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แผนปฏิบัตงิ านประจาปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ความสาคัญของฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีหน้ าที่
ในการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาในด้ านต่าง ๆ ให้ มีความพร้ อมทังทางร่
้
างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา บนพื ้นฐานของบุคลิกภาพ ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นพลเมืองดีที่ทนั สมัย มีคณ
ุ ธรรม
กากับความรู้ เพียบพร้ อมด้ วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็ นผู้ใฝ่ รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจที่
เสียสละ มีบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมกับความเป็ นครู และมีสานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อเป็ นการ
พัฒนาให้ นกั ศึกษาสามารถเข้ าสูว่ ิชาชีพครูอย่างมีคณ
ุ ภาพ คุณค่า คุณธรรม เป็ นคนเก่ง คนดี
พร้ อมด้ วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และดาเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข
บทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายกิจการนักศึกษา
๑. จัดทาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่มงุ่ พัฒนานักศึกษาในด้ านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ที่มีขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กิจกรรมวิชาการที่สง่ เสริมคุณลักษณะ
ของนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้ อม
กิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้ องกับยโยบายการ
ดาเนินงานและแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
๒. กากับและติดตามการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ให้ เป็ นไปตาม
แผนงานการพัฒนานักศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยเน้ นการดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วม
๓. ประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตามแผนงานการพัฒนา
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์พร้ อมรายงานผลในการดาเนินงาน
๔. กากับและติดตามการใช้ งบประมาณในการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และการดาเนเนินงานตามแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ
๖. การกากับ ติดตาม และประสานงานงานศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกในการจัด
กิจกรรมต่างที่เป็ นประโยชน์ตอ่ นักศึกษา
๗. การกากับ ติดตาม และตรวจสอบงานวินยั ของนักศึกษาที่ผิดระเบียบวินยั หรือกระทา
ความผิด
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๘. การจัดทาข้ อมูลของนักศึกษา และบันฑิตที่จบการศึกษา
๙. งานประกันคุณภาพด้ านกิจการนักศึกษา
งานฝ่ ายกิจการนักศึกษาของคณะครุศาสตร์
๑. งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีหน้ าที่ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การให้ คาปรึกษา
แนะนา และการอานวยความสะดวกให้ นกั ศึกษาได้ ดาเนินกิจกรรม หรือเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา และนอกจากนี ้ยังประสานความร่วมมือ และสร้ างเครือข่าย กับหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ โดยมุง่ เน้ นสนับสนุนส่งเสริมให้ นกั ศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม และดาเนินไปอย่างคล่องตัว
และเกิดประโยชน์สงู สุดตลอดจนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของหน่วยงาน โดยให้ กิจกรรม
นักศึกษามีปริมาณเพียงพอกับความต้ องการของนักศึกษาและมีคณ
ุ ภาพ กิจกรรมดังเช่น การ
การส่งเสริมด้ านวิชาการ การบาเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้ อม การกีฬา สุขภาพ และ
นันทนาการ ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตย และยาเสพติด (3D) เป็ นต้น
๒. งานวินัยนักศึกษา
มีหน้ าที่ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อที่จะเป็ นกรอบในการดาเนินชีวิตของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ให้ มีการดาเนินชีวิตที่มีแบบแผนซึ่งจะส่งถึงความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สร้ างคุณค่าของ
ตนเองและสังคม โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้ นกั ศึกษาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสขุ เป็ น
พลเมืองดี รู้จกั รักษาเกียรติศกั ดิ์ศรีและชื่อเสียง ประพฤติปฏิบตั ิตนในทางที่ชอบ มีความซื่อสัตย์
สุจริต เสริมสร้ างความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินยั ในตนเอง มีสมั มาคาราวะเคารพในสิทธิ ของ
ตนเองและผู้อื่น มีบคุ ลิกภาพและภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ การมีภาวะผู้นา มีศีลธรรมและจรรยา
มารยาทอันดีงาม รักษาระเบียบวินยั และมีสว่ นร่วมเสริมสร้ างและจรรโลงความเป็ นระเบียบ
เรียบร้ อยของคณะ มหาวิทยาลัย และสังคม ตลอดจนการการพิจารณาและให้ คาปรึกษาแนะนาที่
เกี่ยวข้ องกับวินยั ของนักศึกษา กิจกรรมดังเช่น การแต่งกาย มารยาทสัมมาคารวะ พฤติกรรม
และบุคลิกภาพ เป็ นต้น
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๓. งานศิษย์ เก่ าและเครือข่ าย
มีหน้ าที่ประสานงานระหว่างนักศึกษากับศิษย์เก่า เพื่อให้ นกั ศึกษาปั จจุบนั ศิษย์
เก่าและคณะครุศาสตร์ ศาสตร์เกิดสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน สืบสานความสัมพันธ์ ตลอดจน การให้
และรับข้ อมูล ข่าวสาร ระหว่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นสร้ างการมีสว่ นร่วมของศิษย์เก่าให้ มี
บทบาทในการพัฒนาทังในด้
้ านการแสดงความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน
คณะครุศาสตร์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับของสังคม รวมถึงการจัดทาฐานข้ อมูลสารสนเทศของศิษย์
เก่า การจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าของคณะให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่สงั คม กิจกรรมดังเช่น ศิษย์
เก่าสัมพันธ์ ข่าวสารศิษย์เก่า การจัดการความรู้ เครือข่ายภายใน และเครือข่ายภายนอก
เป็ นต้น
๔. งานบริการและสนับสนุน
มีหน้ าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนในด้ านต่างๆ บริการและสนับสนุน การงบประมาณ
การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล การวิจยั และการประกันคุณภาพ เพื่อให้ การดาเนินงานใน
งานต่างๆ ของฝ่ ายกิจการนักศึกษาดาเนินการไปด้ วยความเรียบร้ อย กิจกรรมดังเช่น
การงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การประเมิน การวิจยั และการประกันคุณภาพ
โครงสร้ างฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ประธานนักศึกษา
รองประธานนักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา
๑)ส่งเสริมวิชาการ
๒)บาเพ็ญประโยชน์
และสิง่ แวดล้ อม
๓)กีฬา สุขภาพและ
นันทนาการ
๔)วัฒนธรรม
๕)คุณธรรม และ
จริยธรรม

งานวินัยนักศึกษา
๑) การแต่งกาย
๒) มารยาทสัมมา
คารวะ
๓) พฤติกรรม
๔) บุคลิกภาพ
๕)ภาวะผู้นา

งานศิษย์ เก่ าและ
เครื อข่ าย
๑) ศิษย์เก่าสัมพันธ์
๒) ข่าวสารศิษย์เก่า
๓) การจัดการความรู้
๔) เครือข่ายภายใน
๕) เครือข่ายภายนอก

งานบริ การและ
สนับสนุน
๑) การงบประมาณ
๒) การประชาสัมพันธ์
๓) การประเมิน
๔) วิจยั
๕) ประกันคุณภาพ
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จานวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชัน้ ปี

