัยทางกฎหมายแล้ว การสร้างสรรค์งานวิชาการท่ีมี

คุณภาพนั้น ก็เป็นส่ิงสําคัญในวงการวิชาการ ท้ังการสร้างสรรค์เนื้อหาให้มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ รูปแบบการเขียนและการอ้างอิงย่อมถือเป็นส่วนสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะทําผลงาน

นั้นมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ บางครั้งผลงานวิชาการมีคุณภาพหากแต่มีรูปแบบการอ้างอิง

ไม่ถูกต้องหรือมีการนําผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นมาใช้มากจนเกินสมควรก็อาจกลายเป็น การ

โจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) บางครั้งเรียกว่าเป็นอาชญากรรมทางวิชาการ หากงาน

มีลักษณะคัดลอกหรือลอกเลียน นอกจากจะถือเป็นการกระทําผิดฐานละเมิดลิขสิทธ์ิตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 แล้ว ยังถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับ

ปัจจุบันยังมีอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจํานวนหนึ่งท่ียังมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
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เกี่ยวกับการอ้างอิงและการนําผลงานสร้างสรรค์ของผู้อื่นมาใช้ ซึ่งประเด็นปัญหาการลอก

เลียนผลงานวิชาการเหล่านี้จะเป็นผลเสียต่อตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นเองและจะเป็น

ผลเสียต่อมหาวิทยาลัยต่อไปอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ืออบรมความรู้ด้านการวิจัยทางด้านกฎหมาย 

2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

3. เพ่ือจัดทําโครงรา่งงานวิจัยทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพและได้รับอนุมัติเงินทุน

สนับสนุนการวิจัยต่อไป 

4. เพ่ืออบรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในเรือ่งเกี่ยวกับการเขียนและการอ้างอิงในผลงานวิชาการให้ถกูต้อง 

5. เพ่ือตรวจสอบการอ้างอิงในผลงานทางวิชาการเบ้ืองต้นให้แก่อาจารย์ภายในคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อนจะนาํไปผลิตเป็นเอกสารประกอบการสอน 

หนังสือ ตาํรา ตลอดจนขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ 

6.  

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 กิจกรรมที่ 1  

 - คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวน 15 คน  เจ้าหน้าท่ี 1 คน 

 - โครงร่างงานวิจัยทางด้านกฎหมาย อย่างน้อย 3 เรื่อง 

 

 กิจกรรมที่ 2 

 - โครงร่างงานวิจัยทางด้านกฎหมายได้รับการตรวจสอบคุณภาพและขอรับ

คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 เรื่อง 

 

 กิจกรรมที่ 3 

 - คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนไม่เกิน 

60 คน   
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

กิจกรรมท่ี 1 

 - คณาจารย์นิติศาสตร์มีโครงร่างงานวิจัยทางด้านกฎหมายท่ีสมบูรณ์ 

 - โครงร่างงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนให้ดําเนินการวิจัย 

 - คณาจารย์นิติศาสตร์มีผลงานวิจัยทางด้านกฎหมายท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ี

ยอมรับทางวิชาการ 

 - คณาจารย์มีความพึงพอใจในการได้รับความรู้จากการอบรม 

 

กิจกรรมท่ี 2 

- โครงร่างงานวิจัยทางด้านกฎหมายมีคุณภาพและสามารถเสนอขอรับทุน

สนับสนุนวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 3 

 - คณาจารย์ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลงานทางวิชาการที่มีการ

อ้างอิงท่ีถูกต้อง และไม่มีลักษณะลอกเลียนผลทางวิชาการของผู้อืน่ 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

กิจกรรมท่ี 1  

1. อบรมให้ความรู้การวิจัยทางด้ายกฎหมายแก่คณาจารย์นิติศาสตร ์

2. สร้างระบบการทําวิจัยด้านกฎหมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้ท่ีย่ังยืนแก่หลักสูตร

นิติศาสตร์ต่อไป 

 

กิจกรรมที่ 2  

1. คณาจารย์ดาํเนินการเขียนโครงร่างงานวิจัย 

2. นาํโครงร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้ารับการตรวจสอบ และขอคําปรึกษาจาก

ผู้เช่ียวชาญ 

3. เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบัทุนสนับสนุนการวิจัย  
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กิจกรรมที่ 3 

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยให้ความรู้แก่คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ 

2. ให้บริการตรวจสอบเบ้ืองต้น และให้คําปรึกษาถึงผลงานทางวิชาการท่ีจะเผยแพร่

และท่ีได้เผยแพร่ออกไปแล้วของคณาจารย์ว่าเป็นงานท่ีละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร 

และจะเข้าข่ายลอกเลียนผลงานวิชาการหรือไม่ อย่างไร 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 จํานวน 2 วัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2555  เวลา 9.00-16.00 น.   

 ณ ห้องประชมุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

 

กิจกรรมท่ี 2 ภายในพฤษภาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.   

 ณ ห้องประชมุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

 

 กิจกรรมที ่3 ภายในมิถุนายน 2555  เวลา 9.00-16.00 น.   

 ณ ห้องประชมุปิ่นน้อย อาคารสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) ใช้เงิน 36,000 บาท  

กิจกรรมที่ 1 วงเงินประมาณ 8,000 บาท 

  - ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม 1 ม้ือ (25 *40*2)       2,000  บาท 

  - ค่าอาหารกลางวัน (150*40)     6,000  บาท  

 

กิจกรรมที่ 2 วงเงินประมาณ 11,000 บาท 

- ค่าวัสดุ       6,000  บาท 

  - ค่าจัดทําเอกสาร               5,000  บาท 
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กิจกรรมที่ 3  วงเงินประมาณ 17,000 บาท 

  - ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม 1 ม้ือ (25 *2*60)        3,000  บาท  

  - ค่าอาหารกลางวัน (150*60)               9,000  บาท  

    - ค่าตกแต่งสถานท่ี        5,000 บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 6,000  บาท  แบ่งเป็น 

  -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 1,500 บาท จํานวน 4 วัน   เป็นเงิน 6,000

บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. จํานวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. จํานวนอาจารย์ท่ีนําเสนอโครงร่างงานวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

4. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.2.1 

แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

2. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.1 

แนวปฏิบัติที่ 2.1.2 

แนวปฏิบัติที่ 2.1.3 

แนวปฏิบัติที่ 2.1.4 

แนวปฏิบัติที่ 2.2.3 

แนวปฏิบัติที่ 2.3.4 

3. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 5 แนวปฏิบัติที่ 5.2.1 

  แนวปฏิบัติที่ 5.2.2 

แนวปฏิบัติที่ 5.2.4 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัดขอ/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ท่ี 1, 5 และ 6  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   คณาจารย์ของหลักสูตรนิติศาสตร์มีความรู้และเข้าใจที่ถูกต้องในการทํางานวจัิย

ทางด้านนิติศาสตร์  

 2. คณาจารย์สามารถจัดทํางานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทางวชิาการ 

 3. ผลงานวิชาการของคณาจารย์ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  

4.  ยกระดับมาตรฐานทางด้านวิชาการให้แก่หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั

สวนดุสิต 

5. สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในการผลิตงานวิจัยและศักยภาพทางด้านวิชาการ

ให้เป็นท่ียอมรับ  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 คณาจารย์ไม่เข้าร่วมการอบรม 

 คณาจารย์ไม่สนใจเข้าร่วมทํางานวจัิยหรือเข้าร่วมอบรมแตไ่ม่สนใจเขียนโครงร่าง

งานวิจัย 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 กําหนดการเขียนโครงงานวิจัยเป็นหนึ่งองค์ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เหน็ความสําคัญของการทํางานวิจัย 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

คณาจารย์นิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํางานวจัิยท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับทางวิชาการในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 
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กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูข้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ตระหนักถึงแนวนโยบายเรื่องของพัฒนาการศึกษาท่ี

เน้นย้ําถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

ในประเด็นของการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ ข้ึนมา เพื่อ

เป็นแนวทางเลือกให้กับสังคมไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพของคนทุกระดับ

ช้ันในสังคม จึงมีการพัฒนาหลักสูตร               รัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญ

กับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังจากภายนอกหลักสูตรและภายในหลักสูตร เพื่อสอด

รับกับการก้าวเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน 

จากการท่ีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้ดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 

2554 และได้มีการเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรใหม่ท่ีได้มีการปรับปรุงไปแล้วน้ัน เป็น

ผลให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบให้มีความสอดคล้องและ

เหมาะสมกับผู้เรียนมากย่ิงข้ึน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาสตร์แบบมีส่วนร่วมจากคณาจารย์ภายในหลักสูตรข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการจัดทํากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามเกณฑ์ท่ี สกอ.  กําหนด อันได้แก่     

การจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม                 

มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 6 รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม และมคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งผลผลิตของ

โครงการน้ันจะสามารถตอบสนองนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยยกระดับ

มาตรฐานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับในแวดวงการศึกษา ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และจัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 ในแต่ละรายวิชา

ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

2. เพื่อนําข้อเสนอและข้อคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการปฏิบัติงานใน

กิจกรรมต่างๆของคณาจารย์ในหลักสูตร 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  บุคลากรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 14 คน 

-  มคอ. 3,  4,  5,  6 และ 7  จํานวน 8 รายวิชาท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาตร์รับผิดชอบ     ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554 และ มคอ. 3 จํานวน 10 รายวิชาท่ี

คณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  อาจารย์ในหลักสูตร สามารถจัดทํา มคอ. 3, 4,  5 , 6 และ7 ในแต่ละ

รายวิชาท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 

2554 และ 2555 ได้ตรงตามเป้าหมายและมาตรฐานตามท่ี สกอ. กําหนด โดยมตีัวช้ีวัดในการจัดทําให้

ตรงตามเป้าหมายดังน้ี 

1.ได้ มคอ. 3 ท่ีสามารถนําไปเป็นตัวแบบ (Best Practice)ในจัดการเรียนการสอนได้ 

2.ได้ มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน 

1. ร่างโครงการ  และเสนอโครงการเพื่ออนมุัติ 

2. ดําเนินงานประชุม จัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 

3. ดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

4. ประเมินผลและเขียนรายงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินโครงการ 

พฤษภาคม 2555   ณ จังหวัดเพชรบุรี 

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  66,400 บาท  

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In  Cash) 

 ใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 66,400 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าท่ีพักไม่รวมอาหารเช้า ( 600 บาท x 8 ห้อง x 2 วัน) 9,600 บาท 

 -  ค่าอาหารเช้า (16 คน x 2 มื้อ x 50 บาท)                     1,600   บาท 

 -  ค่าอาหารกลางวัน (16 คน x 3 ม้ือ x 150 บาท)  7,200  บาท 
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 -  ค่าอาหารเย็น (16 คน x 2 ม้ือ x 250 บาท)  8,000 บาท 

 -  ค่ายานพาหนะและค่าน้าํมนัเช้ือเพลิง (รถตู้ 2 คัน x 2,500 บาท)   

         5,000 บาท 

 -  ค่าห้องประชุม (5,000 X 2 วัน)              8,000 บาท 

 -  ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญ               3,000 บาท 

 -  ค่าวัสดุ                9,000 บาท 

 - ค่าจัดทําเอกสาร               15,000   บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In  Kind) 

         วงเงินประมาณ  95,600 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ (13 คน x 600 บาท x 12 ชม.)           93,600 บาท 

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี (1 คน x 1,000 บาท)   1,000  บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค   1,000   บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  บุคลากรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100   

2.  ได้ มคอ. 3,  4,  5,  6 และ 7 ในแต่ละรายวชิาท่ีคณาจารย์ในหลักสตูรรฐัประศาสน

ศาตร์รับผิดชอบ      ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศกึษา 2554 และ 2555 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

2. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.2.1 

แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

แนวปฏิบัติที่ 2.3.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบง่ชี้ของมหาวิทยาลัย 

2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 2.4 

 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคลากรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 



186 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ มคอ. 3, 4, 5, 6, และ7 ในแต่ละรายวิชาท่ีคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสน

ศาตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 

2. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของคณาจารย์ภายในหลักสูตร 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1.   ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 - บุคลากรภายในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ 80  

-  บุคลากรภายในหลักสูตรไม่สามารถจําทํา มคอ. ได้ครบตาม

เป้าหมายที่กําหนด 

3. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

- คณะทํางานขึ้นมาร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ตามท่ี สกอ.กําหนด ได้แก่ มคอ. 3, 4, 5, 6 และ 7  ครบในแต่ละรายวิชาท่ีคณาจารย์ในหลักสูตร

รัฐประศาสนศาตร์รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริการวิชาการ ดังนั้นบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ควรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนการ

ดําเนินงานของคณะ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพแก่บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร์  

2. เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถนาํความรู้ท่ีได้รบัไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 150 คน 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ

2. วางแผนการดาํเนินงาน 

3. จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ สถานที่ และประชาสัมพันธ์ 

4. สรุปและประเมินผล 

5. ดําเนินงานกิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การเสริมสรา้งความเข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและแนวทาง

ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

กิจกรรมท่ี 4 โครงการเสวนาวิชาการเรือ่ง “การเตรียมความพร้อมด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์สู่ ประชาคมอาเซียน” 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการพฒันาศักยภาพด้านไอทีสําหรบับุคลากร คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์

 กิจกรรมท่ี 6 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 7 โครงการอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนเมษายน 2555 – กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต และ

หน่วยงานภายนอก 

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  280,000 บาท  

 1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In  Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  280,000 บาท ดังนี้ 

 -  ค่าใช้สอย      200,000 บาท 

 -  ค่าวัสดุ         30,000 บาท 

 - ค่าตอบแทน        50,000 บาท  

      หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

 

 2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In  Kind) 

 รวมเป็นเงิน 5,000  บาท  ดังนี้ 

 -  ค่าสาธารณูปโภค     5,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมสัมมนา ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของเป้าหมายที่กําหนด 
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2.   บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชา

การและวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.2 

        แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 6  

2. สกอ.     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  โทร. 5800 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน

วิชาการและวิชาชีพ  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

    บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. แนวทางการควบคุม  

    บุคลากรท่ีเข้าร่วม ต้องลงช่ือเป็นหลักฐานเพ่ือใช้ในการประเมินผลงาน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

     บุคลากรได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาศักยภาพมากข้ึน 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการฝึกอบรมศิลป์สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุน่ที่ 4 

 

หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรนับเป็นกลไกสําคัญในการเพิ่มขีดสมรรถนะการแข่งขันของ

มหาวิทยาลัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และ

พัฒนาทางอารมณ์ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานของ

ตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก หลักสูตรศิลปกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 

โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านอารมณ์โดยใช้ศิลปะ  ซึ่งสามารถช่วยให้รู้สึกผ่านคลาย ลดความ

ตึงเครียด ความขุ่นมัวในจิตใจ เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง สามารถควบคุมและ

ยับย้ังอารมณ์ได้ดีข้ึน เสริมสร้างสมาธิ รวมท้ังยังช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้มีมุมมอง

อย่างรอบด้าน กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต นําไปสู่การคิด/ประดิษฐ์ส่ิงแปลกใหม่ และองค์

ความรู้ใหม่ โดยบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ จากประสบการณ์เดิมเช่ือมโยงกับสถานการณ์

ใหม่ นอกจากน้ียังช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน อันจะ

นําไปสู่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการทํางาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกัน 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านอารมณ์ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ 

2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคลากร 

3.   เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ทางด้านศิลปะ  

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-  บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จํานวน 20 คน (2 กิจกรรม ๆ ละ 10 

คน) 

-  จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 1 อาทิตย์ 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ภาพสีน้ําและสีนํ้ามันได้ 

- บุคลากรได้รบัการพฒันาทางด้านอารมณ์ผ่านศิลปะ 

- จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 1 อาทิตย์ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เขียนและขออนุมตัิโครงการ 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. จัดอบรมการวาดภาพสีน้ําและสีน้าํมนั จํานวน 2 กิจกรรม ๆ ละ 32 ช่ัวโมง 

-   กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพสน้ีาํมัน จํานวน 10 คน 

-   กิจกรรมท่ี 2 การวาดภาพสีน้ํา จํานวน 10 คน 

4. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมสีน้ําและสีนํ้ามัน  

5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555 ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต   

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  10,000 บาท  

1.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

      ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าวัสดุ      10,000  บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

       รวมเป็นเงิน  119,400 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าบริการห้องอบรม วันละ 5,000 บาท จํานวน 16 วันเป็นเงิน 80,000 บาท 

- ค่าตอบแทนอาจารย์ 2 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 32 ชม. เป็นเงิน  

              38,400 บาท  

- ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 

2. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ภาพสีน้าํและสีน้าํมัน ได้ร้อยละ 80  

4.    บุคลากรมีความสามารถและพัฒนาการสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า

ร้อยละ80 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.1.7 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 6 

2. สกอ.     ตัวบ่งช้ืท่ี 2.4  

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผศ.วรรณา  พิเชฐพฤทธ์  โทร 081-8116195 

2. ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ โทร 086-9839575 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรได้รบัการพฒันาด้านอารมณ์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ 

2. บุคลากรมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 

3.    บุคลากรเข้ารับการอบรมสามรถทําเป็นอาชีพเสริมได้ 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

    การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. แนวทางการควบคุม  

  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้ทราบท่ัวกัน มีแบบตอบรับ 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

    บุคลากรมีความสามารถและพัฒนาการสร้างสรรค์ได้ สามารถสร้างสรรค์

ภาพสีน้ําและสีน้ํามัน  
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

        โครงการประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรในสังกัดเป็นจํานวนมาก ท้ังในผ่าย

วิชาการและฝ่ายสนับสนุนการสอน ท้ังยังมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

เหล่านี้พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของตนเองในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ

มนุษยศาสตร์ฯ จึงได้จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ข้ึน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ความเช่ียวชาญ

ของคณะในด้านต่าง ๆ ให้แก่บุคคลท่ัวไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทําวารสารวชิาการท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรบั 

2. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของคณะ 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- วารสารวิชาการ (2 ฉบับ ๆ ละ 300 เล่ม) จํานวน 600  เล่ม 

- ส่ือประชาสัมพันธ์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- วารสารวิชาการที่มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ 

- ศักยภาพของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการยอมรับมาก

ข้ึน 
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดาํเนินงาน 

3. ดําเนินงานดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําวารสารวิชาการ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกให้ส่งบทความ  

- กองบรรณาธิการพิจารณาตรวจบทความ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกจะถูกส่ง

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และแก้ไข 

- รวบรวมบทความ และตีพิมพ์ โดยกําหนดออกเป็นรายภาคเรียน ๆ ละ 1 ฉบับ 

- จัดส่งวารสารให้แก่สถาบันต่าง ๆ  

กิจกรรมที่ 2 การจัดทําส่ือประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ 

- ออกแบบส่ือและจัดทําส่ือประชาสมัพันธ์ 

- เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะฯ 

กิจกรรมที่ 4 จัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 

4. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนเมษายน 2555 – กันยายน 2555 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  160,000 บาท  

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเลข (In Cash) 

1.1 ใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 160,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าวัสดุ   95,000 บาท 

 - ค่าใช้สอย   50,000 บาท 

 - ค่าตอบแทน   15,000          บาท 

หมายเหตุ : ถั่วเฉล่ียทุกรายการ 
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2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 185,000 บาท แบ่งเป็น  

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 8 คน ๆ ละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 80,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนการเขียนบทความ 20 เรื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 100,000 

บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน  5,000 บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. วารสารวิชาการ 2 ฉบับ ๆ ละ 300 เล่ม รวม 600  เล่ม 

2. แบบตอบรับจากหน่วยงานภายนอกท่ีคณะดําเนินการจัดส่งวารสาร 

 

ความสอดคลอ้งของแผนมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.4 

      กลยุทธ์ท่ี 5 แนวทางปฏิบัติที่ 5.2.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 2  

      ตัวชี้วัดท่ี 5   

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปล่ัง  โทร. 5801 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า  บุญถนอม 

3. อาจารย์อภิรดี  ผลประเสริฐ 

4. ดร.เอกชัย  พุมดวง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติช่ืน 

6. อาจารย์เบญจมาศ  ขําสกลุ 

7. อาจารย์ปฤณัต  นัจนฤตย์ 

8. อาจารย์วรวิทย์  กิจเจริญไพบูลย์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ  
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2. ช่ือเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รบัการเผยแพร่เป็นท่ีรู้จักมาก

ย่ิงข้ึน  

 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

การจัดทําวารสาร ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลารวบรวมบทความ 

2.แนวทางการควบคุม  

  มีการรวบรวมบทความ ไว้เป็นระบบคลัง 

         ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

   มีวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับ 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ “เปิดประตู (ห้องเรียน) สู่สถานประกอบการ”      
 

 

หลักการและเหตุผล 

การเตรียมบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานถือเป็นบทบาทหลักของสถานศึกษา การเรียนเฉพาะ

ตํารา และการเรียนในห้องเรียน เป็นเพียงความรู้ทางทฤษฎี และการให้เครื่องมือในการ

จัดระบบความคิด ซึ่งในโลกของความเป็นจริง เมื่อบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน จะต้องปรับตัว 

และวิธีคิดเพ่ือให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ก่อนสู่สถานประกอบการหลังจบการศึกษา หลักสูตรภาษาไทยจึงเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับ

การพัฒนา อย่างองค์รวมจึงได้จัดโครงการ “เปิดประตู (ห้องเรียน) สู่สถานประกอบการ” เป็น

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีคิดของผู้ประกอบการ ได้เห็นบรรยากาศการทํางานของ

สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ และเอกชน                    

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการทํางานผ่านผู้เชี่ยวชาญ 

 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีคิด วัฒนธรรมองค์กร ของหน่วยงานต่างๆ

ผ่านกิจกรรม 

 3. เ พ่ือเตรียมความพร้อม  และสร้างความเชื่อมั่นใ ห้กับนักศึกษาก่อนเ ข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

           นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 52 จํานวน 70 คนได้ทราบแนวทาง                   

และเตรียมพร้อมเพ่ือเขา้สู่การทํางานในระบบราชการจากสํานักงานกพ. 

           นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 52 จํานวน 70 คน ได้แนวทางการคัดเลือก

บุคคลเข้าทํางานในระบบเอกชน จากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ 

           นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 52 จํานวน 70 คน ได้ศึกษาดูงานด้านการทํา

หนังสือ ของบริษัทอัมรินทร์ พริ้นติ้ง 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยรหัส 52 รู้แนวทางในการเตรียมตนเองเพื่อพัฒนา

ศักยภาพสู่ตลาดแรงงานท้ังจากการทํางานในภาครัฐ ภาคเอกชน และแนวทางการทํางาน              

ด้านหนังสือจากสํานักพิมพ์ท่ีมีชื่อเสียง  

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ประชุมสร้างกรอบศึกษาดูงาน 

2. การเชิญวิทยากรจากสํานักงานกพ.มาบรรยายแนวทางการเข้ารับราชการ 

3. การเชิญวิทยาการจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์มาบรรยาย

เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานของภาคเอกชน 

4. การไปศึกษาดูงานสํานักพิมพ์อรุณอัมรินทร์ 

5. ปรเมิน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 เดือนมิถุนายน รับฟังการบรรยายจากวิทยากรจากสํานักงานกพ. และ

วิทยากรบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 2 เดือน กรกฎาคม อบรมการเขียนเชิงธุรกิจและการเขียนส่ือสารมวลชน 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

                   ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  13,000   บาท แบ่งเป็น 

  - ค่าอาหารว่าง (4 ครั้ง x 75 คน x 25 บาท)    7,500    บาท 

      - ค่าตอบแทนวิทยากร (คนละ 2 ช่ัวโมง 4 คน x 600 บาท) 4,800    บาท      

  - ค่าวัสดุ                                                               700    บาท          

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน   18,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (5  คน x จํานวน 6 ชม. x 600 บาท) 18,000 บาท   

 -  ค่าสาธารณูปโภค          3,000 บาท   
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

   

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.1, 2.3.5, 2.3.8 

  กลยุทธ์ที่   4      แนวปฏิบัติที่   4.2.3 

   

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อท่ี   2.6 ข้อ 4 กับ ข้อ 3  

  

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์เบญจมาศ   ขําสกุล   โทร.  5846 

นางสาวจารุวรรณ    หนักแน่น    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีคิด วัฒนธรรมองค์กร ของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียม                

ความพร้อม และสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

      สถานประกอบการ และวิทยากรอาจไม่สะดวกในวันท่ีนัดหมาย  

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

            ประสานงานกับวิทยากร และหน่วยงานล่วงหน้าโดยกําหนดช่วงเวลาที่มีความยืดหยุ่น

ตามสถานการณ์ได้ และสํารองสถานประกอบการเพื่อแทนสถานประการท่ีคาดว่าไม่สะดวกใน

การให้เข้าเย่ียมชม 
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 การดําเนินโครงการน้ีมีความคุ้มค่าท้ังต่อตัวบัณฑิต และสถานประกอบการ เนื่องจาก

ได้เตรียมพร้อมชีวิตการทํางานก่อนจบจากสถานศึกษา 
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กําหนดการ โครงการ“เปิดประตู (ห้องเรียน) สู่สถานประกอบการ” 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

29 มิถุนายน 2555  

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

9.45 – 10.45 น.

  

เปิดประตูสู่งานราชการ 

วิทยากร:บุคลากรจากสํานักงานกพ. 

10.45 – 11.00. น. รับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. เปิดประตูสู่งานราชการ 

วิทยากร:บุคลากรจากสํานักงานกพ. (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00- 14.00 น. คัดคนให้ได้งาน กับสถานประกอบการช้ันนาํ 

วิทยากร: บุคลากรจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ ์

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.15 – 15.15 น. คัดคนให้ได้งาน กับสถานประกอบการช้ันนาํ 

วิทยากร: บุคลากรจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (ต่อ) 

15.15 – 16.00 น. เปิดโอกาสซักถาม 
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20 กรกฎาคม 2555  

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน 

9.00 – 9.45 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

9.45 – 10.45 น.

  

การเขียนเชิงธุรกิจ:เขียนอย่างไรให้ได้งาน 

วิทยากร: บุคลากรจากศูนย์ทุนมนุษย์ 

10.45 – 11.00. น. รับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. การเขียนเชิงธุรกิจ:เขียนอย่างไรให้ได้งาน 

วิทยากร: บุคลากรจากศูนย์ทุนมนุษย์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00- 14.00 น. เขียนสื่อสารในงานส่ือมวลชน:  

วิทยากร: บุคลากรจากไทพีบีเอส 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.15 – 15.15 น. เขียนสื่อสารในงานส่ือมวลชน:    

วิทยากร: บุคลากรจากไทพีบีเอส 

15.15 – 16.00 น. เปิดโอกาสซักถาม 
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หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษา 

  

หลักการและเหตุผล 

การปรับตัวในการเรียนในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย่างมากของ

นักศึกษาในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานะและบทบาทใหม่และมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

การเรียนรู้และสร้างเสริมทักษะทางด้านความรู้ความสามารถและความสามารถนอกเหนือจาก

การเรียนการสอนภายในช้ันเรียน ซึ่งนักศึกษาควรจะได้มีโอกาสเรียนรู้ท้ังในแง่ทฤษฎีและ

ปฏิบัติไปควบคู่กัน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมี

คุณค่าของสังคมในอนาคต ทางหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงได้จัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาประจําหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การข้ึน เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในหลักสูตรในการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่น

น้อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆท้ังในด้านการพัฒนาทักษะร่วมกับผู้อื่น การ

ตระหนักถึงผู้อื่นรวมถึงการมีจิตอาสาให้กับนักศึกษาผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน เพ่ือพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือใหน้ักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาคุณค่าของนักศึกษา 

2.   เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

3.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกของการเป็นนักศึกษาท่ีดี 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

-  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทุกช้ันปีจํานวน 240 คน 

-  บุคลากรหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จํานวน  8 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้รับการส่งเสริมตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม

ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม  

-  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้มีโอกาสในการฝึกฝน

ทักษะในการทํางานร่วมกับผู้อื่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการติดต่อส่ือสารท้ังกับ

นักศึกษาและคณาจารย์ภายในหลักสูตรผ่านการทํากิจกรรม 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 

3. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  

4. ประชาสัมพันธ์และติดต่อเรื่องสถานท่ี 

5. ดําเนินโครงการ โดยแบ่งตามแผนพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆดังนี้ 

 -  ด้านการพฒันาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม 

  กิจกรรมท่ี 1 สมานไมตรี น้องพี่จิตวิทยา  

  -  กิจกรรมแรกพบ รุ่นพ่ี รุ่นน้องหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

  -  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจําหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

  -  ด้านการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

 กิจกรรมท่ี 2  จิตวิทยา รักษ์ความดี 

     - การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ผ่านกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ด้านศาสนาและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 

  กิจกรรมท่ี 3  จิตวิทยา รักษ์ไทย รักโลก 

      - การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ผ่านการร่วมกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ในด้านการอนุรกัษ์และเห็นคณุค่าของส่ิงแวดล้อม 

6. สรุปและประเมินโครงการ 
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ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 สมานไมตรี น้องพี่จิตวิทยา เดือนมิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

กิจกรรมท่ี 2 จิตวิทยา รักษ์ไทย รักโลก เดือนกรกฎาคม 2555  

กิจกรรมท่ี 3 จิตวิทยา รักษ์ความดี เดือนกรกฎาคม 2555 

หมายเหตุ : สําหรับกิจกรรมที่ 2 และ 3 ดําเนินการในพื้นท่ีในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  

โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดด้านสถานท่ีตามสภาวการณ์ปัจจุบัน 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) รวม  15,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1 สมานไมตรี น้องพี่จิตวิทยา วงเงินประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าวัสดุ         3,000 บาท 

-  ค่าใช้สอย (ตกแต่งสถานท่ี)   2,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จิตวิทยา รักษ์ไทย รักโลก วงเงินประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าวัสดุ          2,500     บาท 

-  ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ   2,500     บาท 

กิจกรรมที่ 3 จิตวิทยา รักษ์ความดี วงเงินประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าวัสดุ          2,500     บาท 

-  ค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ   2,500     บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 116,400 บาท  แบ่งเป็น 

-  ๆค่าบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 4 วัน เป็นเงิน 20,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 24 ชม. เป็นเงิน 86,400 

บาท 

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 4 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท 

- ค่าตอบแทนนกัศึกษา 10 คน วันละ 200 บาท จํานวน 4 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 4,000 บาท  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

          - มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - โครงการดําเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 - นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.2 

        แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 2.2  

       

2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ   สกอ.  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาคุณค่าของนักศึกษา 

2.   นักศึกษามีความเข้าใจและความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

3.   นักศึกษามีจิตสํานึกของการเป็นนักศึกษาท่ีดี 

3. นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แสดงศักยภาพทางด้าน

วิชาการ เป็นท่ียอมรับแก่สังคม  
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การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 เหตุการณ์ต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม โดยอาจหมายถึง 

เหตุการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สังคม การเมือง เป็นต้น 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

หลักสูตรควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือดําเนินการให้

ครบถ้วนและมีการตืดตามการดําเนินการอย่างเนื่อง 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 ……โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นโครงการ

ท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณลักษณะต่างๆท่ีพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา โดย

เป็นการพัฒนาคุณลักษณะท้ังภายนอกและภายใน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพสอดคล้อง

กับการเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมท้ังสองด้านคือ  

1. ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม จะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้

นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ซึ่งเริ่มต้นการเรียนในมหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวและ

เรียนรู้ทักษะต่างๆท่ีเหมาะสมกับการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการได้สืบสาน

ประเพณีอันดีงามตามวัฒนธรรมไทยในด้านการเคารพครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้   

2. ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนั้นกิจกรรมท้ังสองกิจกรรมได้แก่ จิตวิทยา รักษ์ความดี 

และจิตวิทยา รักษ์ไทย รักโลก นั้นเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการการมีจิตอาสาในการให้ การ

แบ่งปัน และน้อมนําให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการทําความดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมี

ความสุข 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

 



208 
 
ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ การศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีการเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็ว   โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซ่ึงทวีความรุนแรงข้ึน บัณฑิตท่ีจะก้าวออกไปสู่

ตลาดแรงงานได้อย่างประสบความสําเร็จจะต้องเป็นบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังด้านความรู้ 

ความสามารถ ตลอดจนทักษะท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพและมี

ศักยภาพทัดเทียมกับภายนอก   

ดังนั้นหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การจึงได้จัดโครงการ “การศึกษาดูงาน

ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม” ท้ังนี้เพ่ือเป็นการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในส่วนของ

จิตวิทยาในภาครัฐและเอกชน    และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะก้าวสู่

การเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหน้ักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ในสถานประกอบการจริง  

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงาน 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาในช้ันปีที่ 4 จํานวน 75  คน 

- คณาจารย์และบุคลากรประจําหลักสูตรจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

จํานวน  

8 คน 
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษามีความรู้และทักษะท่ีพึงประสงค์ในสายงานจิตวิทยาและจิตวิทยา

อุตสาหกรรม  

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการและวางแผนดําเนินงาน 

3. ติดต่อสถานที่ศึกษาดูงาน 

4. ดําเนินโครงการโดยนาํนกัศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและจิตวิทยา

อุตสาหกรรม  

 - กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ 

 - กิจกรรมท่ี 2 : การศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและท่ีเกี่ยวข้องในหน่วยงานด้าน

เอกชน 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ  

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 : การศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและที่เก่ียวข้องในหน่วยงานภาครัฐ ใน

เดือน สิงหาคม 2555 

กิจกรรมที่ 2 : การศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาและท่ีเก่ียวข้องในหน่วยงานด้านเอกชน ใน

เดือนสิงหาคม 2555 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณสนับสนนุจากนักศึกษา วงเงินประมาณ 10,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าพาหนะ      10,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 55,300 บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการสถานที่ วันละ 5,000 บาท จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท 
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-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม.  เป็นเงิน 43,200 

บาท 

-  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 2 วัน  เป็นเงิน 1,000 

บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 - มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 - โครงการดําเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 2 

2.  ตัวชี้วัด/ตวับ่งช้ีของ   สกอ.   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้และทักษะท่ีพึงประสงค์ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมเพ่ิมมาก

ข้ึน 

2. นักศึกษามีความพร้อมในการเตรียมตัวในประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

3. นักศึกษามีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตท่ีดี 
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การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 หน่วยงานหรือองค์การอาจปฏิเสธการศึกษาดูงาน เนื่องจากสถานการณ์หรือความ

พร้อมของสถานท่ี หรือการเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

ต้องมีการติดต่อประสานกับหน่วยงานท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียง เพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษา

ดูงาน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 ……โครงการ การศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นโครงการท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และเพ่ิมพูนทักษะต่างๆให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ช้ันปีท่ี 4 โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาการทํางานของ

นักจิตวิทยาและสายอาชีพท่ีเก่ียวข้องท้ังในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต ด้านวิชาการ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ    

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีงบประมาณ 

2555 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับนักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงได้จัดทํา

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตซึ่งสามารถตอบสนองการพัฒนาศักยภาพให้กับบัณฑิตท้ัง

หลักสูตรใหม่ และหลักสูตรเก่าไปพร้อมๆกัน  

การจัดโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมท่ี 1 : อบรมวิชาชีพด้าน

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมท่ี 2: แนวทางการสอนเพื่อเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning 

กิจกรรมท่ี 3 : Whole Language and Phonetics-based instruction วิธีใดเหมาะสมกับการสอน

ทักษะการอ่านสําหรับผู้เรียนชาวไทย โดยมีรูปแบบ ดังน้ี 1) โครงการสัมมนาวิชาการด้านการ

สอน  2) โครงการสัมมนาและดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเป็นการจัดอบรมสัมมนา 

รูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก และศึกษาดู

งานในสถานประกอบการเพื่อศึกษาวิธีการทํางานในสถานท่ีจริง ซึ่งการอบรมสัมมนา และ

ศึกษาดูงานน้ีจะนํามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ

ทักษะทางสังคมท่ีจําเป็นต่อการทํางานในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดีการทํางานด้านการแปล การสอน และสาขาอาชีพอื่นๆ 

2.เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล การสอน 

และจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ 

3.เพ่ือให้นกัศึกษาเกิดทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็น การสอน และสาขาอาชีพอื่นๆ 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนกัศึกษา 

5. เพ่ือให้นกัศึกษานาํความรู้  ประสบการณ์ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการทํางานใน

อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต 

7.เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ และความร่วมมือท่ีดีกับสถานประกอบการต่างๆกับมหาวิทยาลัย 
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เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ  ช้ันปีท่ี 3 จํานวน 150 คน  

- บุคลากรหลักสูตรภาษาองักฤษ และวิทยากร จํานวน 16 คน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู้ และความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ 

และทักษะการทํางาน 

- นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการสอนภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญ การสอน และ

การประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆโดยตรง 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ติดต่อวิทยากร และทําจดหมายเชิญ 

3. ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา 

4. ดําเนินโครงการ โดยบรรยายและให้ความรู้ด้านการแปล 

5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานท่ีดําเนินการ 

เดือนกรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ  45, 000 บาท แบ่งเป็น 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบ่งเป็น 

 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 3 ชม. x 2 คน) 7,200   บาท 

 ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 16 ชุด)     1,600   บาท 

         ค่าเอกสารประกอบการอบรม (30 บาท X 200 ชุด)   6,000 บาท 

 

     กิจกรรมท่ี 2: แนวทางการสอนเพื่อเน้นการเรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบ่งเป็น 



216 
 

‐ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) 7,200   บาท 

‐ ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 16 ชุด)     1,280   บาท 

‐ ค่าจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายและแบบประเมินผล (15 บาท X 100 ชุด)

                                                       1,500 บาท 

‐ ค่าจัดทําแบบทดสอบก่อนและหลังการบรรยาย (5 บาท X 100 ชุด)  500  บาท 

‐ ค่าวัสดุ       4,520 บาท 

 

กิจกรรมท่ี 3 : Whole Language and Phonetics-based instruction วิธีใดเหมาะสมกับ

การสอนทักษะการอ่านสําหรับผู้เรียนชาวไทย 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบ่งเป็น 

‐ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200 บาท x 6 ชม. x 1 คน) 7,200   บาท 

‐ ค่าอาหารกลางวัน (80 บาท x 16 ชุด)        1,280   บาท 

‐ ค่าจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายและแบบประเมินผล 

     (15 บาท X 100 ชุด)      1,500 บาท 

‐ ค่าจัดทําแบบทดสอบก่อนและหลังการบรรยาย (5 บาท X 100 ชุด)     

                                                                          500 บาท 

‐ ค่าวัสดุ       4,520 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 46,400 บาท 

‐ ค่าตอบแทนอาจารย์ (12 คน x 600 บาท x 6 ชม.)           43,200 บาท 

‐ ค่าตอบแทนนักศึกษา (10 คน x 200 บาท)     2,000   บาท 

‐ ค่ารถรับ-ส่งวิทยากร       1,200 บาท 
 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2 แนวปฏิบัติที่   2.2.2 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 2.6 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 3.1 เกณฑ์ข้อท่ี 3 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู โทร 5858 

อาจารย์อานนท์ ขันโท โทร 5858 

อาจารย์ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสด์ิ  โทร 5858 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการท่ีเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ประเด็น

สําคัญทีสอดแทรกในหัวข้อสัมมนา 

 

แนวทางการควบคุม  

มีการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งก่อนดําเนินงาน 

มีการวางแผนดําเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

จัดบุคคลที่มีหน้าที่ กํากับ ติดตาม งานโครงการ โดยตรง 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศาสตร์ การสอน และสาขาอาชีพอื่น เกิด

ทัศนคติท่ีดีการทํางานด้าน การสอน และสาขาอาชีพอืน่ๆ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

จากผู้เช่ียวชาญด้าน การสอน และจากผู้เช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ เกิดทักษะพ้ืนฐานท่ี

จําเป็นต่อ และการสอน และสาขาอาชีพอื่นๆ มีแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา นาํ

ความรู้  ประสบการณ์ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการทํางานในอนาคตอย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างสมัพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานประกอบการต่างๆกับ

มหาวิทยาลัย 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักศึกษา คณาจารย์ มีความรู้ ในการพัฒนาตน เพ่ือชุมชน และทําให่ตนเองเกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวืต อีกท้ัง สามารถนําความรู้ในการอบรมสัมนาไปใช้ประโยชน์ ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน ดังเป็นฐานพัฒนา มนุษย์ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือสังคมต่อไป 
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กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

  ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

           ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  

           ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการกฤษฎีกาสัญจร  

 

หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดทําโครงการกฤษฎีกาสัญจรข้ึนอย่าง

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ ภารกิจและผลการดําเนินงาน

ของสํานักงานฯ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับแวดวงกฎหมาย ได้แก่ นักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อันเป็นการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและหลักเกณฑ์และนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ี

ดี นอกจากน้ี ยังสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสํานักงานฯ

ในการท่ีจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับงานร่างกฎหมายและให้

ความเห็นทางกฎหมายได้มากย่ิงข้ึน รวมท้ังช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบช่องทางในการเข้าถึง

ข้อมูลด้านกฎหมายของสํานักงานฯ ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นท่ี

เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงานได้มากย่ิงข้ึนด้วย 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจึงได้เห็นควรจัดทําโครงการกฤษฎีกาสัญจร

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ จัดให้มีการบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับบทบาท 

ภารกิจ หน้าท่ีของสํานักงานฯ กระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ระบบ

สารสนเทศของสํานักงานและทางเลือกของผู้เรียนนิติศาสตร์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต รวมท้ังจัดนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของสํานักงานฯ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตอันเป็นการให้ความรู้และข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อตัดสินใจในการ

ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาในภาย

ภาคหน้า 

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือแนะแนวนกัศึกษานิติศาสตร์ให้ได้รู้จักและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของ

สํานกังานกฤษฎีกา 

 2.  เพ่ือเปิดช่องทางให้นกัศึกษาแสดงความคิดเหน็และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

สํานกังานกฤษฎีกา  
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เป้าหมาย 

 1.  เชิงปริมาณ 

      - บุคลากร หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวน 15 คน 

      - วิทยากร จํานวน 10 คน 

     - นักศึกษานิติศาสตร์ จํานวน 80 คน  

 

 2.  เชิงคณุภาพ 

        นักศึกษานิติศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับสํานักงานกฤษฎีกา ร้อยละ 80 

 

ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินงาน 

               วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

 จัดเตรียมกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ 

 (1)  วางแผนงานและรูปแบบของกิจกรรม 

  (2)  ติดต่อประสานงานกับสํานกังานกฤษฎีกา 

 (3) ประชมุ ปรึกษา ร่วมกันในการกําหนดงานและกิจกรรม 

 (4)  จัดทําแบบสอบถามนกัศึกษา 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  10,000 บาท  

 วงเงินประมาณ 10,000 บาท 

    - ค่าอาหารว่างและเครือ่งด่ืม 1 ม้ือ (25 *20*2)        1,000  บาท 

  -ค่าอาหารกลางวนั (150*20)      3,000  บาท 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร  (600*1*6)     3,600  บาท 

- ค่าวัสดุ        2,400  บาท 

หมายเหตุ  ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

 1. นักศึกษานิติศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจบทบาทสํานักงานกฤษฎีกา  ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
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         2. นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อจํานวนนกัศึกษา 

ท้ังหมด  

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 3 แนวปฏิบัติที่ 3.1.5 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัดท่ี 3 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. อาจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์ 

2. อาจารย์สุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง 

3. อาจารย์อัมรตัน์ วะสมบัติ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลผลิต (output) 

       1  นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้รู้จัก

สํานักงานกฤษฎีกามากข้ึน 

       2.  นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สามารถเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของสํานักงานกฤษฎีกามากข้ึน 

 

 ผลลัพธ์ (outcome) 

       1. นักศึกษานิติศาสตร์มีช่องทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกช่องทางหนึ่ง 

       2. นักศึกษานิติศาสตร์มีโอกาสตัดสินใจในประกอบวิชาชีพทางกฎหมายให้

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษาในอนาคต 

  

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงท่ีสําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 นักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือและไม่ใส่ใจในการให้ความรู ้

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 จัดทําการเช็ครายชื่อนกัศึกษาและให้คะแนนแก่นักศึกษาท่ีให้ความร่วมมือและสนใจใน

โครงการ 
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบมีส่วนร่วม 

และหลักสูตรสามารถนาํนโยบายไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้ 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

  ความรู้                     

  ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา 2561105  ทักษะการใช้ภาษากฎหมาย 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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กําหนดการ 

โครงการกฤษฎีกาสัญจร  

26 กรกฎาคม 2555 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

9.00 -  12.00 น. บอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ 

13.30 -  16.30 น. บรรยายเรื่อง “บทบาท ภารกิจ หน้าท่ีของสํานกังานฯ กระบวนการ

ร่างกฎมายและให้ความเหน็ทางกฎหมาย ระบบสารสนเทศ ของ

สํานกังานฯ ทางเลือกของผูเ้รียนนิติศาสตร์”  โดยใช้วิทยากรจากทีม 

KM Young Elite หรือบุคลากรที่มีความรูค้วามเชี่ยวชาญของ 

สํานกังานฯ 

------------------------------------------ 
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หน่วยงาน หลักสูตรรัฐศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร์ 

โครงการ เส้นทางสูน่ักรฐัศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

การส่ือสารภายใต้ระบบโลกาภิวัตน์ได้นําพาประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมอาเซียน     ในปี พ.ศ. 2558 รวมท้ังเป็นส่วนหน่ึงของสังคมการเมืองโลกซึ่งมีผลให้

ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้โดยเสรี ประกอบกับการศึกษา

และอัตราการรู้หนังสือท่ีมากข้ึน ทําให้ประชาชนมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ

ปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐมากย่ิงข้ึนท้ังในทางตรงและทางอ้อม แนวคิดและ

กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ทางสังคมการเมืองและการบริหารท่ีเข้ามาพร้อมกับกระแสประชาคม

อาเซียน   และโลกาภิวัตน์ กลายมาเป็นประเด็นใหม่ๆ ท่ีรัฐบาลและประชาชนไทยจําเป็นต้อง

ปรับตัว เพราะกระแสดังกล่าวนอกจากการนําส่ิงใหม่ๆ เข้ามาสู่สังคมไทยแล้ว ความเหมาะสม

ในการรับมือ ภายใต้บริบทของสังคมไทย จําเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับการปรับตัว

ท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

เมื่อเป็นเช่นน้ีการพัฒนาและการผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ จึงควรท่ีจะมุ่งหมายใน

การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้มีทัศนคติและกระบวนทัศน์ท่ีสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ตลอดจนมีทักษะในการทํางานและการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ โดยคํานึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน                 ในขณะเดียวกันแม้ว่าบัณฑิต

บางส่วนอาจจะไม่ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานท่ีตรงสาขาอาชีพ แต่ความรู้ความเข้าใจในบทบาท

และหน้าท่ีของความเป็นพลเมือง อันประกอบไปด้วย การมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การมีส่วน

ร่วมอย่างแข็งขันและกระตือรือร้น ตลอดจนการมีจิตสาธารณะท่ีมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

เป็นท่ีตั้ง และการมีสันติวิธี            ก็ย่อมเป็นทัศนคติและกระบวนทัศน์ท่ีสําคัญและจําเป็นต่อ

การพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศทุกภาคส่วนใน

สภาวการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันพร้อมท้ังสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกันก่อนการเรียนในรั้ว

มหาวิทยาลัย 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบัณฑิตในเชิง

รุกให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวได้ตามวิวัฒนาการของสังคมการเมืองทั้งในและ

ต่างประเทศ อันจะเป็นการผลิตบุคลากรทางรัฐศาสตร์ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในท้ัง

ทางภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ประชาคมอาเซียนให้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ทาง

สังคม รวมท้ังมีความสามารถในการปรับตัวตามสภาวการณ์ทางสังคม สามารถแก้ไขปัญหา
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หรือลดข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและ

รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยเหตุดังกล่าวหลักสูตรรัฐศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการเส้นทางสู่นัก

รัฐศาสตรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีจะก้าวสู่ตลาดแรงงานท่ีมีการแข่งขันสูงใน

อนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ในการเตรียมความพร้อม

เพ่ือก้าวสู่สังคมแห่งการเปล่ียนแปลง 

2. เพ่ือแนะแนวเทคนิคการดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 

พ.ศ. 2558 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ช้ันปีท่ี 1   จํานวน 100 คน 

2. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ช้ันปีท่ี 2   จํานวน 135 คน 

3. อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์                 จํานวน 5  คน 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ มีความพร้อมก่อนเรียนและสามารถปรับตัวในการ

เรียนระดับอุดมศึกษาได้ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 พร้อมท้ังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ และคณาจารย์ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

 

 การอบรม บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการปรับตัวในการเรียนระดับอดุมศึกษา และการ

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะนักรัฐศาสตร ์
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ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2555   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน  ( In  Cash ) 

       ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  36,800 บาท แบ่งเป็น 

  -     ค่าวิทยากร (3 คน x 3 ช่ัวโมง x 600 บาท)  5,400   บาท 

  -     ค่าตกแต่งสถานท่ี (เหมาจ่าย)   3,000   บาท 

  -     ค่าอาหารกลางวัน (240 คน x 1 วัน x 40 บาท) 9,600   บาท 

  -     ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (240 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)12,000 บาท 

  -     ค่าเอกสาร (240 ชุด  X 20 บาท)                   4,800 บาท 

-     ค่าวัสดุ             2,000 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

      จํานวนท้ังส้ิน  19,500  บาท 

ค่าห้องประชุม วันละ 1,500 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน     1,500 บาท 

ค่าตอบแทนอาจารย์ ชม.ละ 300 บาท จํานวน 6 ชม. 