ปี การศึกษา

ปี ๑
ปี ๒
ปี ๓
ปี ๔
ปี ๕

๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๔
๒๕๕๓
๒๕๕๒
รวม

หลักสูตร
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
๑๒๐
๑๐๖
๑๒๒
๒๔๗
_
๒๔๒
_
๒๐๔
_
๑๘๑
๘๖๙
๓๕๓

รวม
๒๒๖
๓๖๙
๒๔๒
๒๐๔
๑๘๑
๑,๒๒๒

วิสัยทัศน์
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาเป็ นหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นครูที่มี
ความทันสมัยที่พร้ อมด้ วยคุณภาพ คุณค่า และคุณธรรมบนพื ้นฐานวัฒนธรรมของสวนดุสิต

พันธกิจ
๑). ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้ มีการพัฒนาทังในด้
้ านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
๒). ส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินยั ของนักศึกษาให้ มีบคุ ลิกภาพ ความประพฤติที่ดี
เหมาะสมกับความเป็ นครูและสอดคล้ องกับวัฒนธรรมของสวนดุสิต
๓) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ มที กั ษะและการเรียนรู้ในด้ านประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรม และยาเสพติด
๔). ส่งเสริมการบริการและการให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ การ
ดารงชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยได้ อย่างเป็ นสุข
๕). สร้ างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา
ปั จจุบนั และศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายที่เกี่ยวข้ อง
๖). ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์
๑) การส่งเสริม และนักศึกษาในด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๒) การส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้ มีความประพฤติ มีระเบียบวินยั และบุคลิกภาพที่
ดีเหมาะสมกับความเป็ นครู
๓) การส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ในด้ านประชาธิปไตย คุณธรรม และยาเสพติด
๔) การพัฒนาภาคีเครือข่ายและศิษย์เก่า
๕) การบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
ค่ านิยมของนักศึกษาครูสวนดุสิค TEACHER SDU
T
E
A
C
H
E
R
S
D
U

Technician
Ethical
Altruism
Character
Headway
Equality
Respect
Spirit
Discipline
Unity

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จริยธรรมและคุณธรรมล ้าเลิศ
ไม่เห็นแก่ตวั และสิ่งตอบแทน
บุคลิกภาพเป็ นเยี่ยม
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ความเสมอภาค
สัมมาคารวะ
น ้าใจนักกีฬา
ระเบียบวินยั
ความรักสามัคคี
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รายชื่อคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อาจารย์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
๑. ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ ว
๒. ดร. ธวัชชัย กาญจนะทวีกลุ
๓. อาจารรัตนาพร หลวงแก้ ว
๔. อาจารย์ ชนิดา น้ อยไม้
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์
๖. อาจารย์นงคราญ สุขเวชชวรกิจ
๗. อาจารย์กานดา ธีระทองคา
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ ลีท่ องอิน
๙. ดร. เฉลิมพล จินดาเรือง
๑๐.อาจารย์วีณฐั สกุลหอม
๑๑.อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ
๑๒. อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่ ยมคุ้ม
๑๓. นายครรชิต อนุกลู
คณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
1. นายพรยุทธ์ ชะเอม
2. นางสาวจารวี จาปี รัตน์
3. นายธนพล วัตสาร
4. นางสาววรรณชนก เลขมิตร
5. นางสาวรวีวรรณ ขันคา
6. นางสาวนิรมล ประยงค์แย้ ม
7. หัวหน้ าห้ อง
8. นายรัตนพล รัตนมงคล
9. นางสาววิลยั วรรณ เทียนกระจ่าง
10. นายชนุตม์ ทองใบใหญ่

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานนักศึกษา
รองประธานนักศึกษา
หัวหน้ างานกิจกรรมนักศึกษา
หัวหน้ างานวินยั นักศึกษา
หัวหน้ างานศิษย์เก่าและเครือข่าย
หัวหน้ างานบริการและสนับสนุน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

7

การจัดโครงการฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ลาดับ
1

วันที่จัด
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการ
2 มิ.ย.56 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

งบประมาณ
25,000

2

15 มิ.ย.56 โครงการสานสายใยรวมใจครุศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2556

26,400

3

18 ก.ค.56 โครงการถวายเทียนพรรษา

4,500

4

1 ส.ค. 56 โครงการเลือกตังประธานนั
้
กศึกษา
คณะครุศาสตร์ ประจาปี การศึกษา
2556
8 ส.ค. 56 โครงการไหว้ ครู ปี การศึกษา 2556

ไม่มี

5

15,000

ผู้รับผิดชอบ
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา

สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

หมายเหตุ
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การจัดโครงการฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ (ต่ อ)
ลาดับ
6

7

วันที่จัด
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการ
24 ส.ค.56 โครงการช่อใหม่ ปี การศึกษา 2556

19 ก.พ.57 โครงการครุศาสตร์สรวญเสเฮฮา กีฬา
และการละเล่นพื ้นบ้ าน

งบประมาณ
24,000

37,500

ผู้รับผิดชอบ
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา
1. กิจการนักศึกษา
2. หลักสูตรปฐมวัย
3. หลักสูตรประถมศึกษา

สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

รวมงบประมาณประจาปี การศึกษา 2556 จานวนทังสิ
้ ้น 118,900 บาท

หมายเหตุ
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ภาคผนวก
รายละเอียดโครงการ

10

โครงการปฐมนิเทศ
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศ เป็ นกิจกรรมที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้ จดั ขึ ้นเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการต้ อนรับนักศึกษาในการที่จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกใหม่ การ
ปฐมนิ เ ทศเป็ นการแนะน าให้ ร้ ูจัก และสร้ างความคุ้น เคย และมีก ารปรับ ตัวกับ สภาพแวดล้ อม
สถานที่ตา่ งๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รู้กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของ
มหาวิท ยาลัย รวมทัง้ สร้ างความคุ้นเคย รู้ จักผู้บ ริ ห าร คณะครู อาจารย์ และรุ่ นพี่ เพื่ อให้
นักศึกษามีกาลังใจ มีความมัน่ ใจในการที่จะเข้ ามาศึกษาในสถานที่แห่งใหม่
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะครุศาสตร์ จึงเล็งเห็น ถึงความสาคัญ ของการจัด
โครงการ ปฐมนิเทศ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
วัตถุประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สร้ างความคุ้นเคยและปรับตัวให้ เข้ากับสถานที่เรียนใหม่
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
เพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ และความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักศึกษา
เป็ นการเสริมสร้ างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่ออาจารย์ และต่อมหาวิทยาลัย

ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๑
จานวน ๓๓๐ คน
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๒
จานวน ๓๐ คน
- อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่คณะครุศาสตร์
จานวน ๓๐ คน
รวมจานวนนักศึกษา อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ คณะครุศาสตร์
จานวน ๓๙๐ คน
๒.. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- เพื่อให้ นก
ั ศึกษาได้ เรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยร้ อยละ ๘๐
- เป็ นการเสริมสร้ างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่ออาจารย์และต่อมหาวิทยาลัย
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- นักศึกษามีความคุ้นเคยและสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสถานที่เรียนใหม่ ร้ อยละ
๘๐

กิจกรรมดาเนินการ
ขัน้ วางแผน P ( Plan )
๑. สารวจความต้ องการในการเข้ าร่วมโครงการจากนักศึกษาและบุคลากรของคณะครุศาสตร์
และศึกษาปัญหาและอุปสรรค และจัดทาโครงการ
๒. จัดเตรียมเอกสารในการดาเนินงาน
๓. ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากร และสถานที่ในการดาเนินงาน
๔. แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบงาน
๕. วางแผนในการดาเนินโครงการ
๖. มีการประเมินโครงการ
การปฏิบัติตามแผนงาน D ( Do)
ปฏิบตั ิตามขันตอนในแผนงานที
้
่ได้เขียนไว้ อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
ทาการตรวจสอบ C ( Check )
ทาการตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขันตอนของแผนงานว่
้
ามีปัญหาอะไร
เกิดขึ ้น และต้ องเปลีย่ นแปลงแก้ ไขแผนงานในขันตอนให้
้
สอดคล้ องกับโครงการที่วางไว้
การปรังปรุงแก้ ไข A (Action )
จัดทาแบบประเมินโครงการ ปรับปรุงแก้ ไขโครงการในส่วนที่มีปัญหา หรือถ้ าไม่มี
ปั ญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนงานที่ได้ผลสาเร็จ เพื่อนาไปใช้ ในการทางานครัง้
ต่อไป
ระยะเวลาและสถานที่
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชัน้ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณจากเงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ ๒๕,๐๐๐
ค่าอาหารกลางวัน ๓๕ บาท จานวน ๓๙๐ คน
ค่าอาหารว่าง ๒๕ บาท จานวน ๓๙๐ คน
ค่าของที่ระลึกวิทยากร
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ ๒ คน ๆละ ๓๐๐ บาท

บาท
๑๓,๖๕๐
๙,๗๕๐
๑,๐๐๐
๖๐๐

รวมงบดาเนินการ

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๕,๐๐๐

บาท
(สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ร้อยละ ๘๐ เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมูค่ ณะ
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้ อง
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ร้อยละ ๘๐ มีความคุ้นเคย และปรับตัวกับสถานที่เรียน
ใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
๑. นักศึกษามีการปรับตัวและคุ้นเคยกับสถานที่เรียนใหม่
๒. นักศึกษารู้จกั กฏ ระเบียบ ข้ อบังคับ ของมหาวิทยาลัย
๓. นักศึกษามีขวัญ กาลังใจ และทัศนคติที่ดีตอ่ ครู อาจารย์ และมหาวิทยาลัย
๔. นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี และมีความเคารพต่อครู อาจารย์
๕. นักศึกษามีทศั นคติที่ดีตอ่ อาจารย์และต่อมหาวิทยาลัย
การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. แบบสอบถาม
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการสานสานใย รวมใจครุ ศาสตร์
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
หลักการและเหตุผล
การปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในมหาวิทยาลัยมีความสาคัญต่อการใช้ ชีวิตของ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 กิจกรรมต่างๆที่นกั ศึกษาใหม่มีโอกาสเข้ าร่วมส่วนใหญ่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
สร้ างความอบอุน่ ความประทับใจและสร้ างบรรยากาศแห่งความสามัคคีในหมูค่ ณะตลอดจนการ
ปรับตัวเข้ ากับวิถีชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย การดาเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จึงดาเนินการโดยนักศึกรุ่นพี่
โดยเฉพาะทีมงานที่ดแู ลรับผิดชอบกิจกรรมรับน้ อง ซึง่ นับว่าเป็ นกลุม่ ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้ าง
บรรยากาศที่ดี สร้ างความอบอุน่ และสร้ างประทับใจต่อชีวติ นักศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัย
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 คณะครุศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดกิจกรรมรับ
น้ องสานสายใยรวมใจครุศาสตร์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้ อง ตลอดจนเล็งเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาทักษะในด้ านต่างๆของนักศึกษาเพื่อให้ มีศกั ยภาพรอบด้ าน เช่น ทักษะในการเป็ นผู้นา การ
ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม การเป็ นผู้คิดดีและแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถมีชีวิตอยู่ใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข จึงได้ จดั ทาโครงการ “สานสายใย รวมใจครุศาสตร์ ” ประจาปี การศึกษา
2556 ขึ ้น

วัตถุประสงค์ ของโครงการ
๑. เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ในคณะ
๒. เพื่อช่วยให้ นกั ศึกษาร่วมคณะได้ทาความรู้จกั กับเพื่อนและได้ เรียนรู้เข้ าใจซึ่งกันและ
กัน
๓.
๔.
๕.
๖.

เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ รักและเคารพต่อสถาบัน ครูอาจารย์และรุ่นพี่
เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกระเบียบวินยั ฝึ กความอดทนและการเสียสละในหมูค่ ณะ
เพื่อเสริมสร้ างและปลูกฝั งคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมที่ถกู ต้ อง
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมต่อการใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมดาเนินการ
ขัน้ วางแผน P ( Plan )
๑. สารวจความต้ องการในการเข้ าร่วมโครงการจากนักศึกษาและบุคลากรของคณะครุศาสตร์
และศึกษาปัญหาและอุปสรรค และจัดทาโครงการ
๒. จัดเตรียมเอกสารในการดาเนินงาน
๓. ติดต่อประสานงานจัดหาวิทยากร และสถานที่ในการดาเนินงาน
๔. แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบงาน
๕. วางแผนในการดาเนินโครงการ
๖. มีการประเมินโครงการ
การปฏิบัติตามแผนงาน D ( Do)
ปฏิบตั ิตามขันตอนในแผนงานที
้
่ได้เขียนไว้ อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง
ทาการตรวจสอบ C ( Check )
ทาการตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขันตอนของแผนงานว่
้
ามีปัญหาอะไร
เกิดขึ ้น และต้ องเปลีย่ นแปลงแก้ ไขแผนงานในขันตอนให้
้
สอดคล้ องกับโครงการที่วางไว้
การปรังปรุงแก้ ไข A (Action )
จัดทาแบบประเมินโครงการ ปรับปรุงแก้ ไขโครงการในส่วนที่มีปัญหา หรือถ้ าไม่มี
ปั ญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนงานที่ได้ผลสาเร็จ เพื่อนาไปใช้ ในการทางานครัง้
ต่อไป

วัน เวลาและสถานที่จดั โครงการ
15 มิถนุ ายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๑ จานวน ๓๐๐ คน
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-

- นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๒ จานวน ๘๐ คน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑ เข้ าร่วมกิจกรรมร้ อยละ ๘๐ %
นักศึกษาทุกคน เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะและมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้ อง ร้ อยละ ๘๐ %

การบรรลุตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1. ร้ อยละ 80 นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจในการเข้ าร่วมกิจกรรม
2. ร้ อยละ 80 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สามารมาเข้ าร่วมโครงการตามเวลาที่กาหนด
3. ร้ อยละ 80 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เข้ าร่วมโครงการเกิดมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในระดับดีขึ ้นไป
4. ร้ อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เกี่ยวกับด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ในด้ านการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง การมีระเบียบวินยั และความซื่อสัตย์
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โครงการถวายเทียนพรรษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็ นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีอดุ มการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบัติอย่างเข้ มข้ นที่
สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยมุง่ มัน่ รับใช้ สงั คมและให้ บริการด้ านการจัด
การศึกษา ตามภารกิจหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้ องถิ่น ชุมชน และสังคมเมือง
ส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพนัน้ ด้ านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมและ
ประเพณีไทยก็องค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตเป็ นครูได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
การถวายเที ย นในวันเข้ าพรรษา นับ เป็ นประเพณี ของไทยที่ ปฏิบัติสืบ สานมาแต่สมัย
โบราณ ตามประเพณีนิยมของชาวพุทธ ที่มงุ่ อนุเคราะห์แก่การศึกษาของพระภิกษุสามเณร เพราะ
ช่วงเข้ าพรรษามักจะมีคนมาบวชเรี ยนที่วดั มากกว่าช่วงอื่น ๆ สมัยก่อนต้ องท่องหนังสือ หรื อบท
สวดมนต์จนค่า จึงต้ องอาศัยเทียนให้ แสงสว่าง นอกจากนีย้ งั เป็ นการแสดงถึงความศรัทธา ความ
สามัคคีของชุมชนและเป็ นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ ธารงอยู่ตอ่ ไป เพื่อรักษาไว้ ซึ่งประเพณีอนั
ดีงามของชาวพุทธไม่ให้ สญ
ู หาย
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต จึงเล็งเห็น ถึ ง
ความสาคัญของการถวายเทียนพรรษาที่จะทาให้ นกั ศึกษาได้ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม การสร้ างความศรัทธาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในทางที่เหมาะสม และยังส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษาในคณะอีกด้ วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทาหน้ าที่สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีการ
ถวายเทียนในวันเข้ าพรรษา
๒. เพื่อเป็ นการสร้ างความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์

17

๓. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
๙.๑ อาจารย์
๙.๒ นักศึกษา

จานวน
จานวน
รวมทังสิ
้ ้น

๑๐ คน
๑๕๐ คน
๑๖๐ คน

๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

๕. ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ
๑) ขัน้ วางแผน P (Plan)
(๑) การประชุมคณะกรรมการในกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแต่งตังคณะท
้
างาน
(๒) การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและจัดหาสถานที่ในการดาเนินงาน
(๓) การจัดทากาหนดการการดาเนินงานของโครงการ
(๔) การจัดทาเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
๒) การปฏิบัติ D (Do)
(๑) การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเว็บไซต์ โปสเตอร์
(๒) การทาหนังสือแจ้ งคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้ าร่วมโครงการ โดยหนังสือเชิญ
และ E – Office
(๓) การมีสว่ นร่วมในการสมทบจตุปัจจัยไทยทาน
(๔) อาจารย์และนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
๓) การตรวจสอบ C (Check)
(๑) การตรวจสอบและประเมินศักยภาพการดาเนินงานของคณะทางาน
(๒) การตรวจสอบและประเมินการประสานงานในด้ านต่างที่เกี่ยวข้ อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมและกระบวนการในการดาเนินการ
(๔) การตรวจสอบและประเมินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๕) การสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ
๔) การปรังปรุงแก้ ไข A (Action)
(๑) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ทิ ี่ดีในการดาเนินงานโครงการนี ้มาเป็ น
มาตรฐานใน การดาเนินครัง้ ต่อไป
(๒) การนาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการดาเนิน
โครงการในครัง้ ต่อไป.
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(๓ ) รายงผลการดาเนินงานโครงการ
๖. ตารางแผนการดาเนินงาน

แผนงาน
๑. การประชุมเตรียมงาน และแต่งตัง้
คณะกรรมการในการดาเนินโครงการ
๒. การเขียนโครงการและเสนอ
โครงการ
๓. การเตรียมความพร้ อมในการดาเนิน
โครงการ
๓. วันถวายเทียนพรรษา
๔. การตรวจสอบและประเมินการดาเนิน
โครงการ
๕. การสรุปผลการดาเนินโครงการ
๖. ส่งเล่มผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

๑๘

๗. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐
๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาได้ ทาหน้ าที่สืบสานวัฒนาธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีการถวาย
เทียนในวันเข้ าพรรษา
- นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
- นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการถวายเทียนในวันเข้ าพรรษา
นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจในการจัดรอยู่ในระดับมาก
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๘. งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณ เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ จานวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท
ถ้ วน)
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
๑. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าเทียน
๒,๐๐๐ บาท
เครื่องไทยทาน ดอกไม้ ธูปเทียน
๑,๐๐๐ บาท
รวม
๓,๐๐๐ บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. นักศึกษาได้ สืบสานวัฒนาธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีการถวายเทียนในวัน
เข้ าพรรษา
๒. นักศึกษามีความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓. นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์
๑๐. การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. การสัมภาษณ์พดู คุยอย่างไม่เป็ นทางการ
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการเลือกตัง้ ประธานนักศึกษา
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็ นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีอดุ มการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบัติอย่างเข้ มข้ นที่
สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยมุง่ มัน่ รับใช้ สงั คมและให้ บริการด้ านการจัด
การศึกษา ตามภารกิจหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้ องถิ่น ชุมชน และสังคม การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพนันปั
้ จจัยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย ซึ่งคนเป็ นครู
จะต้ อ งให้ ความส าคัญ ต่อ การปลูก ฝั ง สร้ างความเข้ าใจ ส่ง เสริ ม หรื อ แม้ แต่ พัฒ นาระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็ นวิธีการดาเนินชีวิต ที่ยึดหลักของความเสมอภาค เสรี ภาพและศักดิ์ศรี แห่ง
ความเป็ นมนุษย์
การเลือกตังประธานนั
้
กศึกษาของคณะครุศาสตร์ เป็ นกระบวนการที่ส่งเสริ มระบบของ
ประชาธิปไตย ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เลือกตัวแทนเข้ ามาดาเนินการและประสานงานในการ
ดาเนินกิจกรรมทังปวง
้
และยังมีหน้ าที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริ มนโยบายที่มีประโยชน์ให้ สงั คมภายใน
คณะ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เห็นถึงความสาคัญ
ของการส่งเสริมระบบของประชาธิปไตยให้ กบั นักศึกษาภายในคณะ การส่งเสริ มการมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมของอาจารย์และนักศึกษา จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างความตระหนัก ความรู้
ความเข้ าใจ เรื่ องประชาธิป ไตยให้ แก่ ศึก ษาและสามารถน าไปใช้ ใ นการดารงชี วิตตามวิถี ชีวิต
ประชาธิปไตยได้
๒. วัตถุประสงค์
๔. เพื่อเป็ นการคัดเลือกประธานนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ประจาปี ๒๕๕๖
๕. เพื่อส่งเสริมระบบของประชาธิปไตยให้ กบั นักศึกษาภายในคณะครุศาสตร์
๖. เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์
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๓. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
นักศึกษาที่เป็ นหัวหน้ าห้ องของแต่ละชันปี
้
๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ห้ องประชุม ๔๓๔