(300 บาท x 6 ชม.x 2 วัน x 5 คน) เป็นเงิน  18,000  บาท   

      

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี ......2.......  แนวปฏิบัติที่ …..2.2.2.… 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 เกณฑ์ข้อท่ี 1 และ 2 

 ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.          ตัวชี้วัดท่ี 2.7 , 2.8 , 3.1 , 3.2   

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม พิมพ์หนู ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 2. นายธนภัทร   ปัจฉิมม์  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 3. นายจตุพล   ดวงจิตร อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 4. นางสาวเบญจพร  พึงไชย  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

 5. นางสาวภาวินี  รอดประเสริฐ อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐศาสตร์ 

   6. คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์            

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ได้รับเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และ

สามารถปรับตัว    ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้อย่างมีความสุข 

2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 

3. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

  - ผู้เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด 

  - วิทยากรไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากติดภารกิจอื่น  

  - โครงการไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา อาจเกิดจากมีกิจกรรมอื่นๆ แทรก  

  - งบประมาณไม่เป็นไปตามท่ีกําหนด 

 

 2. แนวทางการควบคุม 

  - ทําการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการ

หลากหลายรูปแบบ 

  - ติดต่อเชิญวิทยากรล่วงหน้าก่อนจัดงานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมงาน  

  - บรรจุโครงการในแผนปฏิบัติการของหลักสูตร 
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  - ใช้งบประมาณให้เป็นตามที่ระบุในโครงการ 

   

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

 โครงการศึกษาเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียโดยตรงเพราะนักศึกษาสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

เตรียมพร้อมเพื่อท่ีจะก้าวสู่ตลาดแรงงานท่ีอยู่ภายใต้ประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 
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กําหนดการ 

“โครงการเส้นทางสูน่ักรฐัศาสตร์” 

ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

*********************************** 

 

08.00 – 08.30  น.  นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ลงทะเบียน 

08.30 – 09.00  น.  พิธีเปิด “โครงการเส้นทางสู่นักรฐัศาสตร์” 

    โดย ...... 

09.00 – 10.30  น.  การบรรยาย หัวข้อ พัฒนาการของวิชารัฐศาสตร ์

    โดย.......... 

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  การบรรยาย หัวข้อ การเตรียมตัวสู่ความเป็น 

นักรัฐศาสตร ์

    โดย....... 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  

13.00 – 14.30  น.  การบรรยาย หัวข้อ การเตรียมความพร้อมของ 

นักรัฐศาสตร ์

                                         สู่ประชาคมอาเซียน  โดย............ 

14.30 – 16.00 น. กิจกรรมระดมความคิดเห็น หัวข้อ คุณลักษณะ

บัณฑิตด้านรัฐศาสตร์ 

    ท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

16.00 – 16.30 น.  พิธีปิดโครงการ โดย........ 

 

 

    *************************************** 

 

**หมายเหต*ุ* กาํหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการค่ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมภาวะผู้นํา 

(บัณฑิต คนดี ดนเก่ง) 

 

หลักการและเหตุผล 

การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถนํา

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทํางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองและสังคมนั้น นักศึกษา

จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเสียสละ การเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันละกัน และการทํางาน

เป็นทีม คุณธรรมและจร ิยธรรม  ในว ัฒนธรรม  ไทย ด้วยเหต ุผลด ังกล่าวหล ักส ูตร

ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะขึ้น สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ท้ัง

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

2.  เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกฝนการทํางานเป็นทีม ภาวะ

ผู้นํา ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และการเรียนรู้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม  

3. เพ่ือใหน้ักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 ได้ฝึกฝนทักษะในการทํางาน ได้แก่ 

การวางแผน การดําเนินการตามแผน การคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

และการประเมินผลของงาน  

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 2 ได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มี

ความรู้ ความสามารถทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 2 มีโอกาสได้ฝึกฝนการทํางานเป็นทีม และ

เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
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2.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ ช้ันปีท่ี 2 จํานวน160 คน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ.2555 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

  ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 50,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท) 21,600  บาท 

-  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ (12 คน x 3วัน x 210 บาท)    17,150 บาท 

-  ค่าแท็กซี่ (12 คน x 400 บาท)                           4,800 บาท 

  -  ค่าวัสดุ                  6, 450 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

    2.  ค่าใชจ่้ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 59,200 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าบริการห้องประชุม เป็นเงิน 5,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 3 คน ชม.ละ 600 บาทจํานวน 24 ชม.เป็นเงิน 

43,200 บาท 

- ค่าตอบแทนนกัศึกษา 15 คน วันละ 200 บาท จํานวน 3 วัน เป็นเงิน  

         9,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน     2,000 บาท  

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี ......2.......  แนวปฏิบัติที่ …..2.2.2.… 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 2.6 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 2.8 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

 3. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 3.1 เกณฑ์ข้อท่ี 3 
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 4. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ข้อท่ี 3.2 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

  

ผู้รับผิดชอบ 

1.อาจารย์วันวิสาข์  พงษ์ปล้ืม โทร. 5858 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีท่ี 2 มีทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียนเพ่ิมมากข้ึน 

2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษช้ันปีท่ี 2 สามารถทํางานเป็นทีม มีภาวะผู้นํา มี

ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

    นักศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ   

 

แนวทางการควบคุม  

 จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และแบบฟอร์ม

การทําโครงการตามแผนปฏิบัติราชการให้กับหน่วยงาน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 ฝึกการใช้ชีวิตในค่าย ท่ีสอดแทรกความรู้ภาษาอังกฤษในทุกกิจกรรม นักศึกษาเกิดการ

เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น เกิดการแบ่งปัน ประสบการณ์ การสื่อสารภาษาอังกฤษ รู้จักใช้

ภาวะผู้นาํในกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือพัฒนาบัณฑิต ท่ี เป็น “คนดี คนเก่ง กล้าแสดงออก” 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

หลักการและเหตุผล 

ตลาดแรงงานคือปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  การผลิตนักศึกษาท่ีมี

ตลาดแรงงานรองรับย่อมทําให้ภาวะการว่างงานลดน้อยลง ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายสถาบันการศึกษา ฝ่ายผู้ประกอบการ และ

ตัวนักศึกษาท่ีจะต้องปรับปรุงพัฒนาไปพร้อมๆกัน และเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียน

การสอน และการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ให้เป็นท่ียอมรับ และเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน 

ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรภาษาไทยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างองค์รวม 

จึงจะจัดโครงการพัฒนานกัศึกษาสู่ความต้องการของตลาดแรงงานขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้นักศึกษารู้ความต้องการบุคลากรภาษาไทยในตลาดแรงงาน   

2.   เพื่อศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย 

3.   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.    เพ่ือเป็นฐานข้อมูล และแนวทางในการปรับปรุงหลกัสูตรภาษาไทย 

 

เป้าหมาย 

1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ        

นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 80 คน 

 

 2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาและบุคลากรหลักสูตรภาษาไทย รู้ เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้  
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กิจกรรมดําเนินการ  

1. เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องความต้องการบุคลากรภาษาไทยในตลาดแรงงาน 

2.  Focus Group ความต้องการในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 

3.  ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2555   ณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

        1.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน   (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  10,000   บาท แบ่งเป็น 

 1.1 ค่าวิทยากร 1 คน 3 ช่ัวโมง x 1,200บาท           =   3,600 บาท 

 1.2 ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร        =     400 บาท 

          1.3 ค่าถ่ายเอกสารและทําเล่มเอกสาร                 =    2,000 บาท 

 1.4 ค่าอาหารว่าง (1 ม้ือ x 40 คน x 25 บาท)         =    1,000 บาท 

   1.5 ค่าวสัดุ         =    3,000 บาท              

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

         

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน   18,000     บาท           แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (5 คน xจํานวน 6 ชม. x 600  บาท) 18,000  บาท   

 -  ค่าสาธารณูปโภค         3,000   บาท  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

     กลยุทธ์ท่ี 2  แนวปฏิบัติที่ 2.3.1, 2.3.5, 2.3.8 

              กลยุทธ์ที่ 4  แนวปฏิบัติที่ 4.2.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

       ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ  สกอ. ข้อท่ี 1 และ 2  เกณฑ์ข้อท่ี 2.7 

  

ผู้รับผิดชอบ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติชื่น     โทร.  5846 

     2. นางสาวเหม่ยนะ จาง                      โทร.  5846           

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เขา้ร่วมโครงการทราบความต้องการบุคลากรภาษาไทยในตลาดแรงงาน 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบความต้องการของตลาดแรงงานท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตร

ภาษาไทย 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

4.หลักสูตรภาษาไทยใช้ผลการวิจัยเป็นฐานข้อมูล และแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร

ภาษาไทย 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

    1.1   วิทยากรมาบรรยายไม่ได้ 

            1.2   นักศึกษาให้ข้อมูลไม่ชัดเจน 

            1.3   ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ขอมูล 

            1.4   ติดต่อผู้ประกอบการไม่ได้ 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

             2.1  กําหนดวัน เวลา เชิญวิทยากรแต่เนิ่น ๆ หาวิทยากรสํารอง  

             2.2  รวบรวมหลักฐานสถานท่ีอยู่ของผู้ประกอบการ 

             2.3  เพ่ิมช่องทางในการติดต่อ ส่ือสาร หลาย ๆ ช่องทาง 
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ   

 ความคุ้มค่ามีมากกว่าค่าใช้จ่าย เพราะสามารถ ประเมินผลการเรียนการสอน        

ของหลักสูตรได้ และทําให้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นแนวทางในการพัฒนา

นักศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และจัดเตรียมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการสวนดุสิตสร้างนักอ่าน ครั้งท่ี  4 

 

หลักการและเหตุผล 

การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สังคม  

อารมณ์  ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ตนเอง   ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งเน้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน   โดยกําหนดให้วันท่ี  2 

เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่านและกําหนดให้ปี 2552-2561     เป็นทศวรรษแห่ง

การอ่าน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

หนังสือเด็กหรือวรรณกรรมสําหรับเด็กคือ ส่ือสร้างสรรค์สําหรับเด็กทุกคน ท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการแต่ละช่วงอายุอย่างมีคุณค่า  การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน 

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านจึงเป็นสิ่งท่ีผู้ใหญ่ควรให้ความสําคัญ หลักสูตรภาษาไทย

ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการสวนดุสิตสร้างนักอ่าน เพื่อจัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจอยากจะอ่านหนงัสือ นอกจากนี้ ยังนําเอาวรรณกรรมสําหรับ

เด็ก  ซึ่งเป็นผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย มาถ่ายทอด

ในรูปแบบการเล่านิทานด้วยวิธีการหลากหลาย  เป็นการเสริมเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

ส่งเสริมการพัฒนาทางสมอง  สติปัญญา ให้แก่เด็กจากการอ่านอีกด้วย  

 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดแก่เยาวชนในชนบท 

2.   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จากการอ่านวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

3.   เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความรู้ ให้เกิดขึ้นกับเด็กโดยการอ่าน 

4. เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยได้นําผลงานวรรณกรรมสําหรับเด็กมา

เผยแพร่สู่ชุมชนและสังคม 

 

เป้าหมาย     

  1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

-   นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ    จํานวน  200   คน 
-   นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนท่าระพา ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมือง จังหวัด

สระแก้ว     จํานวน  60  คน 
-   นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 70  คน 
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- บุคลากรหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 2 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนโรงเรียนสาธิตลอออุทิศเห็นความสําคัญของการอ่าน  และมี

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

- นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนท่าระพาเห็นความสําคัญของการอ่าน และมี

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสามารถถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่

ผลงานให้แก่ชุมชน เพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้  

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยมีคุณธรรม รู้จักเสียสละและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 

  

กิจกรรมดําเนินการ 

1.     ขออนมุติัโครงการ 
2. กิจกรรมท่ี 1   เล่านิทานให้น้องฟัง ณ   โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ 

2. กิจกรรมทื่ 2   สํารวจโรงเรยีนท่าระพา และประสานงานกับบุคลากรในท้องที่ในการ 

     จัดกิจกรรม 

3.  จัดเตรียมส่ือ  อุปกรณ์ ใช้ในโครงการ 

4.  จัดการประชุมเตรียมงาน  

5.  ดําเนินโครงการ ดังน้ี  จัดทําห้องสมุดหนังสือและของเล่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน     จัดกิจกรรมหนังสือทํามือ จัดกิจกรรมเกมภาษาไทย  และจัดนิทรรศการทางภาษาไทย 

6.  สรุปและประเมินผลโครงการ 

     

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1    20   มีนาคม   2555  ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

กิจกรรมท่ี 2   30   มิถุนายน   2555  ณ โรงเรียนท่าระพา ตาํบลศาลาลําดวน อาํเภอ

เมือง จังหวัดสระแก้ว   

 

 

 

 



239 
 
งบประมาณ 

1.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 15,000 บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าน้าํมันรถตู้ และรถบัส                                                               10,000   บาท                           

 -  ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ และพนักงานขับรถ  (180 บาท x 5  คน x 2 วัน )      1,800      บาท 

   - ค่าวัสดุ                                                                           3,200     บาท 

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind)      

             รวมเป็นเงิน 27,900 บาท แบ่งเป็น 

-   ค่าตอบแทนอาจารย์    3   วัน    x  8   ชม. X  600   บาท             14,400   บาท  

        -   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี    3   วัน    x  500   บาท                           1,500   บาท  

-   ค่าเช้ารถตู้ 2 คันๆละ 6,000 บาท                                             12,000   บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามรถนาํความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.4 

               กลยุทธ์ที่   3      แนวปฏิบัติที่   3.1.3 

     

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อที่  2.6  

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 3    

  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   1. นางรักษ์ศิริ    ชุณหพันธรักษ์ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิศา  โชติช่ืน 

 3.   นางสาวเบญจมาศ    ขําสกุล 

 4.   นางสาวศุภศิริ  บุญประเวศ 
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          5.   นางสาวปริศนา  ฟองศรนัย์ 

          6.   นายวัชรพล       วิบูลยศริน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

2.   นักศึกษาได้ฝึกนําความรู้ทางวิชาการเผยแพร่ต่อชุมชน 

3.  นักศึกษาเกิดความรู้สึกและเสียสละ และฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ      ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

บุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

    -ขาดการประสานงานกับชุมชนท่ีไปจัดกิจกรรม  และงบประมาณท่ีขอน้อย  

จําเป็นต้องขอรับการบริจาด และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

            ประสานงานกับโรงเรียน   หน่วยงานท่ีจะนับสนุนโครงการล่วงหน้า    และการจัด

กิจกรรมต่างๆ สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้    
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 การดําเนินโครงการน้ีมีความคุ้มค่าท้ังต่อนักศึกษาทุกช้ันปี  เนื่องจากเป็นการนําเอา

ความรู้  ประสบการณ์  กระบวนการในการทํางานของนักศึกษานํามาใช้ในสถานการณ์จริง  ใน

ด้านผู้เข้ารับบริการจะได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดสร้างสรรค์  ทางภาษาไทย  และเป็น

การเผยแพร่ความรู้  เชิดชู  ตระหนักและเห็นภาษาไทย  เกิดการอนุรักษ์ภาษาไทย   ซึ่งตรงกับ

ปรัชญาของหลักสูตรภาษาไทย     
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กําหนดโครงการสวนดุสิตสร้างนักอ่าน ครั้งที่ 4    

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

กิจกรรมท่ี 1      วันท่ี    20   มีนาคม   2555  ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

14.30 น.   ลงทะเบียน  ณ  เวทีสนาม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

 

15. 00 น.   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดงาน 

 

15.30 น.   เกมภาษาไทยน่ารู ้

 

16.00 น.    การแสดงวรรณกรรมเด็กสร้างสรรค์ในอาเซียน   

 

16.00 น.                             เกมแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมเด็ก 

    

16.30 น.   ปิดงาน   
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กิจกรรมท่ี 2   30   มิถุนายน   2555  ณ โรงเรียนท่าระพา ตาํบลศาลาลาํดวน อาํเภอเมือง  

                                                 จังหวัดสระแก้ว   

 

9.30 น.   ลงทะเบียน  ณ  เวทีสนาม โรงเรียนท่าระพา 

 

10. 00 น.   ผู้แทนหน่วยงานราชการกล่าวเปิดงาน 

 

    เกมภาษาไทยน่ารู ้

 

11.00 น.    การแสดงวรรณกรรมเด็กสร้างสรรค์ในอาเซียน   

 

12.00 น.                             พักรับประทานอาหารกลางวัน             

 

13.00 น.                             เกมแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมเด็ก 

 

 

14.00  น.                         กิจกรรมหนังสือทํามือ 

                                

                                      กิจกรรมปริศนาคําทาย 

    

16.00 น.         ปิดงาน   
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษ   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหลกัสูตรภาษาอังกฤษ 

 กิจกรรมท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานก่อนข้ามผ่านงานแปล   

และ 

กิจกรรมท่ี 2 แปลอย่างนักแปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธิ์กับการแปล        

 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมและ

ศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีงบประมาณ 

2555 หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตรใหม่ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพด้านการแปลและการสอนโดยเฉพาะ 

ในขณะเดียวกันหลักสูตรยังคงมีนักศึกษาในหลักสูตรเก่าท่ีกําลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2553 

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพ่ิมศักยภาพให้กับ

นักศึกษาของหลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขา

การแปลกิจกรรมท่ี 1 ความรู้พ้ืนฐานก่อนก้าวผ่านงานแปล และ กิจกรรมท่ี 2 แปลอย่างนัก

แปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธิ์กับการแปล ซึ่งสามารถตอบสนองการพัฒนาศักยภาพให้กับ

บัณฑิตท้ังหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรเก่าไปพร้อมๆกัน  

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปลกิจกรรมที่ 1 ความรู้พื้นฐานก่อนก้าว

ผ่านงานแปล  และ กิจกรรมท่ี 2 แปลอย่างนักแปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธิ์กับการแปล โดย

รูปแบบของการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นการรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก 

ซึ่งการอบรมสัมมนาน้ีจะนํามาซึ่งความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และการพัฒนาทักษะด้าน

ภาษา ทักษะทางด้านการแปลและทักษะทางสังคมที่จําเป็นต่อการทํางานในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์การแปล  

2. เพ่ือให้นักศกึษาเกดิทัศนคติท่ีดีการทํางานด้านการแปล  

3. เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญด้านการแปล  

4. เพ่ือให้นักศกึษาเกดิทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการแปล  

5. เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
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6. เพ่ือให้นักศึกษานาํความรู้  ประสบการณ์ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการ

ทํางานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ  จํานวน  200 คน  

- บุคลากรหลักสูตรภาษาองักฤษ และวิทยากร จํานวน 16 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษมีความรู้ และความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษ 

และทักษะการทํางาน 

- นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแปลอย่างมืออาชีพ  

- นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านการแปล

โดยตรง 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

โครงการพฒันาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปล กิจกรรมท่ี 1 “ความรู้พื้นฐานก่อนก้าว

ผ่านงานแปล”และ กิจกรรมที่ 2 “แปลอย่างนกัแปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธ์ิกับการแปล” 

1. นาํเสนอโครงการ 

2. ประชุมวางแผนดําเนินการ 

3. ติดต่อวิทยากร 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 

5. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดแววนักแปล 

6. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านการแปล เป็นเวลา 1 วัน โดยวิทยากร

ภายนอกผู้เช่ียวชาญมาบรรยายให้ความรู้เพื่อปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพนักแปล หลังจากการ

บรรยายในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายมีการฝึกปฏิบัติการด้านแปล 

7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
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ระยะเวลาในการดําเนินงานและสถานท่ีดําเนินการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ กิจกรรมท่ี 1 “ความรู้พ้ืนฐาน

ก่อนก้าวผ่านงานแปล” ในเดือนกรกฎาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 32 และ กิจกรรมท่ี 2 

“แปลอย่างนักแปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธ์ิกับการแปล” ในเดือนสิงหาคม 2555 

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปล กิจกรรมท่ี 1 “ความรู้พ้ืนฐาน

ก่อนก้าวผ่านงานแปล” 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวงเงิน  15,000  บาท แบ่งเป็น 

‐ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200บาท x 6 ชม. x 1 คน)    7,200  บาท 

‐ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย (250 บาท x 16 ชุด)  4,000   บาท 

‐ ค่าจัดทําเอกสาร (19 บาท X 200 ชุด)   3,800  บาท 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปล กิจกรรมที่ 2 “แปลอย่างนกั

แปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธ์ิกับการแปล” 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินวงเงิน  15,000  บาท แบ่งเป็น 

‐ ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1,200บาท x 6 ชม. x 1 คน)    7,200  บาท 

‐ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเช้า-บ่าย (250 บาท x 16 ชุด)  4,000   บาท 

‐ ค่าจัดทําเอกสาร (19 บาท X 200 ชุด)   3,800  บาท 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี ......2.......  แนวปฏิบัติที่ …..2.2.2.… 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการแปลเชิงธุรกิจและอาชีพไม่น้อย

กว่าร้อยละ  90 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ในการแปล เชิงธุรกิจและอาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 
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5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติท่ีดีต่อการแปลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. อาจารย์วรวิทย์    กิจเจริญไพบูลย์ 

2. อาจารย์สุธาสินี  เกสร์ประทุม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความรูพ้ื้นฐานสําหรับทํางานแปล 

2. นักศึกษาเกิดทัศนคติท่ีดีการทํางานด้านการแปล  

3. นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญด้านการแปล  

4. นักศึกษาเกิดทักษะพื้นฐานท่ีจําเป็นต่อการแปล  

5. นักศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

6. นักศึกษานาํความรู ้ ประสบการณ์ จากการอบรมสัมมนามาพัฒนาในการทํางานใน

อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

  ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

  ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

            ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรกัษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

บุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปล 

กิจกรรมที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานก่อนก้าวผ่านงานแปล   

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันท่ี  กรกฎาคม 2555 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

เวลา  0.900 – 10.30 น.  ลงทะเบียน 

    พิธีเปิดงาน  

โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานก่อนก้าวผ่านงานแปล”  

โดยอาจารย์ปกรณ ์ กฤษณ์ประจันต์ 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “ความรู้พื้นฐานก่อนก้าวผ่านงานแปล” 

โดยอาจารย์ปกรณ ์ กฤษณ์ประจันต์ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการแปล 

โดยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ปกรณ์   

กฤษณ์ประจันต์ และ 

     วิทยากรช่วย คือ อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  พนาวาส 

อาจารย์วันวิสาข ์พงษ์ปลื้ม    

อาจารย์สุณา กังแฮ   

อาจารย์ณัฐพร โอวาทนุพัฒน ์

     อาจารย์สุทธาสินี เกสร์ประทุม 

     อาจารย์ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ 

     อาจารย์นที  เพชรสุทธิธนสาร 

     อาจารย์ณัฐพัชร สายเสนา 

     Mr. Andrew Coltrane 

     Mr. Ivan Benedict New 
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     Mr. Tyler Duong 

 14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

 14.45 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการการแปล (ต่อ) 

     โดยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์ปกรณ์   

กฤษณ์ประจันต์ และ 

     วิทยากรช่วย คือ อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  พนาวาส 

อาจารย์วันวิสาข ์พงษ์ปลื้ม    

อาจารย์สุณา กังแฮ   

อาจารย์ณัฐพร โอวาทนุพัฒน ์

     อาจารย์สุทธาสินี เกสร์ประทุม 

     อาจารย์ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ 

     อาจารย์นที  เพชรสุทธิธนสาร 

     อาจารย์ณัฐพัชร สายเสนา 

     Mr. Andrew Coltrane 

     Mr. Ivan Benedict New 

     Mr. Tyler Duong 
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กําหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสาขาการแปล 

กิจกรรมที่ 2 “แปลอย่างนักแปลมืออาชีพ ประเด็น ลิขสิทธิ์กับการแปล” 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วันท่ี  สิงหาคม 2555 

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ อาคารเรียนรวม 32 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

เวลา  09.00 – 10.30 น.  ลงทะเบียน 

    พิธีเปิดงาน  

โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 บรรยายเรื่อง “แปลอย่างนกัแปลมืออาชีพ ประเด็น 

ลิขสิทธ์ิกับการแปล” โดยอาจารย์สันติภาพ   

ดําประไพ 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “แปลอย่างนกัแปลมืออาชีพ ประเด็น 

ลิขสิทธ์ิกับการแปล” โดยอาจารย์สันติภาพ   

ดําประไพ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มเสนอความคิดเหน็ 

โดยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์สันติภาพ  ดําประไพ 

และวิทยากรช่วย คือ  

อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  พนาวาส 

อาจารย์วันวิสาข ์พงษ์ปลื้ม    

อาจารย์สุณา กังแฮ   

อาจารย์ณัฐพร โอวาทนุพัฒน ์

     อาจารย์สุทธาสินี เกสร์ประทุม 

     อาจารย์ธนศร วิสุทธิว์ารินทร์ 

     อาจารย์นที  เพชรสุทธิธนสาร 

     อาจารย์ณัฐพัชร สายเสนา 
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     Mr. Andrew Coltrane 

     Mr. Ivan Benedict New 

     Mr. Tyler Duong 

 14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

 14.45 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มเสนอความคิดเหน็ (ต่อ) 

โดยวิทยากรหลัก คือ อาจารย์สันติภาพ  ดําประไพ 

และวิทยากรช่วย คือ  

อาจารย์วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ช่ืนประภานุสรณ์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมโภชน์  พนาวาส 

อาจารย์วันวิสาข ์พงษ์ปลื้ม    

อาจารย์สุณา กังแฮ   

อาจารย์ณัฐพร โอวาทนุพัฒน ์

     อาจารย์สุทธาสินี เกสร์ประทุม 

     อาจารย์ธนศร วิสุทธิ์วารินทร์ 

     อาจารย์นที  เพชรสุทธิธนสาร 

     อาจารย์ณัฐพัชร สายเสนา 

     Mr. Andrew Coltrane 

     Mr. Ivan Benedict New 

     Mr. Tyler Duong 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต “เส้นทางสู่เนติบัณฑิตไทย” 

  

หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตออกมาจํานวน

มากในแต่ละปีการศึกษา และบัณฑิตส่วนใหญ่จะสอบในช้ันเนติบัณฑิต ด้วยมุ่งหวังจะประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายต่อไป เพ่ือให้บัณฑิตมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน จึงจําเป็นต้องมีการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและเตรียมความ

พร้อมสู่การสอบวัดผลความรู้ในช้ันเนติบัณฑิต ท่ีต้องมีความพร้อมทางด้านทฤษฎีและทักษะใน

การเขียนตอบข้อสอบ  ดังนั้น  จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน

กระบวนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเชิญวิทยากรพิเศษท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญและผู้ปฏิบัติงานโดยตรงไม่ว่าจะเป็น   ผู้พิพากษา  อัยการ  ทนายความ  ท่ีปรึกษา

กฎหมายท่ีมีชื่อเสียงมาบรรยายถึงโครงสร้าง  เน้ือหาสาระสําคัญ  พร้อมท้ังแนวทางในการ

เตรียมความพร้อมในการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย   ตลอดจนเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ในแต่ละรายวิชาท้ังในทางทฤษฏีและทาง

ปฏิบัติ 

2. เพ่ือใหน้ักศึกษาทราบและเข้าใจในแนวทางการศึกษากฎหมายในระดับสูง 

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย  

4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง  (Learning  by  doing) 

 

เป้าหมาย  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - นิติศาสตรบัณฑิตและนกัศึกษาช้ันปีท่ี 4 หลักสูตรนิติศาสตร์ จํานวน  100  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

- บัณฑิตและนกัศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการนําความรู้ไปใช้ในการสอบเนติ

บัณฑิตไทย  
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กิจกรรมดําเนินการ 

 กิจกรรมท่ี 1 บรรยายหลักกฎหมายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา วิธีการศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติให้เกิดความเข้าใจในทางทฤษฎีและ

ทางฏิบัติ 

กิจกรรมท่ี 2 บรรยายสรุปขอบเขตเป็นรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมาย

อาญาพรอ้มแนะแนวทางการเขียนตอบข้อสอบ   

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระยะเวลาดําเนินการ  กลางเดือนมีนาคม-เมษายน 2555 

     สถานที่ดําเนินการ ห้องประชุมปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  34,800   บาท 

                 กิจกรรมท่ี 1 วงเงินประมาณ 7,650 บาท 

       -  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (25*30*1)   750   บาท 

       -  คา่อาหารกลางวัน (150*30*1)    4,500    บาท 

            -  ค่าตอบแทนวิทยากร (600*2*2)            2,400   บาท 

             

 กิจกรรมท่ี 2 วงเงินประมาณ 27,150 บาท 

       -  ค่าจัดทําเอกสาร       750   บาท 

                 -  ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม (25*20*4 )  2,000   บาท 

       -  คา่อาหารกลางวัน (150*20*2)    6,000    บาท 

            -  ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200*1*12)           14,500   บาท 

            - ค่าวัสด ุ      4,000   บาท 

 

 หมายเหตุ  :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะในการเตรียมพร้อมเพื่อสอบเนติบัณฑิตไทย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 70 

 2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1. ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.1.3 

แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

กลยุทธ์ท่ี 2 แนวปฏิบัติที่ 2.1.1  

แนวปฏิบัติที่ 2.1.3 

แนวปฏิบัติที่ 2.2.2 

แนวปฏิบัติที่ 2.3.6 

      

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ท่ี 1 , 2.2 และ 6   

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  หลักสูตรนิติศาสตร์   

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.   นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการบรรยายโดยวิทยากร

พิเศษ 

 2.  นักศึกษาสามารถนาํความรู้ท่ีได้รับไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อและแนวทางในการ

สอบเป็นเนติบัณฑิตไทย 

 3.  เป็นการยกระดับมาตรฐานของหลักสูตรวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 คณาจารย์หรือนักศึกษาไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 ประชาสัมพนัธ์โครงการและกาํหนดให้นกัศึกษานิติศาสตร์ปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

นิติศาสตรบัณฑิตและนักศึกษานิติศาสตร์ได้รับความรู้และมีความพร้อมในการสอบไล่

ความรู้ช้ันเนติบัณฑิต  
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กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา  

2561203 กฎหมายแพ่ง  :  หลักท่ัวไป      

2561205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  

2561304 กฎหมายลักษณะหนี้ 

2561501 กฎหมายอาญา 1  :  ภาคท่ัวไป     

2561502 กฎหมายอาญา 2  :  ภาคความผิด               

2561503 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 

2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและท่ีดิน         

2562406 เอกเทศสัญญา 1        

2562409 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์         

2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท                  

2562418 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                              

2562419 เอกเทศสัญญา 2                

2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม                          

2562512 กฎหมายลักษณะละเมิด       

2563201 กฎหมายครอบครัว                                       
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2563202 กฎหมายมรดก                                           

2563503 กฎหมายลักษณะพยาน                          

2563510 กฎหมายล้มละลาย                       

2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1               

2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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กําหนดการอบรม 

 เรื่องการเตรียมความพร้อมการศึกษากฎหมายวิธีสบัญญัติและ 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา 

วันจันทร์ที ่19 มีนาคม 2555 เวลา 9.30-12.00น. 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 3 อาคารสํานักวิทยบริการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

เวลา 9.00-9.30 น.   ลงทะเบียน 

เวลา 9.30-9.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 9.45-10.00 น.  กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เวลา 10.00-12.00 น.   บรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมการศึกษากฎหมาย 

    วิธีสบัญญัติและการไกล่เกล่ียข้อพิพาทตามกฎหมายวิธี 

    พิจารณาความแพ่งและอาญา  

    โดย ท่านผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิต 

เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

---------------------------------------------------- 
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กําหนดการอบรมความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

“เส้นทางสู่เนติบัณฑิตไทย” (พัฒนาความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

08:00-08:30  - ลงทะเบียน 

09:00-10:30  - บรรยายสรุป กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

   โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

10:30-10:45  - พักรับประทานอาหารวา่ง 

10:30-12:15  -บรรยายสรปุ  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) 

                               โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

12:15-13:00  -พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30  -บรรยายสรปุ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) 

                              โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

14:30-14:45  - พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16:15  - บรรยายสรุป  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ต่อ) 

                              โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ. ,นบท.) 

 

---------------------------------------------- 
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กําหนดการอบรมความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต   

“เส้นทางสู่เนติบัณฑิตไทย” (พัฒนาความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง) 

ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

08:00-08:30  - ลงทะเบียน 

09:00-10:30  - บรรยายสรุป กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  

   โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

10:30-10:45  - พักรับประทานอาหารวา่ง 

10:30-12:15  -บรรยายสรปุ  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ) 

                               โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

12:15-13:00  -พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30  -บรรยายสรปุ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ) 

                              โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ., นบท.) 

14:30-14:45  - พักรับประทานอาหารวา่ง 

14.45-16:15  - บรรยายสรุป  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ต่อ) 

                              โดย  นายฉัตรชัย   ลีลาวินิจ (นบ. ,นบท.) 

16.15 -16.30             กล่าวปิดงาน 

   โดย อาจารย์งามประวัณ เอ้สมนึก  ประธานหลักสูตรนิติศาสตร ์

-------------------------------------- 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬายังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่ีเข้าร่วมมีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ

รู้อภัย รู้จักมีความรับผิดชอบ รู้จักการทํางานเป็นทีม รวมท้ังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จในการทํางานร่วมกันเป็นทีมขององค์กรได้  หลายหน่วยงานจึง

กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นความสําคัญของการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรต่าง ๆ และเพ่ือให้นักศึกษารู้จักการ

ทํางานร่วมกันเป็นทีม รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย รวมถึงเป็นการอีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกาย ให้

มีบุคลิกท่ีดีอีกด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงจัดให้มีโครงการกีฬาสัมพันธ์ข้ึน 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา

ของคณะฯ 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักใคร ่ สามัคคีกันภายในหมู่คณะ 

3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนําประสบการณ์ท่ีได้

จากกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 600   คน 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักศึกษาได้มีกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

- นักศึกษามีความรักใคร่  สามัคคีกันภายในหมู่คณะ 

- นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันเป็นทีม  
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

2. ศึกษาถึงแผนงานดําเนินการ 

3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 

5. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ  อาคารพละ

ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

6. ประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม 

7. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประเมินผล เพ่ือสรุปจัดทํารายงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม  2555  ณ  อาคารพละศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

 ใช้เงินงบบริหารกาย วงเงินประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าวัสด ุ        3,000  บาท 

- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการ(40 คน x 25 บาทx 2 มื้อ)  2,000 บาท 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ    

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน  32,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการสถานท่ี วันละ 10,000 บาท จํานวน 1 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนนกัศึกษา 20 คน วันละ 200 บาท จํานวน 5 วัน เป็นเงิน  

            20,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 2,000    บาท 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.3 
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ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

2. สกอ.     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3. โครงการสามารถดําเนินการได้ตามกําหนด 

 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรักใคร่  สามัคคีกันภายในหมู่คณะ 

2. นักศึกษารู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมและสามารถนําประสบการณ์ท่ีได้จาก

กิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

3. นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ออกกําลังกายร่วมกันเพ่ือ

สุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1.ความเสี่ยงที่สําคัญ 

  การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

 2.แนวทางการควบคุม 

  -นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกใน e-activities 

  -ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้ทราบท่ัวกัน 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

 1. นักศึกษาจากทุกหลักสูตรได้ออกกาํลังการยร่วมกันเพื่อพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

 2. นักศึกษาได้ฝึกการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม 
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ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาภาวะผู้นําเพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา  

 

หลักการและเหตุผล 

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว หรือท่ีเรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้การติดต่อ

เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว ผู้ท่ีมีข้อมูลอยู่ในมือและสามารถใช้ข้อมูล

เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิผลจะเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพการแข่งขันเหนือคู่แข่ง เป็นเหตุผลให้

องค์กรพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร ตลอดจนจัดการประชุมแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของ

ปัจเจกบุคคลสู่ความรู้ระดับองค์กร หรือท่ีเ รียกว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับความต้องการของ

องค์กร นําไปสู่การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าวให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“โครงการพัฒนาภาวะผู้นําเพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้นํา   

การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อกระบวนทัศน์ของการจัดรูปแบบการศึกษาของไทย รวมถึง

กฎระเบียบท่ีนักศึกษาควรรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทําโครงการ อีกท้ังการศึกษาดูงานของ

ผู้นําชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือศึกษาทักษะทางภาวะผู้นําท่ีสร้างการยอมรับให้กับชาวบ้าน

ในพื้นท่ี    นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง    

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในเรื่องการสร้างสรรค์

บุคลากรให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ (Knowledge Workers) เพื่อเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ใน

การสร้างความมั่งคั่งทางปัญญา (Intellectual Wealth) ขององค์การ และสอดคล้องกับพันธกิจ

และยุทธศาสตร์ในประเด็นของการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง ภาวะผู้นํา การจัดทําแผนปฏิบัติงานและ

โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษาให้กับนักศึกษา 
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เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

-  คณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตัวแทน

หลักสูตร       จํานวน 35 คน 

-  อาจารย์ท่ีปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จํานวน 10 คน 

 

2.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

-  นักศึกษาเรียนรู้ทักษะภาวะผู้นํา และจัดทําแผนงานกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ประชุมวางแผนดําเนินงาน 

2. ขออนุมัติโครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ความรู้เรื่อง ภาวะผู้นํา การ

จัดทําแผนปฏิบัติงานและโครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  โดยประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดําเนินการ

เสร็จสิ้นในแต่ละวันและนําปัญหาที่พบมาประชุมและแก้ไขในแต่ละวัน 

5. ติดตามและทําการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเพื่อ

นําผลมาทําการประเมินโครงการ 

6. จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนกรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณ 

1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณท้ังหมด 37,100 บาท แบ่งเป็น 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  9,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าอาหาร 4 ม้ือ (50 บาท x 45 คน x 2 ม้ือ)  4,500 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง (25 บาทx45 คน  x 4 ม้ือ)             4,500 บาท 
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หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ใช้เงินงบบริหารกาย 28,100 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการห้องประชุม (10,000 บาท x 2 วัน)         20,000   บาท 

-  ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม. x 300 บาท x 1วัน)  3,600   บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร      4,500 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน  59,600 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 8 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม. เป็นเงิน 

          57,600 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน       2,000  บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.   มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

2.   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจดา้นภาวะผู้นาํ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. โครงการสามารถดําเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกาํหนด ร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 

       

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

2. สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ท่ีจําเป็นต่อการจัดทําโครงการ/

กิจกรรมนักศึกษา 

2. ผู้เข้าร่วมการประชุมมีทัศนคติท่ีดีต่อการทํากิจกรรมนักศึกษา รวมถึงการพัฒนา

จิตสาธารณะท่ีเป็นความมุ่งหมายหลักของการทํากิจกรรมนักศึกษา 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสพัฒนาภาวะผู้นํา ท้ังการฝึกปฏิบัติจริง และการศึกษาดู

งาน 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและการบริการสังคม ชุมชน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1.ความเสี่ยงที่สําคัญ 

  การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2.แนวทางการควบคุม 

  -นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกใน e-activities 

  

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

1. ตัวแทนหรือผูน้าํนกัศึกษาจากทุกหลักสูตรได้รับความรูแ้ละแนวทางในการเป็นผู้นาํ 

เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมนกัศึกษา 

2. นักศึกษาได้ฝึกการทํางานร่วมกัน 

 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
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 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ คือ บัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  มีสติปัญญา  

ใฝ่การเรียนรู้  นึกคิดอย่างเป็นระบบ  มีจิตสํานึก  และศักยภาพในการสร้างงาน  บุคลิกภาพดี  

มีความเป็นผู้นํา  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  มีวินัย  รับผิดชอบต่อตนเอง  และเอ้ืออาทร

ต่อสังคม  ตระหนักในคุณค่าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สุขภาพดี และมีความเป็นสากล 

และ สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัฒนธรรมสวนดุสิต คือ การมี

บุคลิกภาพท่ีดี การศึกษาหาความรู้ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ความมีวินัยและการ

รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ความมี

ระเบียบและประณีตในงานที่ทํา และมีความรู้จริงในส่ิงท่ีทํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ

ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยเฉพาะการเตรียมความ

พร้อมในการเรียนการสอน จึงจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ เพื่อสร้างคุณภาพท้ังในเชิงวิชาการและความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง ท่ี

เพ่ิมคุณค่าความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีจิตสํานึกท่ีดีในการเป็น

ส่วนหนึ่งของเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานในอนาคตต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

2.เพ่ือเพิ่มสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 1.1 อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 100 คน 

 1.2  นักศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 800 คน 



270 
 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะท่ี

สอดคล้องคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และตาม

วัฒนธรรมสวนดุสิต 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1.  ประชุมกําหนดกิจกรรมและวางแผนการดําเนินกิจกรรม 

 2.  ดําเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย 

    1) กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเพ่ือเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  

   2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

    3) กิจกรรม ท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นํานักศึกษา 

3. ประเมินผลโครงการ  

4. จัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

1. กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้สู่ประชาคมอาเซียน แก่นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนพฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมรักตก

นิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ เดือนกรกฏาคม 2555 ณ หอประชุมรักตกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

3. กิจกรรมท่ี 3 การจัดกิจกรรมการพัฒนาภาวะผู้นํานักศึกษา เดือนกรกฏาคม 

2555 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 

  

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน  110,500 บาท แบ่งเป็น 

งบประมาณ กิจกรรมท่ี  1 รายละเอียด ดังนี้ 

วงเงินประมาณ 47,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ)  5,000 บาท 
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-  ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 800 คน x 2 ม้ือ)          40,000 บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร      2,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

 

งบประมาณ กิจกรรมท่ี  2 รายละเอียด ดังนี้ 

วงเงินประมาณ 50,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 100 คน x 1 ม้ือ)  5,000 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 800 คน x 2 ม้ือ)          40,000 บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร      5,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

งบประมาณ กิจกรรมท่ี  3 รายละเอียด ดังนี้ 

วงเงินประมาณ 13,500 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าอาหารกลางวัน (50 บาท x 45 คน x 2 ม้ือ)  4,500 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง (25 บาท x 45 คน x 4 มื้อ)            4,500 บาท 

-  ค่าจัดทําเอกสาร      4,500 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ  

หมายเหตุ : - ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 60,000 บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการห้องประชุม ในกิจกรรมท่ี 1 จํานวน 1 วัน   เป็นเงิน 25,000 บาท 

-  ค่าบริการห้องประชุม ในกิจกรรมท่ี 2 จํานวน 1 วัน   เป็นเงิน 25,000 บาท 

-  ค่าบริการห้องประชุม ในกิจกรรมท่ี 3 จํานวน 1 วัน   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 
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1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

     ตัวชี้วัดท่ี 3 

 2. แผนงานเสริมสร้างทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมแลเอกลักษณ์ไทย 

     ตัวชี้วัดท่ี 2 

3. ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 

        ตัวบ่งช้ี  3.1  เกณฑ์ข้อท่ี 1 / 2 / 3 

       ตัวบ่งช้ี  3.2  เกณฑ์ข้อท่ี 1 / 2 / 3 

      ตัวบ่งช้ี 6.1  เกณฑ์ข้อท่ี 1 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะท่ี

สอดคล้องคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 

4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

  กําหนดให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบันทึกใน e-activities 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

ผลจากการดําเนินโครงการทําให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มี

การพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา โดยเป็นการพัฒนา

คุณลักษณะท้ังภายนอกและภายใน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพมีความรักและภาคภูมิใจ
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ในมหาวิทยาลัยและมีบุคลิคลักษณะตามวัฒนธรรมสวนดุสิตอันเป็นการเพิ่มคุณค่าความเป็น

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนอังกฤษธุรกิจ 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 จากแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลง

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะความสําคัญของแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการ

ให้ความสําคัญกับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการ

เรียนการสอนภาษาสากลเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้ การให้บริการวิชาการทางด้าน

ภาษาอังกฤษแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ก็เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การเตรียมพร้อมดังกล่าว

ได้ นอกจากนี้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมก็เป็นหนึ่งในพันธกิจท่ีหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจให้ความสําคัญและได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน จากผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนหลายโครงการท่ีผ่านมา