๕. ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ
๑) ขัน้ วางแผน P (Plan)
(๑) การประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแต่งตังคณะท
้
างาน
(๒) การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและจัดหาสถานที่ในการดาเนินงาน
(๓) การจัดทากาหนดการการดาเนินงานของโครงการ
(๔) การจัดทาเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
๒) การปฏิบัติ D (Do)
(๓) การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเว็บไซต์ โปสเตอร์
(๔) การรับสมัครและการเสนอชื่อของนักศึกษา
(๕) ตัวแทนห้ องใช้ สิทธิในการเลือกตัง้
๓) การตรวจสอบ C (Check)
(๑) การตรวจสอบและประเมินศักยภาพการดาเนินงานของคณะทางาน
(๒) การตรวจสอบและประเมินการประสานงานในด้ านต่างที่เกี่ยวข้ อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมและกระบวนการในการดาเนินการ
(๔) การตรวจสอบและประเมินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๕) การสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ
๔) การปรังปรุงแก้ ไข A (Action)
(๑) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ทิ ี่ดีในการดาเนินงานโครงการนี ้มาเป็ น
มาตรฐานใน การดาเนินครัง้ ต่อไป
(๒) การนาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการดาเนิน
โครงการในครัง้ ต่อไป.
(๓ ) รายงผลการดาเนินงานโครงการ
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๖. ตารางแผนการดาเนินงาน

แผนงาน
๑. การประชุมเตรียมงาน
๒. การเขียนโครงการและเสนอโครงการ
๓. การเตรียมความพร้ อมในการดาเนิน
โครงการ
๓. การเลือกตัง้
๔. การตรวจสอบและประเมินการ
ดาเนินโครงการ
๕. การสรุปผลการดาเนินโครงการ
๖. ส่งเล่มผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

๑

๗. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละห้ องมาใช้ สิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๘๐
๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ตัวแทนนักศึกษามีความพึงพอใจมากในรูปแบบการเลือกตัง้
- นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเลือกตัง้
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่มี
๙. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. ได้ ประธานนักศึกษาที่ผา่ นการเลือกด้ วยความโปร่งใส บริสทุ ธิ์ ยุติธรรม
๓. ตัวแทนนักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมในคณะครุศาสตร์
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๑๐. การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. การสัมภาษณ์พดู คุยอย่างไม่เป็ นทางการ
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการไหว้ ครู คณะครุ ศาสตร์
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็ นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครูให้ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ มีอดุ มการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กปฏิบัติอย่างเข้ มข้ นที่
สามารถแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยมุง่ มัน่ รับใช้ สงั คมและให้ บริการด้ านการจัด
การศึกษา ตามภารกิจหน้ าที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาท้ องถิ่น ชุมชน และสังคมเมือง
ในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพนันองค์
้ ประกอบหนึ่งที่สาคัญ ก็คือ ครู อาจารย์ ซึ่งเป็ นผู้ให้ ในสิ่งที่ดี
ที่สดุ สาหรับผู้เป็ น ศิ ษย์เป็ นผู้ให้ ก ารอบรม แนะน า สัง่ สอน ถ่ ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์
ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม และจริยธรรมที่สามารถออกไปเป็ นบัณฑิตครูได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
พิธีไหว้ ครู นับเป็ นประเพณีของไทยที่ปฏิบตั ิสืบสานมาแต่สมัยโบราณ เป็ นการที่ศิษย์แสดง
ความยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้ อมใจ
กันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู อาจารย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน
เพื่อให้ บรรลุจดุ หมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตงใจไว้
ั้
พิธีไหว้ ครูจึงเปรี ยบเสมือนการแสดง
ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ผ้ มู ีพระคุณ ซึ่งในวัฒธรรมไทยได้ ให้ ความสาคัญในคุณธรรม
ข้ อนี ้เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นการแสดงรู้จักบุญคุณของผู้ให้ ความรู้ และผู้ที่ร้ ูจักและตอบแทน
บุญคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต จึงเล็งเห็น ถึ ง
ความสาคัญของการจัดโครงการพิธีไหว้ ครู เพื่อให้ นักศึกษาทัง้ 2 หลักสูตรได้ แสดงออกถึงความ
กตัญญู กตเวทิตาต่อพระคุณครูบา อาจารย์ การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของรุ่นพี่รุ่นน้ อง และยัง เป็ น
การสืบสานกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามนี ้ให้ คงอยู่สืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ แสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตาต่อคณะครู
อาจารย์
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๒. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ แสดงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และ
ระหว่างรุ่นพี่กบั รุ่นน้ อง
๓. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ทาหน้ าที่สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และมีเจตนารมณ์อนั ดี
งามต่อวิชาชีพครู
๔. เพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วม การทางานเป็ นทีม และความสามัคคีของนักศึกษา
๕. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการในการประดิษฐ์ พาน
๓. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
๙.๑ อาจารย์
๙.๒ นักศึกษา

จานวน
จานวน
รวมทังสิ
้ ้น

๓๐ คน
๗๐๐ คน
๗๓๐ คน

๔. ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. อาคาร รักตะกนิษฐ ชัน้ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๕. ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ
๑) ขัน้ วางแผน P (Plan)
(๑) การประชุมคณะกรรมการในกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแต่งตังคณะท
้
างาน
(๒) การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและจัดหาสถานที่ในการดาเนินงาน
(๓) การจัดทากาหนดการการดาเนินงานของโครงการ
(๔ ) การกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดพานและรางวัล
(๖) การจัดทาเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
๒) การปฏิบัติ D (Do)
(๗) การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเว็บไซต์ โปสเตอร์
(๘) การทาหนังสือแจ้ งคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้ าร่วมโครงการ โดยหนังสือเชิญ
และ E – Office
(๙) อาจารย์และนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
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(๑๐)
(๑๑)

การมอบเกียรติบตั รให้ กบั นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และทาคุณประโยชน์
การตัดสินและมอบรางวัลในการประกวดพาน

๓) การตรวจสอบ C (Check)
(๑) การตรวจสอบและประเมินศักยภาพการดาเนินงานของคณะทางาน
(๒) การตรวจสอบและประเมินการประสานงานในด้ านต่างที่เกี่ยวข้ อง
(๓) การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมและกระบวนการในการดาเนินการ
(๔) การตรวจสอบและประเมินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๕) การสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ
๔) การปรังปรุงแก้ ไข A (Action)
(๑) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ทิ ี่ดีในการดาเนินงานโครงการนี ้มาเป็ น
มาตรฐานใน การดาเนินครัง้ ต่อไป
(๒) การนาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการดาเนิน
โครงการในครัง้ ต่อไป.
(๓ ) รายงผลการดาเนินงานโครงการ
๖. ตารางแผนการดาเนินงาน

แผนงาน
๑. การประชุมเตรียมงาน และแต่งตัง้
คณะกรรมการในการดาเนินโครงการ
๒. การเขียนโครงการและเสนอ
โครงการ
๓. การเตรียมความพร้ อมในการดาเนิน
โครงการ
๓. วันปฏิบตั ิกิจกรรมไหว้ ครู
๔. การตรวจสอบและประเมินการดาเนิน
โครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๘

ก.ย.