ของหลักสูตร พบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานําความรู้ความสามารถในสาขาวิชาไป

ประยุกต์ใช้ในการทํางาน โดยเฉพาะทางด้านการวิจัย ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

นอกห้องเรียน รู้จักกระบวนการวิจัย เพ่ิมคุณค่าความเป็นบัณฑิตของตน และมีจิตสํานึกท่ีดีใน

การเป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาความรู้ ในชุมชน   อีก ท้ัง ยัง เ ปิดโอกาสให้อาจารย์

ระดับอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การจัด

กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความรู้ กล่าวคือ มีการวางแผนและจัดกิจกรรม

ร่วมกันของอาจารย์นักศึกษา และประชาชนด้วย เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือให้ความรู้

สําหรับผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงการบริการวิชาการให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ

สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจึงได้ดําเนินการโครงการบริการ

วิชาการสู่ชุมชนอังกฤษธุรกิจในรูปโครงการวิจัยอยู่ 9 โครงการด้วยกันคือ (1) การพัฒนาคู่มือ

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร (2) การศึกษาการใช้

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้สาธิตกิจกรรมวิถีไทยในรีสอร์ท สวนสามพราน (3) การพัฒนาคู่มือ

ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทย (4) การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษ

สําหรับผู้ประกอบอาชีพขับข่ีรถตุ๊กตุ๊กรับจ้างในกรุงเทพมหานคร (5) การศึกษาการใช้

ภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจจราจรในกรุงเทพมหานคร (6) การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของ

พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจําทาง เขตกรุงเทพมหานคร (7) การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษ

สําหรับผู้ค้าขายอาหาร ณ ท่าเทียบเรือสุระกุล จังหวัดพังงา (8) ทรรศนะของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนคําศัพท์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย และ (9) ทรรศนะของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ท่ีมีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือเล่มเล็กและกิจกรรมเสริม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้ประกอบการในสาขาอาชีพด้านต่างๆให้

สามารถนําไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง  

2. เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และประชาชนมีโอกาส

แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญของการ

ทํางานเพื่อชุมชน  

3. เพื่อให้นักศึกษาท่ีเ ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษ และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้กระบวนการวิจัย  

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ    

- ประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ จํานวนประมาณ 180 คน 

- อาจารย์หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ จํานวน 10 คน 

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ จํานวน 28 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ประชาชนผู้ประกอบอาชีพด้านต่างๆ นําความรู้จากคู่มือการใช้ภาษาอังกฤษใน

สาขาอาชีพต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของตนได้ 

- อาจารย์หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่งการพฒันาการ

เรียนการสอนกับผู้ประกอบการในสายอาชีพต่างๆ  

- นักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ มีความรู้ความสามารถทางด้าน

กระบวนการวจัิย และทักษะภาษาอังกฤษในสายอาชีพต่างๆ  

- อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษสามารถจัดกิจกรรมตามแผนงาน

สําเร็จลุล่วง  

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
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กิจกรรมดําเนินการ  

1. นักศึกษาติดต่อและประสานงานกับผู้ประกอบการในสายอาชีพด้านต่างๆ ถึงความ

ต้องการจําเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในสายอาชีพของตน  

2.นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 ปรึกษากับอาจารย์เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการและแผนงานวิจัย 

3.จัดทําส่ือ อุปกรณ์ คู่มือกิจกรรม   

4.จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษ  

5.ประเมินผล ประชุมสรุปผล และนําเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนมกราคม – เมษายน 2555 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash) 

ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 74,900 บาท  แบ่งเป็น 

 -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 1.500 บาท จํานวน 3 วัน  เป็นเงิน 4,500บาท 

-  ค่าตอบแทนอาจารย์ 10 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จํานวน 8 ชม. เป็นเงิน  

48,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนนกัศึกษา 28 คน ช่ัวโมงละ 100 บาท จํานวน 24 ชม. เป็นเงิน  

22,400 บาท 

  

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย   

             กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

อาจารย์  และนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

              กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

  อาจารย์  และนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

              กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 อาจารย์  และนักศึกษา  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

       

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1  แนวปฏิบัติที่ 1.1.2 

        แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 

        แนวปฏิบัติที่ 1.2.3   

2. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 5  แนวปฏิบัติที่ 5.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 5.1 เกณฑ์ข้อท่ี 2, 3, 4 

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 5.2 เกณฑ์ข้อท่ี 1, 2, 3 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา ชาตตระกูล โทร. 5857 

2. อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา   

3. อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ สามารถส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้มากข้ึน และได้รับคู่มือ

ภาษาอังกฤษที่สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้   

 2.  อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถนําเนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจประเภทต่างๆ มาพัฒนาการเรียนการสอนในบางรายวิชาในหลักสูตรได้  

3. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ช้ันปีท่ี 4 ได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะ

ภาษาอังกฤษในสายอาชีพต่างๆ และสามารถจัดทําโครงการวิจัยตามกระบวนการท่ีถูกต้องได้ 
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การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 การดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ ผู้

ประกอบอาชีพต่างๆ อาจไม่ให้ความร่วมมือหรือรับบริการวิชาการได้ เนื่องจากต้องประกอบ

อาชีพ ไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อเข้ารับบริการวิชาการได้ 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 ดําเนินโครงการตามแผนท่ีกําหนดไว้ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน

อย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ได้รับบริการวิชาการ กล่าวคือ ได้รับและเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือประยุกต์ใช้ในการทํางานและการเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 ผู้รับบริการวิชาการ คือ ผู้ประกอบอาชีพ 8 อาชีพ ได้แก่ (1) ผู้ประกอบอาชีพขับรถ

แท็กซี่ (2) ผู้สาธิตกิจกรรมวิถีไทยในรีสอร์ท (3) หมอนวดแผนไทย (4) ผู้ขับข่ีรถตุ๊กตุ๊กรับจ้าง 

(5) ตํารวจจราจร (6) พนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจําทาง (7) ผู้ค้าขายอาหาร และ (8) 

นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับและเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นและเป็น

ประโยชน์ รวมท้ังมีความม่ันใจท่ีจะนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการทํางานและการเรียนของตนได้

อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง และเหมาะสม  
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หมายเหตุ 

 ในกรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

จะต้องเป็นตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กําหนด และสามารถเพิ่มเตมิตัวชี้วัดอื่นท่ีนอกเหนือจากนี้ได้ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/

นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

 การวัดความสําเร็จแต่ละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการนั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดโครงการอบรมจะวัดได้ท้ัง 3 มิติ คือ 

ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ หรือในบางกรณีท่ีโครงการนั้นๆ ไม่

สามารถวัดได้ครอบคลุมครบท้ัง 3 มิติ เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ อาจวัดเพียงมิติด้าน

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ร้อยละในการวัดระดับความสําเร็จในแต่ละ

มิตินั้น หากมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์วัดระดับความสําเร็จไว้ในโครงการสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้นี้ ในการประเมินผลจะยึดเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หน่วยงาน หลักสูตรนิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการนําความรู้ด้านกฎหมายบริการประชาชน 

 

หลักการและเหตุผล 

การดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันนั้น อาจเกิดประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ

กฎหมายเกิดข้ึนมากมาย เช่น หากจะเช้าท่ีพักอาศัยแต่ไม่ต้องการทําสัญญาเช่าได้หรือไม่และ

จะมีผลอย่างไร การบอกกล่าวหากจะเลิกสัญญาจะต้องปฏิบัติอย่างไร หากจะสมรสแล้วจะมี

ข้อกําหนดระหว่างกันเรื่องของทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาจะทําได้หรือไม่ เพียงใด หรือให้

ผู้อื่นกู้ยืมเงินแต่ไม่ได้ทําสัญญากู้ไว้จะฟ้องร้องได้หรือไม่ เหล่าน้ีเป็นต้น การให้คําปรึกษาและ

การให้บริการความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต อีเมล์ และ

ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

บริการวิชาการต่อสังคมท่ีสะดวก รวดเร็ว และถือเป็นการนําเอาความรู้และศักยภาพของ

คณาจารย์นิติศาสตร์มาใช้เพ่ือบริการสังคมพร้อมๆกับเป็นโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้

ฝึกปรือโดยนําความรู้ท่ีได้เรียนมานั้นมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยการให้คําแนะนํา

ของนักศึกษาจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์นิติศาสตร์ด้วย จึงถือได้ว่านอกจากจะเป็น

การบริการวิชาการสู่ชุมชนแล้วยังถือเป็นวิธีการสร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่าง

ต่อเนื่องไม่ส้ินสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้คณาจารย์นิติศาสตร์ได้นาํความรู้ความสามารถ และศักยภาพมาใช้เพื่อ

บริการวิชาการต่อสังคม  

2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความชํานาญให้แก่คณาจารย์และนักศึกษานิติศาสตร์ 

3. เพ่ือเป็นช่องทางสร้างช่ือเสียงให้แก่หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ        

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประชาชนท่ัวไป   
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2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และประชาชนท่ัวไปได้รบัคําปรึกษา

ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดทําเว็บไซต์ของหลักสูตรนิติศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัมมนา

เชิงเพื่อให้เกิดช่องทางในการติดต่อและให้คําปรึกษาได้ 

2. นักศึกษาผู้ดูแลเว็บไซต์ของหลกัสูตรสรุปประเด็นปัญหาท่ีมีผู้ปรึกษามาคิดและหา

คําตอบ นาํเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจดูความถูกต้อง และให้อาจารย์ตรวจสอบอีกครั้ง

ก่อนตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต (อีเมล์ เว็บไซต์หลักสูตรนิติศาสตร)์ 

3. จัดทําสถิติการให้คาํปรึกษา เกี่ยวกับจํานวนและประเด็นท่ีพบคําถามบ่อยๆ  

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ในเว็บไซต์หลกัสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มเดือนมิถุนายน 

– กันยายน 2555  

 

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ จํานวนไม่น้อยกวา่ 10 รายต่อเดือน 

2. กลุ่มเป้าหมายความพึงพอใจในการบริการ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.2.1 

แนวปฏิบัติที่ 1.2.2 

แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

กลยุทธ์ท่ี 5 แนวปฏิบัติที่ 5.1.1 

แนวปฏิบัติที่ 5.1.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1.ตัวชี้วัดขอ/ตวับ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 1 และ 5  
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ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้มีประเด็นปัญหาทางด้านกฎหมายได้รบัความพึงพอใจจากบริการของหลักสตูร

นิติศาสตร์  

2. คณาจารย์หลักสูตรินิติศาสตร์ได้นาํความรู้ความชํานาญท่ีมีอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่สังคม 

3. หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักในสังคม

ท่ัวไป  

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 - การประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

- คณาจารย์ไม่ให้ความร่วมมือในการให้คําปรึกษาแก่ประชาชนหรือในการตอบข้อ

ซักถามทางอินเทอร์เน็ต  

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

 - กําหนดให้เลขาหลักสตูรนิติศาสตร์สํารวจคําถามท่ีเข้ามาขอรับบริการ และจัดส่งให้

อาจารย์ตอบคําถาม 

- คํานวณระยะเวลาในการให้คําปรึกษาเป็นภาระงานในหนึ่งภาคการศึกษา 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

คณาจารย์นิติศาสตรแ์ละนกัศึกษานิติศาสตร์ได้นาํความรู้ความชํานาญที่มีบริการ

สังคม พร้อมๆกับการสร้างช่ือเสียงให้แก่หลักสูตรในสังคมท่ัวไป ประชาชนท่ีมีปัญหาจะมีท่ี

ปรึกษากฎหมายเพิ่มข้ึนแหล่งหนึ่ง 
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กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

ด้านวิชาการ      ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

  ความรู้                     

  ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอืน่ 

  การเรียนการสอน รายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย ................................................................................ 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

หมายเหตุ 

 ในกรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

จะต้องเป็นตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กําหนด และสามารถเพิ่มเตมิตัวชี้วัดอื่นท่ีนอกเหนือจากนี้ได้ 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/

นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

 การวัดความสําเร็จแต่ละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการนั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดโครงการอบรมจะวัดได้ท้ัง 3 มิติ คือ 

ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ หรือในบางกรณีท่ีโครงการนั้นๆ ไม่

สามารถวัดได้ครอบคลุมครบท้ัง 3 มิติ เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ อาจวัดเพียงมิติด้าน

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ร้อยละในการวัดระดับความสําเร็จในแต่ละ

มิตินั้น หากมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์วัดระดับความสําเร็จไว้ในโครงการสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้นี้ ในการประเมินผลจะยึดเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หน่วยงาน หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประสบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ซึ่งส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน โดยเฉพาะ

ปัญหาท่ีมีความสําคัญด้านหนึ่งท่ีไม่อาจมองข้ามคือ ปัญหาด้านสุขภาพจิต ท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตของบุคคล ทําให้เกิดสภาวะต่าง ๆ ท่ีกระทบกระเทือนกับด้านการดํารงชีวิต การ

ทํางาน การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว หลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การจึงได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตรจิตวิทยาในการพัฒนาด้าน

สุขภาพจิตให้กับประชาชนในชุมชนสวนอ้อย ซึ่งเป็นการให้ความรู้ การบริการวิชาการ 

ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยใน

ปี 2555 จะเป็นการจัดข้ึนเป็นปีท่ี 2 ซึ่งจากการจัดกิจกรรมเมื่อปีท่ีผ่านมาพบว่ามีผู้สูงอายุท่ีเข้า

ร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 86.25) ซึ่งโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพจิตในปีน้ีจะเป็นการติดตามประเมินผลโครงการในปีท่ีผ่านมาว่าผู้เข้าร่วม

โครงการมีการนําความรู้และความเข้าใจท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการดํารงชีวิต

มากน้อยเพียงใด ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ในด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานในการดูแลพัฒนาสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุและผู้

พักอาศัยบริเวณชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือติดตามประเมินผลการจัดโครงการ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรม และบูรณาการความรู้ท่ีนักศึกษาได้รับจากการเรียนเข้ากับการบริการวิชาการสู่

ชุมชน  
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เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

- คณาจารย์และบุคลากรประจําหลักสูตร จํานวน  6 คน 

-  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จํานวน 70 คน 

-  ผู้สูงอายุและผู้พักอาศัยบริเวณชุมชนสวนอ้อย จํานวน 30 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผู้สูงอายุท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีท่ีผ่านมามีสุขภาพจิตท่ีดี ตลอดจนมีการนํา

ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน 

-  ผู้สูงอายุและผู้พักอาศัยบริเวณชุมชนสวนอ้อย มีความรู้ความเข้าใจ ในการ

ดูแลพัฒนาสุขภาพจิต และสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 

-  รายงานการวิจัยการประเมนิโครงการจํานวน 1 เล่ม 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนดําเนินงาน 

3. สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ และติดต่อสถานท่ี 

5. ดําเนินโครงการ  โดยอาจโดยแบ่งเป็น 

 -  การจัดกิจกรรมให้บริการวิชาการ โดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การให้บริการความรู้และข้อมูลพื้นฐานในการดูแลพัฒนา

สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุและผู้พักอาศัยบริเวณชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 -  การจัดทํารายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการ 

6. สรุปและประเมินโครงการ 

  

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม  –  มิถุนายน 2555   ณ ชุมชนสวนอ้อย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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งบประมาณ 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ 25,000  บาท แบ่งเป็น 

กิจกรรมท่ี 1 : การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน 

- ค่าวัสดุ          10,000   บาท 

- ค่าจัดทําเอกสารประกอบโครงการ   10,000   บาท 

 กิจกรรมท่ี 2 : การวิจัยประเมินผลโครงการ   

   - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   5,000   บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 51,600 บาท  แบ่งเป็น 

- ค่าตอบแทนอาจารย์ 6 คน ชม.ละ 600 บาท จํานวน 12 ชม. เป็นเงิน 43,200 

บาท 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 1 คน วันละ 500 บาท จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท 

-  ค่าตอบแทนนกัศึกษา 16 คน วันละ 200 บาท จํานวน 2 วัน เป็นเงิน 6,400 

บาท  

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย   

             กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

     บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย  

              กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

     บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย 

              กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาฯ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

     บุคคลท่ัวไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  

 4. มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 5. โครงการดําเนินการได้ทันตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 1 

2. สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   

      ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 

ความสอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี 2554 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

โทร  5838 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   ผู้สูงอายุและผู้ท่ีพักอาศัยในชุมชนสวนอ้อย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการ

ดูแลสุขภาพจิต 

2.  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้เรียนรู้ทักษะในการทํางาน

ร่วมกับผู้อื่น 

3.  นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

 จากปัญหาในปีที่ผ่านมา พบว่าจํานวนผู้สูงอายุท่ีมาเข้าร่วมในกิจกรรมมีจํานวนท่ีไม่

มากนัก อาจเนื่องมาจาก การประชาสัมพันธ์ข้อมูลไม่มากพอ ตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชนยังไม่

เข้าใจและยังขาดการให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพจิต 

 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

หลักสูตรจึงควรมีแนวทางในการกระจายข้อมูล ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนให้มากข้ึนใน

หลายช่องทาง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แพร่หลายมากย่ิงข้ึน 
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ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 …โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสู่ชุมชน เป็นโครงการท่ีหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การจัดข้ึนต่อเนื่องเป็นปีท่ีสอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และบริการข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายแก่ผู้สูงอายุ โดยผลการดําเนินโครงการ 

นอกจากการได้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆแก่

นักศึกษาในฐานะผู้ให้บริการ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองค์การออกสู่สังคม 

 

กรณีที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ  

 ด้านวิชาการ     ด้านนันทนาการ 

 ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ   ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม  ด้านคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ 

 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 

การบูรณาการกับพันธกิจอื่น 

 การเรียนการสอน รายวิชา .................................................................................... 

 การวิจัย  ช่ืองานวิจัย  การศึกษาสุขภาพจิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  โดยหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ปี 2554 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ 

 

 ในกรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

จะต้องเป็นตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กําหนด และสามารถเพิ่มเตมิตัวชี้วัดอื่นท่ีนอกเหนือจากนี้ได้ 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/

นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

 การวัดความสําเร็จแต่ละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการนั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดโครงการอบรมจะวัดได้ท้ัง 3 มิติ คือ 

ความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ หรือในบางกรณีท่ีโครงการนั้นๆ ไม่

สามารถวัดได้ครอบคลุมครบท้ัง 3 มิติ เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ อาจวัดเพียงมิติด้าน

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ร้อยละในการวัดระดับความสําเร็จในแต่ละ

มิตินั้น หากมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์วัดระดับความสําเร็จไว้ในโครงการสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้นี้ ในการประเมินผล   จะยึดเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ English Seminar Series 

(บริการวิชาการ) 

หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจาก หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีความตระหนักถึง ความสําคัญในการผลิตบัณฑิตท่ี

มีความพร้อม ด้านภาษาอังกฤษ ท่ีมีความครอบคลุม นอกจากนั้น ทางหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ยังมุ่งเน้น ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ท่ีเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ มี

โอกาสพัฒนาตนเองตาม ศักยภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษ  โดย โครงการนี้ มีการกิจกรรม 

สัมนาในหัวข้อเรื่องท่ีเป็นท่ีน่าสนใจ และกําลังเป็นข้อถกเถียงในวิชาการและงานวิจัยเป็นอย่าง

มาก ด้วยเหตุน้ี ทางหลักสูตร จึงมีประสงค์ท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ และทันต่อสภาวการณ์

ปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้ได้จริง ในการทํางานและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้

ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ  

 

วัตถุประสงค์ 

1.  จัดอบรมพัฒนา เผยแพร่ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากรภายนอกและให้บริการวิชาการแก่

ชุมชนเพื่อการพัฒนา   อย่างย่ังยืนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาองักฤษที่ครอบคลุมแก่บุคคลภายนอก คณาจารย์และนกัศึกษา ท่ี

สนใจในทุกสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

 1. การยกระดับมาตรฐาน ONET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

 2. Current trend in Teaching English as Foreign Language 

3.  เพ่ือพัฒนาศกัยภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ และ

บูรณาการความรู้ท่ีนกัศึกษาได้รับจากการเรียนเข้ากับการบริการวิชาการสู่ชุมชน  

 

เป้าหมายของโครงการ  

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและบุคลากรภายนอก มีความรู้และความพร้อมท่ีประยุกต์ใช้

ความรู้ใหม่ ในวิชาชีพและวิชาการในอนาคต 

2. คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้เผยแพร่ ความรู้ประสบการณ์ตนเอง แก่นักศึกษาและ

บุคลากรภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพหลักสูตรด้านวิชาการ 
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2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการ จํานวน กิจกรรมละ 40 คน 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมตัิโครงการ  

2. แต่งตั้งคณะทํางาน และวางแผนการดาํเนินงาน 

3. จัดทําตารางการอบรม และจัดผู้สอน 

4. ประชาสัมพันธ์ 

5. ดําเนินโครงการอบรม 

6.  สรุปและประเมินโครงการ 

 

โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังหัวข้อสัมมนาต่อไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับมาตรฐาน ONET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมท่ี 2  การสอนภาษาองักฤษสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการ และสถานท่ีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเร่ือง “การยกระดับมาตรฐาน ONET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา  

             ภาษาอังกฤษ” 

  อบรมเร่ือง “Current trend in Teaching English” 

ระยะเวลาดําเนินการ เดือน พ.ค.- มิ.ย. 2555 

 

สถานที่ดําเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

 

งบประมาณ (In cash) 

โดยเก็บเงินจากผู้เข้าอบรม คนละ 850 บาท จํานวน 40 คน  34, 000 บาท 

และมีรายระเอียดรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

 -   ค่าเอกสารประกอบการอบรม (100 ชุด X 48 บาท)       4,800  บาท  

 -   ค่าห้องอบรม วันละ 4,000 x 1 วัน     4,000    บาท 

 -  ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 2, 000 x 3 ชม x 2 ท่าน       12,000   บาท 

 - คา่อาหารกลางวันและอาหารว่างเช่าบ่าย 250 บาท x 40 ชุด   10,000   บาท 
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     - ค่าวัสดุ                                                        3,700         บาท

  

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 แนวปฏิบัติที่   1.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 2.6 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ     สกอ. ข้อท่ี 3.1 เกณฑ์ข้อท่ี 3 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการท่ีเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ประเด็น

สําคัญทีสอดแทรกในหัวข้อสัมมนา 

 

แนวทางการควบคุม  

- มีการประชมุคณะกรรมการทุกครั้งก่อนดําเนินงาน 

- มีการวางแผนดําเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 

- จัดบุคคลที่มีหน้าที่ กาํกบั ติดตาม งานโครงการ โดยตรง 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 เป็นการเผยแพร่และบริการวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

แก่ประชาชน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ท่ีสนใจ ได้พัฒนาตนเองต่อเนื่อง และสามารถ

สร้างประโยชน์และ ถ่ายโอนความรู้ท่ีได้รับจากโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กรและ

สังคมต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3) การนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส โทรศัพท์ 02-244-5858  มือถือ 089-922-2105 

อาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู   โทรศัพท์ 02-244-5858   มือถือ 089-049-8682 

อาจารย์บูลยา สอดศรี   โทรศัพท์ 02-244-5858   

อาจารย์ชนินันท์  สิทธิคุณ โทรศัพท์ 02-244-5858   

นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ โทรศัพท์ 02-244-5858 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายนอก มีความรู้ และ ได้เผยแพร่ความรู้ และ

พัฒนาตน เพ่ือชุมชน และทําให่ตนเองเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวืต อีท้ัง สามารถนํา

ความรู้ในการอบรมสัมนาไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังเป็นฐานพัฒนา 

มนุษย์ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือสังคมต่อไป 

 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

 ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

 ด้านการสร้างภูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ด้านความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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หน่วยงาน กลุ่มวิชาดนตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการสอบเกรดดนตรี 

 

หลักการและเหตุผล 

ดนตรีเป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  ช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ

เสริมสร้างอุปนิสัยให้อ่อนโยน  สุภาพ   มีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ในทุกด้าน เรียนรู้การ

เข้าสังคมและการทํางานเป็นหมู่คณะ นอกจากนี้ยังสามารถนาํทักษะทางด้านดนตรีท่ีได้เรียนรู้

ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย 

นอกจากนี้การเล่นดนตรียังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ช่วยสร้างความมัน่ใจ

ในตนเอง  กล้าแสดงออก มีสมาธิและมีความคิดสร้างสรรค์ 

การสอบเกรดดนตรีถือเป็นการประเมินผลทางการเรียนการสอนของนักเรียนและ

ครูผู้สอน  เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลกัสูตรท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับแก่วงการดนตรี   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอน 

2.เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนของโครงการสมัครสอบ จํานวน 15 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- นักเรียนท่ีเข้าสอบสามารถบรรเลงดนตรีได้ถูกต้องทั้งจังหวะและทํานอง 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ติดประกาศรับสมัครสอบ  รับสมัคร  แจ้งตารางสอบ 

2. ทําหนงัสือเชิญกรรมการสอบ 

3. เตรียมสถานที่จัดสอบ 

4. จัดสอบโดยการปฏิบัติ 

5. สรุปและประเมินผล 



297 
 
ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 วันท่ี 12 เมษายน 2555  ณ. อาคาร 1 ห้อง 1104  

 

งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นตัวเงิน ( In Cash ) 

ใช้เงินโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก  วงเงินประมาณ         บาท แบ่งเป็น 

ใช้เงินโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก  วงเงิน 3,350  บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนกรรมการสอบ (2 คน X 1,000 บาท) 2,000  บาท 

- ค่าอาหารกลางวนั (6 คน X 70 บาท  X 1 ม้ือ)     420  บาท 

- ค่าอาหารว่าง (6 คน X 25 X 1 ม้ือ)       150   บาท 

- ค่าเกียรติบัตร         750   บาท 

- ค่าวัสดุ           30   บาท 

  

2. ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า ( In Kind ) 

-  ค่าเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  (4 คน X 300 บาท X 1 วัน) 1,200    บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค         500  บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. นักเรียนของโครงการสอบผ่านร้อยละ 90  

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1 แนวปฏิบัติที่   1.2.1 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางอรณีุ  โคตรสมบัต ิ

2. นางสาวอมรรัตน์  กานต์ธัญลักษณ์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนสามารถสอบผ่านในรายวิชาทีส่มัครสอบ 

2. นักเรียนมีความชํานาญในการบรรเลงดนตรีมากข้ึน 
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การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการท่ีไม่ท่ัวถึง  

 

แนวทางการควบคุม  

มีการติดประกาศแจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์โครงการที่บอร์ดประชาสมัพันธ์ และให้

อาจารย์ผู้สอนแจ้งนกัเรียนของโครงการทุกคนให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 นักเรียนของโครงการสามารถสอบผ่านการเล่ือนเกรดดนตรี และมีความชํานาญใน

การบรรเลงดนตรีมากย่ิงข้ึน 
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กําหนดการโครงการสอบเกรดดนตรี ปีงบประมาณ 2555 

วันท่ี  12 เมษายน 2555 เวลา8.00 – 16.00 น. 

ณ อาคาร 1 ห้อง 1104  

 
   8.00 –  9.00  น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

   9.00 – 10.30  น.  สอบภาคปฏิบัติ 

10.30  - 10.40  น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.40 – 12.00  น.  สอบภาคปฏิบัติ (ต่อ) 

12.00 – 13.00  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00  น.  สอบภาคปฏิบัติ(ต่อ) 

15.00 – 16.00  น.  ประมวลผลการสอบ   
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หน่วยงาน กลุ่มวิชาดนตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการไหว้ครูดนตรี 

 
หลักการและเหตุผล 

 ครู เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์  การไหว้ครูเป็นพิธีกรรมท่ีสําคัญอย่างหนึง่

ของคนไทยและปฏิบัติสืบเนื่องกนัมาแต่โบราณ  การเริ่มกิจการใดๆ จะต้องเริ่มจากการไหว้ครู

ก่อน  การไหว้ครูจึงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเคารพนับถอื การระลึกถึงพระคุณของครู  

การสรรเสริญพระคุณของครูขอศีลขอพร  ขอขมาลาโทษที่ได้กระทําพล้ังพลาดไปโดยเจตนา

หรือไม่เจตนา และก็ถือว่าครูให้อภัยในความผิดนั้นๆ อีกท้ังเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่

นักเรียนของโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 

 ดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ท่ีต้องอาศัยครูเป็นผู้สั่งสอน  ศิษย์จะสามารถพัฒนาความรู้

ความสามารถให้เป็นนกัดนตรีท่ีมีฝีมือได้ หรือเป็นครูดนตรีได้ก็ต้องอาศัยครผูู้สอนหลานท่าน 

และใช้เวลาในการศึกษาอนัยาวนาน เพราะเชื่อกันว่า เครื่องดนตรีทุกชนิดมีครปูระจําอยู่ ครู

ดนตรีมีทั้งครท่ีูเป็นมนุษย์ และครูท่ีเป็นเทพยดา ครูท่ีเป็นเทพเจ้า ครูท่ีเป็นนักพรต ครูท่ีเป็น

ยักษ์ และสิ่งศักด์ิท้ังหลายผสมผสานกนั ครูจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้บรรเลงและขับร้อง 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  

2.เพ่ือเป็นการทําให้นักดนตรีเกิดความม่ันใจ มีจิตใจเข้มแข็ง 

3. เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอนัดีงาม และยืนยันถึงความคงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม 

4. เป็นการเชื่อมความสามคัคีในหมูน่ักเรียนของโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนของโครงการฯ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู จํานวน  200 คน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนท่ีเข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้แสดงความกตัญญกูตเวทีต่อครูบาอาจารย์ เกิดความ 

มั่นใจ มีจิตใจเข้มแข็ง เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และยืนยันถึงความคงอยู่ 

ของศิลปวัฒนธรรม   รวมท้ังเป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมูน่ักเรียนของโครงการสอน 

ดนตรีบุคคลภายนอก 
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. เขียนโครงการฯ ไหว้ครดูนตรี  

2. ทําหนงัสือเชิญ นักเรียน และผู้ปกครอง  

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 วันพฤหัสบดี ท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 

งบประมาณ 

งบประมาณดําเนินการ จํานวนท่ีใช้จ่ายจริง.......45,000...............................บาท 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน  ( In Cash ) 

ใช้เงินโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก  วงเงิน 45,000     บาท  แบ่งเป็น 

-  ค่าตกแต่งสถานท่ี           15,000   บาท 

-  ค่าเครื่องสังเวย               15,000   บาท 

-  ค่าวงป่ีพาทย์         10,000   บาท 

- ค่าครอู่านโองการ                                                    5,000   บาท  

 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

-  ค่าเจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน  (25 คน X 300 X 1วัน)      7,500  บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค           1,000  บาท 

จ่ายที่เป็นตัวเงินที่เบิกจ่ายจริง 

- จํานวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง                  45,000  บาท   
 

 หมายเหตุ   * ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ  

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 3 แนวปฏิบัติท่ี   3.1.3 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 นักเรียนของโครงการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ร้อยละ 80 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นางอรณีุ  โคตรสมบัติ คณะกรรมการดําเนินงานและครูผู้สอนของโครงการสอนดนตรี

บุคคลภายนอก 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  

2.นักเรียนเกิดความมั่นใจ มีจิตใจเข้มแข็ง 

3.นักเรียนการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และยืนยันถึงความคงอยู่ของ

ศิลปวัฒนธรรม 

4. นักเรียนมีความสามัคคี 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

ความเสี่ยงที่สําคัญ 

การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการท่ีไม่ท่ัวถึง มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าเป้าหมายที่

กําหนด 

 

แนวทางการควบคุม  

มีการติดประกาศแจ้งข่าวประชาสัมพนัธ์โครงการที่บอร์ดประชาสมัพันธ์ และให้

อาจารย์ผู้สอนแจ้งนกัเรียนของโครงการทุกคนให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

 นักเรียนของโครงการได้ร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และตระหนักถึง

ความสําคัญของประเพณีไหว้ครูดนตรี 
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กําหนดการโครงการไหว้ครูดนตรี  

วันพฤหัสบดีที่  3 พฤษภาคม 2555 เวลา  7.00 – 12.00 น. 

ณ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

    
 7.00 -8.00    น.  พิธีสวดพระพทุธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

    8.00 – 9.00   น.  นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีลงทะเบียน 

 9.00- 10.30 น.               เริ่มพิธีไหว้ครู 

 10.30 – 12.00 น.   พิธีครอบคร ู

 12.00 น.      เสร็จพิธี 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการรักษ์ภาษาไทยรักวัฒนธรรมไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติ  แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในวาระต่าง ๆ   

อยู่เสมอ คณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงมีมติเห็นชอบในวันท่ี 29 กรกฎาคม                

ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  หลักสูตรภาษาไทยเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาทางด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมไทย จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  เพ่ือให้ตระหนักถึงความสําคัญ

ของภาษาไทยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทย เพื่อเป็นการ

เสริมสร้างและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

นําเสนอการเสวนาทางวิชาการผ่านกิจกรรมแสดงในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังกิจกรรม วรรณกรรม 

นาฏศิลป์ ดนตรี และ การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความบันเทิงประกอบการให้ความรู้ท่ีผู้ชม

สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านความสามารรถพิเศษและ

การนําความรู้ท่ีได้ร่ําเรียนมามาบูรณาการในการทํากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการ

พัฒนานักศึกษาในการทํากิจกรรมวิชาการ นันทนาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน

การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ 

นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป เป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมท้ังได้พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย 

2. เพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แขนงต่าง ๆ ท้ังวรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี และ การละเล่นพื้นบ้าน ให้ดํารงอยู่ 

3. เพ่ือสร้างความตระหนักทางศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ

ท่ัวไป 

4. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รวมท้ัง

เป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน และการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์

ไทย และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
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เป้าหมาย 

1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ        

-  อาจารย์   บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และบุคลากร

ผู้สนใจจํานวน 300   คน    

 

2.   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80    

 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ  มิใช่ขั้นตอนการขอ

อนุมัติโครงการ) 

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.ประชุมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาในการวางแผนงานจัดกิจกรรม  ครั้งท่ี  1 

         3.ประชุมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ครั้งท่ี  2 

  4.ประชาสัมพันธ์โครงการ  

  5.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ดําเนินงาน 

         6.ดําเนินกิจกรรมในโครงการ ดังนี้  

6.1 กิจกรรมการเสวนาเรื่อง  ภาษาสร้างสรรค์ในบทเพลง”   

     6.2 กิจกรรมแสดงขับร้องเพลงไทย  

  6.3 กิจกรรมการแสดงชุด รําไทยประยุกต์   

6.4 กิจกรรมการประกวดการเล่านิทาน 

6.5 กิจกรรมการประกวดการคัดลายมือ 

6.6 กิจกรรมคลินิกภาษาไทย 

6.7 กิจกรรมเกมภาษาไทย  เช่น   ปริศนาคําทาย    คําคล้องจอง   วรรณคดีมี

คุณค่า 

6.8 กิจกรรมประดิษฐ์ถุงผ้าสําหรับยอดนักอ่าน    

          7.สรุปและประเมินผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

      วันท่ี   27 กรกฎาคม    2555   ณ   โรงเรียนสาธิตละออุทิศ 
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งบประมาณ 

1.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน   (In  Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน วงเงินประมาณ  74,000 บาท แบ่งเป็น 

-  เงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการเล่านิทาน 

   ระดับประถมศึกษา7,000  บาท  

 (ชนะเลิศ  จํานวนเงิน  3,000    บาท   ลําดับท่ี 2   จํานวนเงิน  2,000    บาท   

 ลําดับท่ี 3  จํานวนเงิน  1,000    บาท   รางวัลชมเชย  2  รางวัลๆละ 500  บาท)  

   -  เงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการคัดลายมือ 3 ระดับ      21,000 บาท  

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

( ชนะเลิศ จํานวนเงิน 3,000 บาท  ลําดับที่ 2 จํานวนเงิน  2,000 บาท  

ลําดับที่ 3 จํานวนเงิน 1,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท)  

-  ค่าอาหารว่างสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (25  บาท x  300 ชุด) 7,500 บาท 

-  ค่าเช่าชุดการแสดง                       8,000 บาท 

- ค่าแต่งหน้า/ทําผมนกัแสดง ( 4 คน x 250 บาท)            1,000 บาท 

- ค่าอาหารว่างในการประชุม (2  ครั้ง  x 20 คน x  25  บาท)            1,000  บาท 

- ค่าจ้างวงดนตรี                                   3,000 บาท 

- ค่าเช่าเครือ่งเสียง                3,000 บาท 

-  ค่าตกแต่งเวที                                           5,000 บาท 

- ค่าจัดทําเอกสาร                5,000 บาท 

- ค่าวัสดุ                    15,500  บาท 

 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In  Kind) 

รวมเป็นเงิน   17,400        บาท แบ่งเป็น 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ (4  คน x จํานวน  6 ชม. x  600  บาท)          14,400   บาท   

 -  ค่าสาธารณูปโภค               3,000     บาท  

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ   80 

3.  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาํความรูที้่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4.  มีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6.  โครงการดําเนินการได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด ร้อยละ 100 

  

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ที่   2      แนวปฏิบัติท่ี   2.3.4 

               กลยุทธ์ที่   3      แนวปฏิบัติที่   3.1.3 

2. แผนงานสร้างเสริมทํานุบํารุง  กลยุทธ์ที่  2 

   ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย กลยุทธ์ที่  3     

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ.  ข้อท่ี  2   เกณฑ์ข้อที่  2.6  

 2. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 3     

 3. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของแผนงานสร้างเสริมทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย 

ตัวชี้วัดท่ี 2,ตัวชี้วัดท่ี 3 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.   นายเอกชัย   พุมดวง    โทรฯ 5800 

          2.  นางรักษ์ศิริ    ชุณหพันธรักษ์ 

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เผยแพร่และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แขนงต่าง ๆ ท้ังวรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี และ การละเล่นพื้นบ้าน ให้ดํารงอยู่ 

2. เป็นการสร้างความตระหนักทางศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ท่ีดีงามแก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป 

3.   เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป รวมท้ัง

เป็นการเพิ่มพื้นท่ีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มากข้ึน 
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4. อาจารย์และนักศึกษาได้การบูรณาการการเรียนการสอน และการทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการจัดกิจกรรม

ของโครงการ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความรู้ท่ี

สมบูรณ์แบบมากย่ิงข้ึน 

 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ      

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  

 ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม  

 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   

 ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 ด้านความรู้และทักษะการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์  

 ความรู้                     

 ทักษะทางปัญญา (การคิด)                           

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
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กําหนดโครงการรักษ์ภาษาไทยรักวัฒนธรรมไทย 

วันที่  27 กรกฎาคม   2555 

ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

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

 เวลา 14.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน   

เวลา 14. 30 – 15.00 น. กล่าวเปิดงาน  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

                                        มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการเล่านิทาน/ 

การคัดลายมือ 

เวลา 15.00 – 15.30 น. ผู้ชนะการประกวดการเล่านิทานได้แสดงความสามารถ 

                                        ในการเล่านิทาน 

เวลา 15.30 – 16.30 น.         การแสดงขับร้องเพลงไทยโดยนักศึกษาหลักสูตร 

ภาษาไทย และวงดนตรี Toffee  Cake 

                                        เกมแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมไทย    

เวลา  17.00 น.   ปิดงาน   

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ         1.  เวลา 15.00 น.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารว่างระหว่าง 

      ชมการแสดง 

  2.  กิจกรรมเกมต่างๆ จะเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมในเวล 15.30 น.  เป็นต้นไป 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทย 

 

หลักการและเหตุผล 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ส่งเสริมให้มีโครงการ / กิจกรรมที่เสริมสร้าง

คุณธรรมและอนรุักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นกัศึกษามีโอกาสแสดงความ

เคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อ ครู อาจารย์ รวมท้ังเป็นการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และ

เสริมสร้างให้นักศึกษามีกาํลังใจในการศกึษาเล่าเรียน  การใช้ชีวิต  การปรบัตัว ในสงัคม

มหาวิทยาลัย อันจะนาํไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใหน้ักศึกษา แสดงความเคารพ  ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์  

2. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม และอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

3. เพ่ือเป็นเสริมสร้างให้นกัศึกษามีกาํลังใจในการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิต  การ

ปรับตัว ในสังคมมหาวิทยาลัย 

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และระหว่างนักศึกษากับ

นักศึกษาด้วยกัน 

 

เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

- นักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน  650 คน 

  - นักศึกษารุน่พี่ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน  60 คน 

 - คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 50 คน 

 

2. เชิงคุณภาพ 

  - นักศึกษาได้แสดงความเคารพ  ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์  

  -นักศึกษามีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิต  การปรับตวั ในสังคม

มหาวิทยาลัย 

   - นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน 

 



311 
 
กิจกรรมดําเนินการ 

  1.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน (P) 

2.จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ

กําหนดผู้รับผิดชอบ (P) 

3.จัดทําเอกสาร จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และประชาสัมพันธ์ การดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม (D) 

4.ประชุมตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อม (C) 

            5.ดําเนินโครงการโดยจัดกิจกรรมดังน้ี (A) 

            กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

            กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

                กิจกรรมวันช่อใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   6.ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน (C) 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

1. พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

2. มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

3. สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

(กิจกรรมวันช่อใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

    

งบประมาณ 

 1.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In cash) 

  1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

  ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด  24,250 บาท แบ่งเป็น 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  5,000 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ (50 คน x 50 บาท)     2,500 บาท 

- ค่าอาหารว่าง (50 คน x 25บาท x 2 ม้ือ x 1 วัน)    2,500 บาท 

(หมายเหตุ ถวัเฉลี่ยทุกรายการ) 

ใช้เงินงบบริหารกาย  19,250 บาท แบ่งเป็น 

- ค่าจัดทําเอกสารการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
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(650 ชุด x 25 บาท)                 16,250 บาท 

- ค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี          3,000 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

 1.2 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด  31,750 บาท แบ่งเป็น 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  18,750 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าอาหารว่าง (750 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)                    18,750 บาท 

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

ใช้เงินงบประมาณบริหารกาย  13,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี      5,000 บาท 

 - ค่าจัดทําเอกสารการไหวค้รู               2,000 บาท 

 - ตอบแทนนกัดนตรีไทย     3,000 บาท 

 - ค่าเช่าเครื่องเสียง      2,000บาท 

 - ค่าจัดทํารูป       1,000บาท

หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

 1.3 กิจกรรมวันช่อใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 ใช้เงินงบบริหารกาย 80,000 บาท แบ่งเป็น 

 - ค่าอาหารกลางวัน (700 คน x 50 x 1 ม้ือ)           35,000 บาท 

 - ค่าอาหารว่าง (700 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)            17,500 บาท 

 -ค่าวัสดุประกอบการฝึกซ้อมและกิจกรรมการแสดง             27, 500 บาท 

 หมายเหตุ ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

 2.ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In kind) 

  2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   รวมเป็นเงิน 20,000 บาท แบ่งเป็น 

  - ค่าบริการหอประชุม                       10,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนนกัศึกษาพี่เล้ียง (50คน x 200บาท x 1 วัน)         10,000 บาท 

   

2.2 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   รวมเป็นเงิน 21,800 บาท แบ่งเป็น 
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  - ค่าบริการหอประชุม              10,000 บาท 

  - ค่าตอบแทนวิทยากร ( 1 คน x 600 บาท x 3 ช่ัวโมง)     1,800 บาท 

  - ค่าตอบแทนนกัศึกษาพี่เล้ียง (50 คน x 200 บาท x 1 วัน)       10,000 บาท 

 

2.3 กิจกรรมวันช่อใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

   รวมเป็นเงิน 24,600 บาท แบ่งเป็น 

  - ค่าบริการสถานท่ีฝึกซ้อม (10,000 บาท x 2 วัน)      20,000 บาท

  - ค่าตอบแทนวิทยากรฝกึซ้อม  ( 1 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง)   3,600 บาท 

  - ค่าสาธารณูปโภค                1,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3. โครงการดําเนินการได้ตามเวลาที่กําหนด ร้อยละ 100 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 1.แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี  2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.3.2 

     กลยุทธ์ท่ี 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.1.3 

 2. แผนงานเสริมสร้างทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมแลเอกลักษณ์ไทย 

     กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

   1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

     ตัวชี้วัดท่ี 3 

 2. แผนงานเสริมสร้างทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมแลเอกลักษณ์ไทย 

     ตัวชี้วัดท่ี 2 

3. ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 

         ตัวบ่งชี้  3.1  เกณฑ์ข้อท่ี 1 / 2 / 3 

        ตัวบ่งชี้  3.2  เกณฑ์ข้อท่ี 1 / 2 / 3 

        ตัวบ่งชี้ 6.1  เกณฑ์ข้อท่ี 1 

 



314 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โทร. 5800 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.นักศึกษาได้แสดงความเคารพ  ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ 

 2. นักศึกษาเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย 

3.นักศึกษาเข้าใจในระบบการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิต  การปรับตัว ในสังคม

มหาวิทยาลัย 

 4. นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 1.ความเสี่ยงที่สําคัญ 

  การเข้าร่วมกิจกรรมของนกัศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 2.แนวทางการควบคุม 

  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกใน e-activities 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ 

 1.นกัศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและเป็นการอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยรู้จักการ

กตัญญูกตเวทีต่อาจารย์ 

 2. นักศึกษามีความรักและภาคภมูิใจในมหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ 

ในกรณีที่มีนกัศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ลักษณะโครงการ 

 ด้านวิชาการ 

 ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

 ด้านการบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 

 ด้านการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 

 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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 ด้านความรู้และทักษะการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

ความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 ความรู้ 

 ทักษะทางปัญญา (การคิด) 

 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 

 

หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานนั้น สามารถวัดได้โดยใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ

ภายนอก เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากภายนอก ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จึงกําหนดให้มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ 

ประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน  และรองรับ

การตรวจประเมินในระดับหลักสูตร และคณะ   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ  

2. เพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตรและคณะ 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 - รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จํานวน 8 หลักสูตร 

 - รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ จํานวน 1 คณะ 

 - รายงานผลการประเมินภายในระดับหลักสูตรและคณะ 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- หลักสูตรและคณะได้รับการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมติั 

2. จัดเตรียมสถานท่ี เอกสาร ส่ือ และอุปกรณ์ 

3. ดําเนินงานตามโครงการ โดยจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ 

 หลักสูตร และคณะ เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ  

4. การตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

เดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชมุคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  30,000 บาท  

 1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตัวเงิน (In Cash) 

ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณจากกลุ่มงานประกนัคุณภาพ) วงเงิน

ประมาณ 30,000 บาท แบ่งเป็น  

               -  ค่าจัดทําคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง 8 หลักสูตร       10,000 บาท 

-  ค่าจัดทําคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ         8,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวันกรรมการ 20 คน x 150 บาทx 3 ม้ือ           9,000  บาท 