ต.ค.
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๕. การสรุปผลการดาเนินโครงการ
๖. ส่งเล่มผลการดาเนินงานที่สมบูรณ์
๗. เป้าหมายและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๗.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาและอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้ าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐
๗.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูบาอาจารย์
- นักศึกษาเห็นคุณค่าและเข้ าใจในขบธรรมเนียมพิธีการไหว้ ครู
- นักศึกษามีสว่ นร่วม และจินตนาการสร้ างสรรค์
นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมเป็ นเงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ จานวน ๑๕,๐๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
๒. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าสถานที่
๕,๐๐๐ บาท
จัดทา พานบายศรี
๖,๐๐๐ บาท
ดอกไม้ พวงมาลัย ธูปเทียนค่าสายสิญจน์ ฯลฯ
๔,๐๐๐ บาท
รวมทังสิ
้ ้น
๑๕,๐๐๐ บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

๙. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. นักศึกษาได้ แสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตาต่อคณะครู อาจารย์
๒. นักศึกษาได้ แสดงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ และระหว่างรุ่นพี่กบั รุ่น
น้ อง
๓. นักศึกษาได้ มีสว่ นร่วม และเรียนรู้การทางานเป็ นทีม
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๔. นักศึกษาได้ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และมีเจตนารมณ์อนั ดีงามต่อวิชาชีพครู
๕. นักศึกษามีความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการในการประดิษฐ์ พานไหว้ ครู
๑๐. การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. แบบสอบถาม
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการวันช่ อใหม่
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตที่มงุ่ สร้ างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ ให้
ความสาคัญต่อนักศึกษาในด้ านการสนับสนุนและส่งเสริมการ เรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมด้ านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ
หรื อกิจกรรมที่เป็ นวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของทักษะชีวิต (Life Skill) และทักษะทางสังคม (Socialization)
โครงการวันช่อใหม่ (Suandusit Freshy Day ๒๐๑๓) เป็ นกิจกรรมที่
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ จดั ขึ ้นเป็ นประจาทุกปี สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ ๑ ซึ่งคณะครุ
ศาสตร์ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝั งระเบียบ วินัย ความอดทนอดกลัน้
การกล้ าแสดงออกของนักศึกษาใหม่ การมีสว่ นร่วมของน้ องใหม่กบั รุ่นพี่เพื่อให้ เกิดความสามัคคีใน
หมูค่ ณะ ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีการช่วยเหลือเกือ้ กูลฉันพี่น้อง
รู้จัก การเป็ นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถที่จะแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิดขึ ้นได้ รวมถึงการยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็ นการสร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั ตนเองอีกด้ วย ซึ่ง กิจกรรมส่วนใหญ่
จะออกมาในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ เพื่อนาไปสู่การปรับ ตัวในการใช้ ชี วิตในรัว้ มหาวิท ยาลัย และการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
สังคม เป็ นที่ยอมรับในสังคมเมื่อสาเร็จการศึกษา
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต จึงเล็งเห็น ถึ ง
ความสาคัญของการจัด กิจกรรมวันช่อใหม่ (Suandusit Freshy Day ๒๐๑๓) ประจาปี
การศึก ษา ๒๕๕๖ ที่ สามารถส่งเสริ มพัฒนาศัก ยภาพของนัก ศึก ษาในการมีส่วนร่ วม พัฒนา
อารมณ์ สังคมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ได้ เป็ นอย่างดี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝั งการจัดกิจกรรมการต้ อนรับน้ องใหม่และการปรับตัวในรัว้ มหาวิทยาลัย
อย่างสร้ างสรรค์
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๒. เพื่อให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมและเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมของคณะ
และเพื่อนต่างคณะ
๓. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าและฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม เป็ นนัก
วางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์
๔. เพื่อให้ นกั ศึกษาใหม่มีระเบียบ วินยั ความอดทนอดกลันในการฝึ
้
กซ้ อมและแข่งขัน
๓. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
๙.๑ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชันปี
้ ที่ ๑
แสตนเชียร์
การแสดง
- MC
ดาว เดือน
พี่เลี ้ยง (ปี ๒)
- ทีมงานสนับสนุน (ปี ๑)
๙.๒ อาจารย์
รวมทังสิ
้ ้น

๙๐
๔๐
๑
๔
๓๕
๘๒
๑๐
๒๖๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๔. ระยะเวลาและสถานที่
๑๐.๑ ระยะฝึ กซ้ อม ช่วงระหว่าง วันที่ ๑๑ มิถนุ ายน ถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
สถานที่ใต้ อาคาร ๘
๑๐.๒ วันแข่งขัน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกระปิ
๕. กิจกรรมดาเนินการ
๑ ขัน้ วางแผน (Plan)
๑) การวางแผนโครงการ การแต่งผู้รับผิดชอบและคณะดาเนินงาน
๒) การเขียนเสนอขออนุมตั ิโครงการ
๒ การปฏิบัตติ ามแผนงาน (Do)
๑) การจัดเตรียมการฝึ กซ้ อม และการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละกิจกรรม
๒) การดาเนินการฝึ กซ้ อมของแสตนเชียร์ การแสดง ดาว - เดือน และ MC
๓) การร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Suandusit Freshy Day ๒๐๑๓
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๓ ทาการตรวจสอบ (Check)
๑) การตรวจสอบและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
๒) การสรุปผลการดาเนินโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ
๔ การปรังปรุงแก้ ไข (Action)
๑) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ิที่ดีมาเป็ นมาตราฐานในการดาเนินงาน
๒) การนาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์วางแผนครัง้ ต่อไป
๖. ตารางแผนการดาเนินงาน
แผนงาน
๑. การวางแผน
๒. การเขียนและขออนุมัติโครงการ
๓. การฝึ กซ้ อม
๔. การแข่ งขัน Freshy Day
๕. การประเมินผล
๖. การสรุปผล