- ค่าอาหารว่าง 20 ชุด x 25 บาท x 6 ม้ือ                  3,000  บาท 

 หมายเหตุ :  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

2.   ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 58,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 6 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวนั 15 คน ม้ือละ 150 บาท จํานวน 6 ม้ือ เป็นเงิน 13,500 บาท 

-  ค่าอาหารว่าง  15 คน ม้ือละ 25 บาท จํานวน 12 ม้ือ เป็นเงิน      4,500 บาท 

 -  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน             10,000 บาท  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 รายงานการประเมินตนเอง จํานวน 8 หลักสูตร และ 1 คณะ 

 

ความสอดคล้องของแผนมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 6 แนวทางปฏิบัติที่ 6.3.4 

2. แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  กลยุทธ์ท่ี 1 แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดท่ี 6 

2. แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  ตัวชี้วัดท่ี 1  

3. สกอ.    ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  

 

ผู้รับผิดชอบ 

 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ โทร. 5800 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรในสังกัด มีความพร้อมในการรับ

การประเมินจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ  

    จัดทําฐานข้อมูล รวบรวมหลักฐาน ไม่ทันกําหนดเวลา 

 2. แนวทางการควบคุม  

  มีแผนการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน   

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ  

  ผลของคะแนนการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอยู่ใน

ระดับดี 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพ่ึงพา

กันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาเสนอแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและการบริหาร

ประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง

หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อผลกระทบ

จากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก พร้อมกับเห็นความสําคัญของความรู้และการ

เรียนรู้ มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน พากเพียร มีสติปัญญาและความ

รอบคอบ (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2550, หน้า XV) 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ท่ีได้มีการรวมตัวกันจัดเวทีปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาค

อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันของปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ 1) สร้างองค์ความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเอง 2) ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านสร้างผู้นํารุ่น

ใหม่ และพัฒนาผู้นําเหล่านี้ข้ึนเป็นปราชญ์ชาวบ้านรุ่นต่อไปในการเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลัง 

3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง 1 ล้านครอบครัวในภาคอีสาน

ภายในปี พ.ศ.2560 เครือข่ายฯ ได้สร้าง “มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาไทอีสานคืนถ่ิน” โดยมี 

“หลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่การพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองภาค

ประชาชน” หรือเรียกย่อๆ ว่า “วปอ.ภาคประชาชน” โดยหวังผลในการพัฒนาเกษตรกรใน

ชุมชนท่ีทํางานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงทุกข์ของแผ่นดินสาเหตุ ทางเลือก 

การวิเคราะห์ตนเองและผู้อื่น กิจกรรมในหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎี 4 วัน และ

ภาคปฏิบัติเวียนไปตามศูนย์การเรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (ต้นแบบเกษตร) อีก 3 วัน 

(กองทุนเพ่ือสังคม, 2545, หน้า 142-143) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 จังหวัดในภาคอีสาน

ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอํานาจเจริญ 

จากเป้าหมาย 1 ล้านครอบครัวในปี พ.ศ.2560 สู่เกษตรพ่ึงตนเองและพึ่งพากนัเองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ผ่าน

หลักสูตร วปอ.ภาคประชาชนโดยมีวิทยากรกระบวนการหลักสูตรหรือท่ีเรียกว่า “ต้นแบบ

เกษตรพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเอง” เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จนถึงปัจจุบันเครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานท้ัง 12 เครือข่ายมีต้นแบบเกษตรท่ีเป็นวิทยากรกระบวนการ

ประจําหลักสูตร วปอ.ภาคประชาชนรวมท้ังส้ิน 251 คน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2553) ซึ่ง
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ต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองในหลักสูตร วปอ.ภาคประชาชนของเครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานนั้น เป็นผู้ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเกษตรและการใช้ชีวิตโดยการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และยึดปลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรท่ัวไปได้ 

รวมถึงมีพื้นท่ีทําการเกษตรท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 

วปอ.ภาคประชาชนท่ีเป็นรูปธรรม ถือเป็นต้นแบบเกษตรท่ีสามารถเป็นแม่แบบ (Model) ของ

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรท่ัวไปได้ 

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม ต้องอาศัยการพัฒนา

ตัวชี้วัดท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการวัดผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า

สามารถบรรลุตามเป้าหมายของปรัชญาได้มากน้อยเพียงใด (สุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ, 

2551, หน้า 2) การประเมินการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องประเมิน

ศักยภาพทางจิต วิธีคิด หรือปัญญา ซึ่งไม่ใช่ปัญญาท่ีใช้เพ่ือการได้ แต่เป็นปัญญาท่ีทําให้เกิด

ความสุขหรืออาจจําเป็นจะต้องประเมินความสามารถในการพัฒนาความสุขไปสู่ความสุขท่ี

แท้จริง โดยต้องหาตัวคาดประมาณหรืออาจจะต้องใช้เกณฑ์ทางจิตวิทยา ดังนั้นตัวช้ีวัดระดับ

ความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ในการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ

เพราะพื้นฐานของการพัฒนาคือ ทําให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนทางเศรษฐกิจและสังคม (แกมทอง 

อินทรัตน์, 2551, หน้า 10) 

ดังนั้น ด้วยการยอมรับเชิงประจักษ์จากประชาคมโลกว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตน เพ่ือให้ก้าวทันและดํารงอยู่ได้ในโลก

ยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายในและภายนอก เป็นประโยชน์สําหรับทุก

คนทุกระดับ นํามาซึ่งความสุข ความมั่นคง สันติภาพ และความย่ังยืนไม่ว่าจะนําไปประยุกต์ใน

ระดับใดก็สามารถปลดแอกจากความทุกข์ท้ังปวง ในขณะท่ีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุ

ภาคีภาคอีสานท้ัง 12 เครือข่าย ได้ดึงตัวเองให้รอดจากหล่มทุกข์และภาวะหน้ีสินเรื้อรังจาก

ระบบเกษตรเชิงเด่ียว อันมีเป้าหมายเพ่ือการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างยั่งยืน ดังนั้น การ

พฒันาตัวชี้วัดความสําเร็จต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นการถอดความรู้จากตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จ 

(Best Practice) ท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมวงกว้างว่าสามารถดํารงตนอยู่เหนือกระแสโลกาภิ

วัตน์และทุนนิยมเสรีได้อย่างย่ังยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็น

แบบอย่างแก่บุคคลท่ัวไปได้ อีกท้ังยังเป็นการช้ีย้ําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกพ้ืนท่ี ทุกสาขาอาชีพ และทุกบริบททางสังคม

วัฒนธรรม นํามาซ่ึงความสุข ความสมดุล อย่างมั่นคงและย่ังยืนท่ีแท้จริง อันจะนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ท้ังในภาคเกษตรกรรมและภาคส่วนอ่ืนของสังคม ท่ีเช่ือมโยงท้ัง
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ในการประกอบอาชีพและการดํารงตนบนฐานความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปล่ียนแปลงท้ังจากภายในและภายนอก ท้ังในระยะสั้นระยะยาว ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวนี้ยัง

สามารถนําไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาโครงสร้างทางสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติของปราชญ์ชาวบ้านและต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพา

กันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน 

 2. เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.1 มีฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านจํานวน 12 เครือข่ายและข้อมูลต้นแบบเกษตร

พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่างย่ังยืนจํานวน 251 ฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปเป็นต้นแบบในการ

เรียนรู้แก่สังคมวงกว้าง 

1.2 มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่าง

ย่ังยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 12 ศูนย์เรียนรู้ 251 แหล่งดูงาน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

2.1 เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน สามารถนําตัวช้ีวัดไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนสมาชิกเครือข่ายเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองใน

ภาคอีสานสู่ 1 ล้านครอบครัวในปี พ.ศ.2560 

2.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สามารถนําตัวช้ีวัดไปใช้เป็นฐานในการวาง

นโยบายและมาตรการในการพัฒนาภาคการเกษตร หรือประยุกต์ใช้เพ่ือการวางนโยบายการ

พัฒนาในภาคส่วนอื่นๆ 

2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถานศึกษาอ่ืนๆ สามารถนําตัวช้ีวัด

เกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือการ

เรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการใช้ต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและ

พึ่งพากันเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อสรา้งประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์จริง 
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กิจกรรมดําเนินการ 

1. ลงนามข้อตกลง (MOU) เครือข่ายการวิจัย/จัดทําฐานข้อมูลการวิจัย (ต.ค.-ธ.ค.54) 

2. เก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นท่ี 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัมภาษณ์เชิง

ลึก/สนทนากลุ่ม) (ม.ค.-พ.ค.55) 

3. จัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จตน้แบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม) (มี.ค.-เม.ย.55) 

4.  ประเมินผลและพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สัมภาษณ์เชิงลึก/ สนทนา

กลุ่ม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ) (เม.ย.-พ.ค.55) 

5. วิพากย์ผลการวิจัย (สัมภาษณ์เชิงลึก/ สนทนากลุม่/ประชุมเชิงปฏิบัติการ) (มิ.ย.55) 

6. (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ก.ค.-ส.ค.55) 

7. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ก.ย.55) 

8. นําเสนอผลการวิจัยในสื่อสาธารณะ/วารสารทางวิชาการ/การประชุมทางวิชาการ 

(ก.ย.55) 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ  

 ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 

2554-กันยายน 2555) ในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 5 จังหวัดคือ ขอนแก่น 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอํานาจเจริญ 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท 

รายการ จํานวนเงิน 

1.งบบุคลากร 

2.งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน 

2.2.ค่าใช้สอย 

- ค่าใช้สอยในการลงพื้นท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน ในพื้นที่ 5 จังหวัด  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant: KI) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ปราชญ์ชาวบ้านจํานวน 9 คน ต้นแบบเกษตร จํานวน 100 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จํานวน 20 คนๆ ละ 500 บาท (129คนx500บาท) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (Key Informant: KI) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

จํานวน 10 คนๆ ละ 1,000 บาท 

150,000.00 

950,000.00 

75,000.00 

757,200.00 

292,500.00 

 

64,500.00 

 

10,000.00 
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รายการ จํานวนเงิน 

         - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 14 คน (ทีม

วิจัย 5 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 9 คน) 

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มตน้แบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่างย่ังยืนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 20 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 15 คน (ทีมวิจัย 5 คน 

ต้นแบบเกษตร 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 4 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครัง้ละ 

15 คน (ทีมวิจัย 5 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครัง้ละ 

15 คน (ทีมวิจัย 5 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 50 คน (ทีมวิจัย 5 คน ที่

ปรึกษา 1 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 2 คนต้นแบบเกษตร 30 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 5 คน ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 7 คน)  

- ค่าทํารูปเล่มงานวิจัย (เล่มร่าง เล่มนําเสนอ เล่มสมบูรณ)์ 

2.3.ค่าวัสดุ  

2.4.ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน 

3.งบลงทุน 

 

34,200.00 

 

 

175,000.00 

 

35,000.00 

 

27,500.00 

 

 

94,000.00 

 

25,000.00 

63,000.00 

55,000.00 

0.00 

รวมงบประมาณ (หน่ึงล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 1,100,000.00 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน  73,500 บาท  แบ่งเป็น 

  -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 12 วัน   เป็นเงิน 60,000 บาท 

  -  ค่าตอบแทนอาจารย์  วันละ    300 บาท จํานวน 45 วัน   เป็นเงิน 13,500 บาท 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1  แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 

         แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ข้อท่ี 5 เกณฑ์ข้อท่ี 4 
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ผู้รับผิดชอบ 

 นายธวัชชัย เพ็งพินิจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดเครือข่ายเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างย่ังยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน 5 จังหวัดในนาม “มหาวิชชาลัยภูมิ

ปัญญาไทอีสานคืนถ่ิน” กระจายสู่ 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามเป้าหมาย 1 ล้าน

ครอบครัวในปี พ.ศ.2560 และโยงสู่เครือข่ายในระดับประเทศ 

2. เกิดการขยายผลต้นแบบเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างย่ังยืนจากต้นแบบ

เกษตรจํานวน 251 คน ผ่านเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานจํานวน 12 

เครือข่าย พร้อมบรรจุเข้าไปในหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การ

พึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองหรือ  วปอ .ภาคประชาชน เพื่อกระจายสู่ 19 จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรลุผลเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 1 ล้าน

ครอบครัวในปี พ.ศ.2560 

3. มีตัวช้ีวัดเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใน 7 องค์ประกอบท่ีสามารถนําไปประยุกต์เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาค

ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ 

4. หน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับจังหวัด กรม กระทรวง องค์กรพัฒนา หรือองค์กรอื่นๆ 

เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เป็นต้น มีการนําตัวช้ีวัดต้นแบบเกษตรพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลและพัฒนาภาคเกษตรกรรมในระดับ

นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 

5. มีการนําตัวช้ีวัดเกษตรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอื่นของประเทศ หรือพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาค

บริการ ภาคการท่องเท่ียว เพื่อสรา้งกระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างครบวงจร 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

  ความล่าช้าในการจัดทําสัญญาและข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  
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  จัดทําข้อตกลงร่วมระหว่างเครือข่ายการวิจัย เพ่ือประสานพลังในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 มีการนําตัวช้ีวัดท่ีได้ไปใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยในระดับ

นโยบายของชาติ เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรไทยมุ่งหน้าสู่การพึ่งตนเองอย่างย่ังยืน 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัดระดับการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในโครงการพระราชดําริลุ่มน้ําห้วยทอน” 

 

หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีลุ่มลึกและกินความมากกว่ามิติทาง

เศรษฐกิจหรือการผลิต หากเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเนน้ความย่ังยืนของระบบการผลิตท่ีส่งผล

ไปสู่การรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง การบริหารความเส่ียง ตลอดจนยกระดับความสามารถใน

การพ่ึงตนเองของชุมชนและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีมิติของความม่ันคงผาสุกทางสังคม

เป็นเป้าหมายคู่ขนานกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วย เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมากกว่าแนว

ทางการพัฒนา แต่เป็นเสมือนปรัชญาการดําเนินชีวิตของชุมชนและสังคมทุกระดับ (อมรวิชช์ 

นาครทรรพ, 2551, หน้า 1) ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพิสูจน์ในระดับชาติและ

นานาชาติแล้วว่าเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้

ดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยความพอเพียง อัน

ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน

ในตัวท่ีดี ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังน้ีจะต้องอาศัย

ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการวางแผนและการดําเนินการทุก

ข้ันตอน เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ัง

ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก จนถูกนํามาใช้เป็นกรอบ

แนวความคิดและทิศทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย 

โครงการตามพระราชดําริ เป็นโครงการท่ีแสดงถึงพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้าง

คุณประโยชน์ พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังในด้านเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิต อันเป็นการสนองตอบความต้องการของชุมชนแบบ “พออยู่พอกิน” เพื่อการ 

“พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง” ท่ีสอดคล้องกับภูมิสังคมในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต่าง

หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่าง

มั่นคงและย่ังยืน 

“โครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยทอน” อันเนื่องมาจากพระราชดําริเกิดข้ึนเมื่อปี พ.ศ.

2537 มีท่ีตั้งโครงการอยู่ในท้องท่ีตําบลคําด้วง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และพื้นท่ีป่า
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สงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ท้องท่ีตําบลพระพุทธบาทและตําบลด่านศรีสุข 

อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพราษฎรท่ีอยู่ในโครงการ 2) เร่งรัดดําเนินการฟื้นฟูท่ีต้นน้ําลําธารท่ี

เส่ือมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพเดิมเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 3) 

เพ่ือสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรและเยาวชน โดยมีพื้นท่ี

เพาะปลูกในเขตโครงการมีประมาณ 41,200 ไร่ ประชาชนท่ีได้รับผลประโยชน์ได้แก่ เขตอําเภอ

ศรีเชียงใหม่ และกิ่งอําเภอโพธ์ิตาก จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 หมู่บ้าน 644 ครัวเรือน 

ประชากรประมาณ 3,694 คน ในเขตอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีพ้ืนท่ีประมาณ 75,000 ไร่ 

จํานวน 6 หมู่บ้าน 185 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 925 คน ท้ังนี้โครงการพระราชดําริลุ่มน้ํา

ห้วยทอนครอบคลุมพ้ืนท่ีในภาคอีสานตอนบน 2 จังหวัด รวม 15 หมู่บ้าน 829 ครัวเรือน 

ประชากรรวมท้ังส้ิน 4,619 คน 

ท้ังน้ี ในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นรูปธรรมข้ึนมา ต้องอาศัยการ

พัฒนาตัวช้ีวัดท่ีจะใช้เป็นมาตรฐานสําหรับการวัดผลการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายของปรัชญาได้มากน้อยเพียงใดได้ในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามการทําความเข้าใจถึงความหมายและปรัชญาท่ีเป็นแก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นเรื่องของปัญญาท่ีบุคคลต้องส่ังสมทําความเข้าใจและเรียนรู้ด้วยตนเอง (สุธาวัลย์ เสถียร

ไทย และคณะ, 2551, หน้า 2) ซึ่งการประเมินการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างแท้จริง จะต้องประเมินศักยภาพทางจิต วิธีคิด หรือปัญญา เป็นปัญญาท่ีทําให้เกิด

ความสุขอย่างแท้จริง ดังนั้น ตัวช้ีวัดระดับความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเป็นอย่างย่ิง 

ในการดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ้ืนฐานของ

การพัฒนาคือ ทําให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนทางเศรษฐกิจและสังคม (แกมทอง อินทรัตน์, 2551, 

หน้า 10) 

ในการดําเนินงานของโครงการพระราชดําริลุ่มน้ําห้วยทอน มุ่งให้เกษตรกรสามารถ

พึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจในข้ัน

ก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการไปสู่ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมน้ัน ประชาชนโดยรอบ

ของพ้ืนท่ีดําเนินงานของโครงการพระราชดําริจะต้องมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างกระบวนการพัฒนา

เชิงบูรณาการในพื้นท่ี และการขับเคล่ือนแนวพระราชดําริสู่การพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังต้องอาศัยตัวชี้ วัดซึ่งเกิดข้ึนจากทุกภาคส่วนท้ัง

ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าท่ี และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการกําหนดแนวทาง นโยบาย 

และภารกิจที่สําคัญต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองอย่างย่ังยืน 

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต

พื้นที่โครงการพระราชดําริเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ความต้องการท่ีแท้จริงของ
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ประชาชนตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมถึงการพัฒนาตัวช้ีวัดระดับการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเอง

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ จะนําไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและสนองตอบความต้องการก้าวสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได้อย่างย่ังยืนเป็น

รูปธรรม เพ่ือสร้างต้นแบบท่ีดี (best model) ระดับของการพึ่งพาตนเองและพ่ึงพากันเองของ

เกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ จนนําไปสู่การพัฒนาต้นแบบเชิงโครงสร้าง (model 

structure) ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอื่นๆ หรือเป็นฐานความรู้ (knowledge based) ใน

การพัฒนาประเทศ ถือเป็นการพัฒนากระบวนทัศน์ (paradigm shift) ทางวิชาการเพ่ือต่อยอด

ฐานความรู้และการสร้างระบบวิธีคิดเชิงตรรกะใหม่สู่การพัฒนาประเทศ รวมถึงเพ่ือสนับสนุน

นโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ความสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างย่ังยืน โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นกลไกในการขับเคล่ือนสังคมไทยให้

สามารถนําไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริลุ่มน้ํา

ห้วยทอน 

2. เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดระดับการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดําริลุ่มน้ําห้วยทอน 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1.1 ได้ฐานข้อมูลโครงการพระราชดําริ 1 แหล่งอย่างเป็นระบบ ท่ีสามารถ

นําไปใช้เพ่ือการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน พ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการพัฒนาลุ่มน้ําห้วยทอน 

1.2 รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 15 หมู่บ้าน 829 ครัวเรือน 

ประชากรรวมท้ังส้ิน 4,619 คน 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  2.1 เกษตรกรในพ้ืนท่ีรับรู้ถึงปัญหาความต้องการของตนเอง และสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสร้าง

ข้ึนได้ 

2.2 โครงการพระราชดําริลุ่มน้ําห้วยทอน สามารถนําผลการวิจัยไปกําหนด

และพัฒนาการดําเนินงาน นโยบาย และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต 
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  2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 เกิดการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดระดับการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตร์

การพัฒนาของโครงการในระดับพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลพื้นฐาน (ตุลาคม-ธันวาคม 2554) 

2. ศึกษาข้อมลูภาคสนาม (มกราคม-พฤษภาคม 2555) 

     2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย (มกราคม-พฤษภาคม 2555) 

     2.2 จัดประชุมสนทนากลุ่ม (มีนาคม-พฤษภาคม 2555) 

     2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (มีนาคม-พฤษภาคม 2555) 

3. สังเคราะห/์ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล (มิถุนายน-พฤษภาคม 2555) 

4. ส่งร่างรายงานการวิจัยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ (สิงหาคม 2555) 

5. ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กันยายน 2555) 

6. นําเสนอผลการวิจัย (กันยายน 2555) 
 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

 ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 

2554-กันยายน 2555) ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 2 จังหวัดคือ หนองคายและ

อุดรธานี 

 

งบประมาณ 

        1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  รวมทั้งสิ้น 770,000 บาท 

รายการ จํานวนเงิน 

1.งบบุคลากร 

2.งบดําเนินงาน 

2.1 ค่าตอบแทน 

2.2.ค่าใช้สอย 

- ค่าใช้สอยในการลงพื้นท่ีภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานจํานวน 45 วัน  

150,000.00 

620,000.00 

65,000.00 

479,000.00 

142,500.00 
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รายการ จํานวนเงิน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant: KI) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

จํานวน 70 คนๆ ละ 500 บาท 

         - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มเกษตรกรจํานวน 30 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 15 คน (ทีมวิจัย 5 

คน เกษตรกร 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มผูนํ้าชุมชนจํานวน 4 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 20 คน 

(ทีมวิจัย 5 คน ผูนํ้าชุมชน 15 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มตัวแทนชาวบ้านจํานวน 4 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 

20 คน (ทีมวจิัย 5 คน ตัวแทนชาวบ้าน 15 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละ 

15 คน (ทีมวิจัย 5 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมสนทนากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุมครัง้ละ 

15 คน (ทีมวิจัย 5 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 10 คน)  

      - ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 ครัง้ ผู้เข้าร่วม 50 คน (ทีมวิจัย 5 คน ที่

ปรึกษา 1 คน เลขานุการโครงการ 1 คน เกษตรกร 20 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 5 คน ผูนํ้า

ชุมชน 10 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8 คน)  

- ค่าทํารูปเล่มงานวิจัย (เล่มร่าง เล่มนําเสนอ เล่มสมบูรณ)์ 

2.3.ค่าวัสดุ  

2.4.ค่าธรรมเนียมการอุดหนุนสถาบัน 

3.งบลงทุน 

35,000.00 

 

112,500.00 

 

18,000.00 

 

18,000.00 

 

7,500.00 

 

27,500.00 

 

103,000.00 

 

 

15,000.00 

37,500.00 

38,500.00 

0.00 

รวมงบประมาณ (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 770,000.00 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน  73,500 บาท  แบ่งเป็น 

  -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 12 วัน   เป็นเงิน 60,000 บาท 

  -  ค่าตอบแทนอาจารย์  วันละ    300 บาท จํานวน 45 วัน   เป็นเงิน 13,500 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 2. ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 1  แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 

         แนวปฏิบัติที่ 1.2.3 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

 1. ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัย ข้อท่ี 5 เกณฑ์ข้อท่ี 4 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต สวัสด์ิผล 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีการนําตัวช้ีวัดระดับการพ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ไปใช้เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางานวิจัยหรืองานวิชาการในสังคมวงกว้าง 

 2. หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ องค์กร มูลนิธิ

นําความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

ขยายผลสู่การวิจัยเชิงลึก 

3. เกิดการประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัดระดับการพ่ึงตนเองและพึ่งพากันเองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของโครงการในระดับพ้ืนท่ีของหน่วยงานภาครัฐเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

4. ประชาชนท่ัวไปสามารถนําตัวชี้วัดระดับการพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อการพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน 

 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนําความรู้ท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้สู่การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

  ความล่าช้าในการจัดทําสัญญาและข้ันตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  
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  จัดทําข้อตกลงร่วมระหว่างเครือข่ายการวิจัย เพ่ือประสานพลังในการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

 มีการนําตัวช้ีวัดท่ีได้ไปใช้เป็นฐานการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของไทยในระดับ

นโยบายของชาติ เพ่ือกระตุ้นให้เกษตรกรไทยมุ่งหน้าสู่การพ่ึงตนเองอย่างย่ังยืน รวมถึงการ

กระตุ้นให้เกิดการน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับของสังคม เพื่อ

พัฒนาสังคมสู่ความสมดุลมั่นคลย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
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หน่วยงาน กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวิจัย เรื่อง “สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการศึกษาของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย” 

 
 

หลักการและเหตุผล 

จากข้อค้นพบของผู้วิจัยในการติดตามให้การศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเป็น

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจัดการเรียนการสอนให้ผู้ดูแล

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาง

การศึกษาปฐมวัย พบว่าปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดังกล่าวร้อยละ 0.2 ของจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ   

(พงศ์ชิต ชิตพงศ์, สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2549) ซึ่งมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีมีจํานวนถึง 

17,821 ศูนย์   ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจทําการวิจัย เร่ือง “ สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย” และเพ่ือเป็นการต่อยอด

งานวิจัย เรื่อง การใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานวิจัยอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย อัน

จะนํามาซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางวางรากฐานการศึกษา

ด้านปฐมวัยให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีศักยภาพด้านการใช้

สารสนเทศเพื่อการศึกษา  และเป็นแนวทางให้แก่บรรณารักษ์  ผู้บริหาร  ตลอดจนบุคคลหรือ

หน่วยงานเกี่ยวข้องได้ส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดหาหรือปรับปรุงสารสนเทศประเภทต่างๆ 

เพ่ือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยได้อย่างเพียงพอ  เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  

และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้านการศึกษา

ปฐมวัยให้มีความเข้มแข็ง บูรณาการความรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของผู้ดูแล

เด็กปฐมวัยของประเทศไทย ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย และด้าน

การจัดสภาพแวดล้อม    

2. เพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาเพ่ิม

ศักยภาพการดําเนินงานและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ ผู้บริหารองค์กร  บุคลากร

ด้านการศึกษาปฐมวัย บรรณารักษ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เป้าหมาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ   

 ดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากครูหรือผู้ดูแลเด็กของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ โดยใช้หลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 397 คน โดยคิดเทียบตาม

สัดส่วนประชากรจําแนกตามอําเภอในแต่ละจังหวัดท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด คือ เทศบาล

ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วจึงทําการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2547, หน้า 27) ในแต่ละหน่วยงานท่ีสังกัด  

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

              มหาวิทยาลัยได้รับผลวิจัย เรื่อง “สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ีเกิดจาก

การความรู้ความสามารถของคณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาอัต

ลักษณ์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างแท้จริง 

 

กิจกรรมดําเนินการ (ระบุกิจกรรมในการจัดโครงการ มิใช่ขั้นตอนการขออนุมัติ

โครงการ) 

1. ประชุมคณะกรรมการวิจัยเพ่ือช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นกิจกรรมดําเนินการ

วิจัยปริมาณ และคุณภาพ 
2. ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
3. พัฒนาเครื่องมือวัดพร้อมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ข้อมูลเชิง 
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5. วิเคราะห์ข้อมูลท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
6. เขียนรายงานการวิจัยฉบับร่าง 
7. จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาร่างรายงานการวิจัยก่อนการเขียนรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ 
8. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ เพ่ือนําส่งตามกําหนด 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

ระหว่างเดือนเมษายน 2555 – เดือนมีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  580,000 บาท  

        วงเงินประมาณ 580,000 บาท 

รายการ จํานวนเงิน 

1.  งบบุคลากร 

ค่าจ้างชั่วคราว 

-  ผู้ช่วยวิจัยวุฒิปริญญาโท 2 คน อัตราจ้างเดือนละ 9,770 บาท 

จ้าง 10 เดือน 

  (1×9,770×10) 

 

2.  งบดําเนินการ 

2.1  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 

2.1.1  ค่าตอบแทน 

-  ค่าอาหารทําการนอกเวลาของเจ้าหน้าท่ี 5 คนๆ  ละ 30 

วันๆ ละ 200 บาท 

(5×30×200) 

-  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการ

วิจัย 5 คนๆ ละ 2,000 บาท 

(5×2,000) 

-  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 

7 คน  ประชุม 3 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท/คน 

(7×3×1,000) 

97,700.00 บาท 

97,700.00  บาท 

 

97,700.00  บาท 

 

482,300.00 บาท 

477,600.00  บาท 

61,000.00  บาท 

 

 

30,000.00  บาท 

 

 

10,000.00  บาท 

 

 

21,000.00  บาท 
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รายการ จํานวนเงิน 

2.1.2  ค่าใช้สอย 

(1)  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ 

-  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของนักวิจัย 

2 คนๆ ละ 50 วันๆ ละ 200 บาท 

(2×50×200) 

-  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของนักวิจัย 

2 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 200 บาท 

(2×2×200) 

-  ค่าเบ้ียเล้ียงของผู้เข้าร่วมสัมมนาสนทนากลุ่มย่อย  60 

คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 200 บาท 

(60×2×200) 

-  ค่าท่ีพักในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของนักวิจัย 

2 คนๆ ละ 30วันๆ ละ 800 บาท 

(2×30×800) 

-  ค่าท่ีพักในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของนักวิจัยและ

ผู้เข้าร่วมสนทนา (Focus group discussion) จํานวน 62 คนๆ ละ  2 

วันๆ  ละ  800  บาท   

(62×2×800) 

-  ค่าพาหนะในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของนักวิจัย 2 

คนๆ ละ 30 วัน  เหมาจ่ายวันละ  1,000  บาท 

(2×30×1,000) 

-  ค่าพาหนะไป-กลับ ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพของ

นักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 62 คนๆ ละ 1,000 บาท  เหมา

จ่าย/คน    (62×1,000) 

(2)  ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

-  ค่าอาหารว่างในการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus 

group discussion)  2 วันๆ  ละ 2 ม้ือๆ ละ 50 บาท จํานวน 62 คน    

                       (62×2×2×50) 

-  ค่าอาหารกลางวันในการจัดสนทนากลุ่มย่อย  2 วัน 

ๆ  ละ 1 ม้ือๆ  ละ 200 บาท จํานวน 62 คน 

  366,600.00  บาท 

314,000.00  บาท 

 

 

20,000.00  บาท 

 

 

800.00  บาท 

 

 

24,000.00  บาท 

 

 

48,000.00  บาท 

 

 

99,200.00  บาท 

 

 

60,000.00  บาท 

 

 

62,000.00  บาท 

37,200.00  บาท 

 

 

12,400.00  บาท 

 

 

24,800.00  บาท 
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(62×2×1×200) 

รายการ จํานวนเงิน 

 (3)  ค่ารับรองและพิธีการ 

-  ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด และปิด การสนทนากลุ่มย่อย 

(Focus group discussion) พิธีปิด 700 บาท และพิธีเปิด 700 บาท 

(2×700) 

(4)  ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

-  ค่าพิมพ์ต้นฉบับงานวิจัย 250 หน้าๆ ละ 20 บาท 

(250×20) 

-  ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

จํานวน 300 เล่ม ราคาเล่มละ 300 บาท 

(300×30) 

2.1.3  ค่าวัสดุ 

(1)  วัสดุสํานักงานตลอดโครงการวิจัย 

(2)  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

(3)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

(4)  วัสดุหนังสือ  วารสารและตํารา 

(5)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

(6)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับบทสรุป

ผู้บริหาร 

2.2  ค่าสาธารณูปโภค 

(1)  ค่าโทรศัพท์ตลอดโครงการ 

(2)  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 

 

1,400.00  บาท 

 

 

1,400.00  บาท 

14,000.00  บาท 

 

5,000.00  บาท 

 

 

9,000.00  บาท 

50,000.00  บาท 

10,000.00  บาท 

5,000.00  บาท 

5,000.00  บาท 

10,000.00  บาท 

10,000.00  บาท 

10,000.00  บาท 

 

4,700.00  บาท 

1,000.00  บาท 

3,700.00  บาท 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 580,000.00  บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 

        2.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า  (In Kind) 

 รวมเป็นเงิน 5,000  บาท  แบ่งเป็น 

 -  ค่าบริการห้องประชุม วันละ 5,000 บาท จํานวน 1 วัน   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 -  ค่าตอบแทนอาจารย์ ชม.ละ ..... บาท จํานวน ...... ชม.  เป็นเงิน……….บาท 
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 -  ค่าตอบแทนนกัศึกษา ชม.ละ .... บาท จํานวน  ...... ชม.  เป็นเงิน..…….บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 2. ด้านการนาํความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ครู อาจารย์  นักวิชาการ  

             ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 

1.ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ท่ี 1 แนวปฏิบัติที่ 1.1.1 

แนวปฏิบัติที่ 1.1.4 

 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1.ตัวชี้วัดขอ/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 1. 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ผศ.บุญญลักษม์ ตํานานจิตร 

2. อ.ณัฐวุฒิ สังข์ทอง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทําให้ได้ข้อมูลศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การศึกษาของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับ

เด็กปฐมวัย   และด้านการจัดสภาพแวดล้อม  เพ่ือนําไปส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษามาใช้ประกอบการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 

2) ได้แนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาเพ่ิมศักยภาพการ
ดําเนินงานและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย   

บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานและบุคคล

ท่ีเก่ียวข้อง อันนําไปสู่การพัฒนาทักษะและความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

รูปแบบของเครื่องมือและ ส่ือการเรียนรู้ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทยได้อย่างคุ้มค่า    

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 



339 
 
การควบคุมภายในของโครงการ 

1. ความเสี่ยงที่สําคัญ ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นไม่สําเร็จตามเป้าหมาย   

    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไม่สามารถนํา

ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ 

 2. แนวทางการควบคุม ท่ีจะทําให้กิจกรรมนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย  

    เผยแพร่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดผลการวิจัย และข้อเสนอแนะจากนักวิชาการด้าน

การศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และคิดค้น

เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทยอย่างย่ังยืน 

 

ความคุ้มค่าในการดําเนินโครงการ (ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และก่อให้เกิดต่อฝู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่า ค่าใช้จ่ายเพียงใด) 

     มหาวิทยาลัยมีผลการวิจัยตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ 

และเป็นท่ียอมรับด้านการเป็นเครือข่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

อย่างแท้จริง 

 

หมายเหตุ 

 ในกรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ จะต้องเป็น

ตัวชี้วัดตามที่ ก.พ.ร. กําหนด และสามารถเพ่ิมเติมตัวชี้วัดอื่นท่ีนอกเหนือจากนี้ได้ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการ 

 

มิติการประเมิน 

แต่ละโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/

นักวิชาการ/นิสิต

นักศึกษา 

ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

3) การนําความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 

 การวัดความสําเร็จแต่ละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการนั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดโครงการอบรมจะวัดได้ท้ัง 3 มิติ คือ 
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ความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ และการนําความรู้ไปใช้ หรือในบางกรณีท่ีโครงการนั้นๆ ไม่

สามารถวัดได้ครอบคลุมครบท้ัง 3 มิติ เช่น โครงการแสดงนิทรรศการ อาจวัดเพียงมิติด้าน

ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ร้อยละในการวัดระดับความสําเร็จในแต่ละ

มิตินั้น หากมหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์วัดระดับความสําเร็จไว้ในโครงการสูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้นี้ ในการประเมินผล   จะยึดเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หน่วยงาน กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการวิจัยศึกษาความต้องการบัณฑิตบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปในหลายๆ ด้าน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีสําคัญท่ีส่งผลกระทบทําให้การศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน

ให้ทันกับความเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วน้ัน อีกท้ังประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียนยังมีนโยบายเสริมสร้างให้เกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 

2558 ทําให้ประเทศไทยต้องมีการวางแผนในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ ตรงต่อความ

ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน อีกท้ังดํารงตนอยู่ในสังคมและ

ประชาคมสากลในอนาคตได้อย่างมีความสุข การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพดังกล่าว

จําเป็นต้องพัฒนาการศึกษาด้วยการอุดมศึกษาในอาเซียนให้กลายเป็นภาคบริการการศึกษา

และไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาท้ังในกรอบอาเซียนและการค้าโลก การ

เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการ

อุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การปรับตัวต่อ

กระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา   

 การศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นปัจจัยท่ีสําคัญ

ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเพียง

พอท่ีจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสภาวการณ์การ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ได้หลักสูตรท่ีตรงกับความ

ต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการ

จัดการศึกษาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย 

 หลักสูตรมีความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรนับตั้งแต่การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้

เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในการพัฒนาหลักสูตรต้องกําหนด

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาเพื่อวางรากฐานความคิดให้ผู้เรียน พัฒนาให้เหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนให้

บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต แต่ก่อนท่ีจะพัฒนาหลักสูตรได้นั้น จําเป็นต้องมี
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การศึกษาความต้องการ และแนวโน้มตลาดแรงงานบัณฑิต เพื่อให้ได้สารสนเทศมาปรับปรุง

หลักสูตรได้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้สําเร็จการศึกษามี

คุณลักษณะตามความมุ่งหมายของหลักสูตรและตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 

 กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ได้เคยมีการปรับปรุงหลักสูตรเป็น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงการจัดการสารสนเทศ แต่จากกระแสความเปลี่ยนแปลง

ในสังคมโลกจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเน้ือหาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพความ

ต้องการบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากต้องมีความรู้

เฉพาะในวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แล้วบัณฑิตต้องมีความสามารถ

ทางด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสังคมในยุคสื่อใหม่ (New Media) ให้มีทักษะความสามารถด้าน

อินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม มัลติมีเดียเทคโนโลยีดิจิทัล การประมวลผลส่ือดิจิทัล ระบบ

สารสนเทศดิจิทัล สารสนเทศออนไลน์ สารสนเทศออพติคัล และเครือข่ายความรู้ (Knowledge 

Network) นับเป็นสิ่งท่ีสําคัญและจําเป็นอย่างมากสอดคล้องกับบทบาทของภาคการศึกษาใน

เสาสังคมและวัฒนธรรมนอกเหนือจากเสาการเมืองความมั่นคงอาเซียนและเสาเศรษฐกิจ

อาเซียน ท่ีต้องมีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยการสนับสนุน

การศึกษาสําหรับทุกคน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดประชาคมอาเซียนท่ี

มีพลวัตร  

 ด้วยเหตุผลข้างต้นทําให้กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จําเป็นต้องมี

การศึกษาข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อการวางแผนการ รวมท้ังการดําเนินการด้านหลักสูตร

อย่างมีทิศทางให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและประชาคม

โลกท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย

การศึกษาความต้องการ บัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อันเป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

ต้องการให้ผลิตบัณฑิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ี

มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นท่ียอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ  รองรับ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์

2. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ตามความคาดหวัง ความต้องการ และตลาดแรงงานของผู้ประกอบการ 
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เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- งานวิจัยซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ

ตลาดแรงงานของผู้ประกอบการและผลิตบัณฑิตบัณฑิตได้ตามคุณลักษณะในวิชาชีพตาม

ต้องการจํานวน 1 เล่ม 

- ได้ข้อมูลสารสนเทศในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัย 

 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- งานวิจัยท่ีมีคุณภาพอันเป็นตัวบ่งช้ีถึงความคาดหวังและความต้องการบัณฑิต

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

- แนวทางพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาพัฒนาให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ข้ันตอนการเตรียมงาน/การวางแผนจัดกิจกรรม 

    - ประชุมอาจารย์ประจํากลุ่มวิชา เพื่อวางแผนโครงการ ร่างโครงการนําเสนอผู้บริหารเพ่ือให้อนุมัติ

โครงการ 

     - กําหนดหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ วางแผนงาน และมอบหมายงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิ

โครงการวิจัยฯเพื่อพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สร้างเครือ่งมือเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ

แบบสัมภาษณ์ นําเสนอผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุป และนาํเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 

ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่ดําเนินการ 

กุมภาพนัธ์ 2555 – พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In  Cash) 

                ใช้งบประมาณประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 30,000 บาท ดังนี้  

 

เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2555    30,000 บาท 

- ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (3 คนๆ ละ 500 บาท) 

1,500 บาท 

- ค่านักศึกษาเก็บข้อมูล (10 คน จํานวน 6 วันๆ ละ 200 บาท) 12,000 บาท 

- ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล       7,000 บาท 

 - ค่าจัดทําเอกสาร        7,000 บาท 

 - ค่าวัสดุ         2,500 บาท 

หมายเหตุ :  ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ข้อที่ 2 แนวปฏิบัติที่ 2.3.8 

 

ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยที่โครงการนี้สนับสนนุ 

1.  ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการได้รับการยอมรับทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 

2.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีของ สกอ. ข้อท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม เกณฑ์ข้อท่ี 3 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโครงการไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 

2.  โครงการดาํเนินการทันตามเวลาที่กําหนดร้อยละ100 

3.  งานวิจัยเรื่อง ความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 1)  ผศ.ดร. ฐิติยา  เนตรวงษ์  โทร. 5360 หัวหน้าโครงการ 

 2)  ผศ.ดร. ปริศนา มัชฌิมา  โทร. 5360 กรรมการ 

3)  ผศ. บุญญลักษม์ ตํานานจิตร โทร. 5360 กรรมการ 
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 4)  ผศ. สายสุดา  ป้ันตระกูล  โทร. 5360 กรรมการ 

 5)  อาจารย์บรรพต  พิจิตรกําเนิด โทร. 5360 กรรมการและเลขานกุาร 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  สารสนเทศท่ีได้จากงานวิจัยนําไปปรับปรุงหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและวิทยาการที่มีการพัฒนาอยู่

เสมอ 

2.  ได้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับ

การพัฒนาให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสามารถประกาศใช้ในปีการศึกษา 2556 

สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯและของ

มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
รายละเอียดโครงการ 

ที่ขอใช้เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
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หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ณ ศูนย์การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร์  

รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหนึ่ง คือ 

อนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับสํานัก

บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําโครงการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สําหรับเยาวชนไทยในต่างประเทศ 

เปิดเป็นศูนย์การศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคล

เลอร์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บริการด้านการสอนภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยท่ีกําเนิดและพํานักอาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมท้ังบุคคลอื่น ๆ ท่ี

สนใจในภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้คัดเลือกอาจารย์และนักศึกษาทําหน้าท่ีครู

อาสาไปสอนประจํา เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้รู้จักแพร่หลายใน

ต่างประเทศ เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ท้ังน้ีการดําเนินงานเป็นโครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 

2543 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสอนภาษาไทยให้แก่เด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดในต่างประเทศให้มีความรู้

ความสามารถตามระดับช้ันเช่นเดียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 2. เพ่ือปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้แก่คนไทยท่ีเกิด

และพํานักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

 3. เพ่ือสร้างจิตสํานึกความเป็นไทยให้กับคนไทยที่เกิดและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

 4. เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างประเทศและผู้สนใจท่ัวไปได้เรียนรู้ ภาษา ศิลปะ

และวัฒนธรรมไทย  

 5. เพ่ือเผยแพร่ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปใน

ตา่งประเทศ 
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 6. เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้แสดง

ความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ 

 7. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโอกาส

ศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

 8. เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

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

-  กลุ่มสนใจหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จํานวน 60 คน 

-  คณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 10 คน 

-  ครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน 

 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- ประชาคมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและ
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์ของครูอาสาสมัครและศูนย์การศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต 

 

กิจกรรมดําเนินการ 

1. ขออนุมตัิโครงการ 

2. รับสมัครและคัดเลือกครูอาสาสมัคร 

3. ปฐมนิเทศครอูาสาสมัคร 

4. รับสมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และบุคคลตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

(กลุ่มสนใจ) 

5. จัดการเรียนการสอนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มสนใจ 

- จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 สําหรับเยาวชน

ไทยในต่างประเทศ แบบทางกลุ่ม (พบกลุ่ม)  

- จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาต่อเนือ่ง (กลุ่มสนใจ) จํานวน 11 

หลักสูตร 

- จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตามเทศกาลสําคัญของไทย 
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6. วัดและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มสนใจ 

7. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

ตุลาคม 2554 –  กันยายน 2555 ณ  ศูนย์การศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมือง

เคลเลอร์ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเลข (In Cash) 

ใช้งบประมาณสนับสนนุจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วงเงินประมาณ 

600,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าเดินทางไปกลับของครูอาสาสมัคร จํานวน 2 คน   100,000 บาท 

-  ค่าเบ้ียเล้ียงครอูาสาสมคัร จํานวน 2 คน   500,000 บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เป็นมูลค่า (In Kind) 

รวมเป็นเงิน 35,000 บาท แบ่งเป็น 

-  ค่าตอบแทนผู้ดําเนินงาน คนละ 5,000 บาท จํานวน 5 คน เป็นเงิน  

25,000 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน     10,000 บาท 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

1. มีจํานวนนักเรยีนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

2. มีจํานวนกลุ่มสนใจลงทะเบียนเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

4. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์

ของครอูาสาสมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

1.  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  กลยุทธ์ท่ี 1  แนวทางปฏิบัติที่ 1.2.1 

      กลยุทธ์ท่ี 3  แนวทางปฏิบัติที่ 3.2.4 

2. แผนงานบริการวิชาการ  กลยุทธ์ท่ี 2  แนวทางปฏิบัติที่ 2.1 
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3. แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  กลยุทธ์ท่ี 4 แนวทางปฏิบัติที่ 4.3.3 

       

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัดท่ี 1  

      ตัวชี้วัดท่ี 3   

2. แผนพัฒนาสถาบันสู่สากล  ตัวชี้วัดท่ี 4 

2. สกอ.     ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  

      ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  

 

ความสอดคล้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผศ.เฉิดฉิน  สุกปล่ัง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 โทร. 5801 

หัวหน้าศูนย์การศึกษาทางไกลฯ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เด็กและเยาวชนไทยท่ีเกิดในต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

ตามระดับช้ันเช่นเดียวกับระบบการศึกษาในประเทศไทย 

 2. คนไทยท่ีเกิดและพํานักอาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับการปลูกฝังขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 3. คนไทยที่เกิดและอาศัยอยู่ในต่างประเทศมีจิตสํานึกความเป็นไทย 

 4. คนไทยในต่างประเทศและผู้สนใจท่ัวไปได้เรียนรู้ ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 5. การเผยแพร่ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไปใน

ตา่งประเทศ 

 6. อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้แสดงความรู้ 

ความสามารถด้านภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้รู้จักแพร่หลายในต่างประเทศ 

 7. อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโอกาสศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมต่างประเทศ 

 8. อาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตสามารถนําความรู้และประสบการณ์

จากต่างประเทศมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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