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

๒๔

๗. ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของโครงการ
๗.๑ ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ
๑) นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐
๗.๒ ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ
๑) นักศึกษาได้ รับการปลูกฝั งการจัดกิจกรรมการต้ อนรับน้ องใหม่และการปรับตัวใน
รัว้ มหาวิทยาลัยอย่างสร้ างสรรค์อยูใ่ นระดับมาก
๒) นักศึกษามีสว่ นร่วมและเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมของคณะ
และเพื่อนต่างคณะอยู่ในระดับมาก
๓) นักศึกษามีการพัฒนาในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า การฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม
เป็ นนักวางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์อยู่ในระดับมาก
๔) นักศึกษามีการพัฒนาด้ านระเบียบ วินยั ความอดทนอดกลันในการฝึ
้
กซ้ อมและ
แข่งขันอยู่ในระดับมาก
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๘. งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมเป็ นเงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ จานวน
๒๓,๓๔๗ บาท (สองหมืน่ สามพันสามร้ อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้ วน)
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
๓. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash)
- ค่าอาหาร ๒๖๒ คนๆ ละ ๔๐ บาท
๑๐,๔๘๐
บาท
ค่าน ้า และอาหารว่าง ๒๖๒ คนๆ ละ ๓๐ บาท
๗,๘๖๐
บาท
ค่าฉากและอุปกรณ์การแสดง
๕,๐๐๐
บาท
รวมทังสิ
้ ้น
๒๓,๓๔๗
บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๙. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑๕.๑ นักศึกษามีระเบียบ วินยั ความอดทนอดกลันในการฝึ
้
กซ้ อมและแข่งขัน
๑๕.๒ นักศึกษามีการกล้ าแสดงออก ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
๑๕.๓ นักศึกษามีสว่ นร่วมระหว่างรุ่นน้ อง รุ่นพี่ ความสามัคคีในหมูค่ ณะและเพื่อน
ต่างคณะ
๑๐. การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. แบบสอบถาม
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการ กีฬา และการละเล่ นพืน้ บ้ าน
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตที่มงุ่ สร้ างสรรค์และพัฒนานักศึกษา ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ ให้
ความสาคัญต่อนักศึกษาในด้ านการสนับสนุนและส่งเสริมการ เรียนรู้ของนักศึกษา ในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมด้ านต่าง ๆ
กีฬาและการละเล่นพื ้นบ้ าน เป็ นกิจกรรมที่ทางคณะครุศาสตร์ได้ จดั มาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุกปี เป็ นการส่งเสริมและปลูกฝั งวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ านไทย รวมทังการละเล่
้
นที่
เป็ นเอกลักษณ์ของอาเซียน ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมที่ก่อให้ เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีใน
สังคมของคณะและเพื่อนต่างหลักสูตร การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า การฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม
เป็ นนักวางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์ นอกจากนี ้ยังเป็ นการเสริมสร้ าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการออกกาลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติดอีกด้ วย
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จึงเล็งเห็น ถึงความสาคัญ ของการจัด กิ จกรรมกี ฬาและการละเล่น พื น้ บ้ าน ประจาปี การศึก ษา
๒๕๕๖ ที่ ส่งเสริ มในด้ านศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศัก ยภาพของนัก ศึก ษาในการมีส่วนร่ วม
พัฒนาอารมณ์ สังคม ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ได้ เป็ นอย่างดี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝั งวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ านและเอกลักษณ์ของอาเซียน
๒. เพื่อให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมและเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมของคณะ
๓. เพื่อให้ นกั ศึกษารู้จกั การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าและฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม เป็ นนัก
วางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์
๔. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ เล่นกีฬาและออกกาลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด
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๔. จานวนผู้เข้าร่ วมโครงการ
๙.๑ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
๙.๒ อาจารย์
รวมทังสิ
้ ้น

๘๐๐ คน
๙๐ คน
๙๙๐
คน

๕. ระยะเวลาและสถานที่
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารพลศึกษา ชัน้ ๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๖. กิจกรรมดาเนินการ
๖.๑ ขัน้ วางแผน (Plan)
๑) การประชุมวางแผนโครงการ และรูปแบบลักษณะของกิจกรรม
๒) การเขียนเสนอขออนุมตั ิโครงการ
๓) การแต่งผู้รับผิดชอบและคณะดาเนินงานฝ่ ายต่างๆ
๔) การวางแผนและขันตอนในการด
้
าเนินงาน
๕) การวางแผนในการสรุปผลและการประเมิน
๖.๒ การปฏิบัติตามแผนงาน (Do)
๑) การประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเว็บไซต์ โปสเตอร์
๒) การแบ่งสมาชิกสีตา่ งๆ มี ๔ สี คือ สีน ้าเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
๓) การทาหนังสือแจ้ งคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้ าร่วมโครงการ โดยหนังสือเชิญ
และ E – Office
๔) อาจารย์และนักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
๖.๓ ทาการตรวจสอบ (Check)
๑) การตรวจสอบและประเมินศักยภาพการดาเนินงานของคณะทางาน
๒) การตรวจสอบและประเมินการประสานงานในด้ านต่างที่เกี่ยวข้ อง
๓) การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมและกระบวนการในการดาเนินการ
๔) การตรวจสอบและประเมินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕) การสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ต่างๆ
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๖.๔ การปรังปรุงแก้ ไข (Action)
๑) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินงานโครงการนี ้มาเป็ น
มาตรฐานใน การดาเนินครัง้ ต่อไป
๒) การนาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการ
ดาเนินโครงการในครัง้ ต่อไป
๓) รายงผลการดาเนินงานโครงการ
๗. ตารางแผนการดาเนินงาน
แผนงาน

ธันวาคม ๕๖

๑๕
๑. การวางแผน
๒. การเขียนและขออนุมตั ิโครงการ
๓. จัดแบ่งสี เตรียมความพร้ อมของแต่ละสี
๔. การแข่งขัน
๕. การประเมินผล

มกราคม ๕๗

กุมภาพันธ์ ๕๗

๒๗
๒๐

๕
๑

๑๘
๑๙
๑๙

๘. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
๘.๑ ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ
๑) นักศึกษาคณะครุศาสตร์กลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ ๘๐
๘.๒ ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ
๑) นักศึกษาได้ รับการส่งเสริมและปลูกฝั งวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ านไทยและ
การละเล่นของอาเซียนอยู่ในระดับมาก
๒) นักศึกษามีสว่ นร่วมและเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมของคณะ
และเพื่อนต่างหลักสูตรอยูใ่ นระดับมาก
๓) นักศึกษามีการพัฒนาในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า การฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม
เป็ นนักวางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์อยู่ในระดับมาก
๔) นักศึกษามีการพัฒนาด้ านระเบียบ วินยั ความอดทนอดกลันในการฝึ
้
กซ้ อมและ
แข่งขันอยู่ในระดับมาก

๒๘
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๕) นักศึกษาได้ ใช้ กิจกรรมกีฬาและการละเล่นในการเสริมสร้ างสุขภาพ สุขภาพจิต
และออกกาลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติดอยู่ในระดับมาก
๙. งบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมเป็ นเงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ จานวน
๑๖,๕๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นหกพันบาทถ้ วน)
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
๕. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash) รวมเป็ นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท
- ค่ากรรมการตัดสินพร้ อมอุปกรณ์
๓,๕๐๐
บาท
- ค่าเครื่องเสียง
๓,๕๐๐
บาท
- ค่าแม่บ้าน
๖๐๐
บาท
- ถ้ วยรางวัล
๕,๐๐๐
บาท
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
๓,๐๐๐
บาท
น ้าดื่ม
๙๐๐
บาท
รวมทัง้ สิน้
๑๖,๕๐๐
บาท
ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่ า (In Kind) รวมเป็ นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท
- ค่าบริการอาคารพลศึกษา พร้ อมแอร์
๑๐,๐๐๐
บาท
๑๐. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑) นักศึกษาได้ รับการส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการละเล่นพื ้นบ้ านไทยและ
การละเล่นและเอกลักษณ์ของอาเซียน
๒) นักศึกษามีสว่ นร่วมและเกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมของคณะ
และเพื่อนต่างหลักสูตร
๓) นักศึกษามีการพัฒนาในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า การฝึ กความเป็ นผู้นา ผู้ตาม
เป็ นนักวางแผน และการแสดงออกทางความคิดเชิงสร้ างสรรค์
๔) นักศึกษามีการพัฒนาด้ านระเบียบ วินยั ความอดทนอดกลันในการฝึ
้
กซ้ อมและ
แข่งขัน
๕) นักศึกษาได้ใช้ กิจกรรมกีฬาและการละเล่นในการเสริมสร้ างสุขภาพ สุขภาพจิต
และออกกาลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด
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๑๑. การประเมินผลการดาเนินงาน
๑. แบบสอบถาม
๒. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
๓. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
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โครงการ : การส่งเสริมวิถีไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
การดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ได้ ทรงพระราชทานให้ แก่ พสกนิ กรชาวไทย เป็ นปรัชญาที่ตงั ้ อยู่บ น
พื ้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยมุง่ เน้ นให้ คานึงถึงการรู้จกั พึ่งพาตนเอง ความ
พอประมาณ พอมี พอใช้ ความมีเหตุผล ที่เป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีให้ แก่ประชาชนชาวไทย การ
วางรากฐานให้ ก ารดาเนิน ชีวิต ตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงจึงมีความจ าเป็ นอย่างยิ่ งที่
จะต้ องปลูกฝั งให้ เกิดขึ ้นกับทุกคนในสังคมไทยตังแต่
้ ระดับเด็กปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็ นอนาคตต่อไปของชาติ
หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ในสังกัด
สานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) ได้ ตระหนัก ถึ งความสาคัญ ของหลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็ นการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ที่
มุ่งเน้ นการจัด กระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการในปี งบประมาณ 2557 ในจัดทา โครงการส่งเสริ มวิถีไทยตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเรี ยนรู้พืน้ ฐาน การมีความรู้ ความเข้ าใจ และเป็ น
แหล่งเผยแพร่ ก ารเรี ย นรู้ ในรู ป แบบสื่อการเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ การดาเนิ น ชี วิตภายใต้ ห ลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อัน จะน าไปสู่ก ารจัดการเรี ย นรู้ ให้ กับ เด็ก ปฐมวัย ต่อไปในอนาคต รวมทัง้
สอดคล้ องกับพันธกิจผลิตบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่ต้องการของสังคม เผยแพร่
และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้ างและพัฒนาความเข้ มแข็งวิชาชีพครูเพื่อพร้ อมรับ
แนวโน้ มบริ บ ทที่ จ ะเปลี่ย นแปลงและสามารถแข่ง ขัน ได้ ใ นระดับ ภูมิภาคอาเซี ย น จึงได้ เ สนอ
โครงการส่งเสริมวิถีไทย
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจ สามารถนาไปปฏิบัติวิถีชีวิตได้ ตาม
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของสื่อการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองให้ กบั นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น
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ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1. การมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2. ความรู้ความเข้ าและการนาไปใช้ ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้ องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้
ด้ วยตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ:
ผู้สนับสนุน/แหล่ง
เงินทุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อ.นิฤมล สุวรรณศรี
อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย :
มี 2 กลุม่ จานวน 108 คน ประกอบด้ วย
1.กลุม่ อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ คณะครุศาสตร์ จานวน 12 คน
2.กลุม่ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 จานวน 108 คน
กิจกรรมดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ในการดาเนินการ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
กิจกรรม

1.จัดอบรมปฎิบตั ิ 1. โครงการได้ รับการอนุมตั ิ
การนักศึกษาและ 2. การมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย
บุคคลากร
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
3. ความรู้ความเข้ าใจเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
2.ศึกษาดูงานม
มีแผนงานและกาหนดการจัด
โครงการใน
กิจกรรม
พระราชดาริ

ระยะเวลา/
สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความ
รับผิดชอบ*
(R)ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
(A)ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
(C)ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยา
นนท์
(I)ดร.นิฤมล สุวรรณศรี(R)
(R)ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
(A)ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
(C)ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยา
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กิจกรรมสาคัญ
ในการดาเนินการ

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
กิจกรรม

ระยะเวลา/
สถานที่
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ/
บทบาทความ
รับผิดชอบ*
นนท์
(I)ดร.นิฤมล สุวรรณศรี(R)

3.ศึกษาดูงานแหล่ง สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง “เศรษฐกิจ
การเรียนรู้ศนู ย์
พอเพียง”
นวัตกรรมการเรียนรู้
คณะครุศาสตร์

(R)ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
(A)ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
(C)ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยา
นนท์
(I)ดร.นิฤมล สุวรรณศรี(R)

หมายเหตุ
R – คณะทางานของกิจกรรม/ผู้ปฏิบตั ิ/ผู้ดาเนินการของกิจกรรม (Responsible)
A – ผู้รับผิดชอบในภาพรวม (Accountable)
C – ผู้ให้ คาปรึกษา (Consulted)
I – ผู้ที่ ค ณะท างาน/ผู้รับ ผิดชอบกิ จ กรรมต้ องรายงานผลการดาเนิ น งานให้ ท ราบ
(Informed)
งบประมาณ
-

-

1. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash) วงเงินประมาณ 80,000 บาท แบ่งเป็ น
ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาทx12ชม.)
7,200
บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (100บาทx120คน)
12,000
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120คนx25บาท)
3,000

บาท
-

ค่าวัสดุ

9,800

บาท
- ค่าจ้ างรถบัสไปและกลับ เหมาจ่าย วันละ 13,000 ต่อวัน 4 คัน จานวน
48,000 บาท

41

หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่ า (In Kind) รวมเป็ นเงิน 5,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าบริการห้ องประชุม
5,000 บาท
ความสอดคล้ องกับแผนต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557-2560
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลัย ให้ เท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
กลยุท ธ์ ที่ 4 รณรงค์ แ ละสร้ างจิ ต ส านึก ของผู้เ รี ย นและบุค ลากรตระหนัก ถึ ง
สถานการณ์สิ่งแวดล้ อม ดูแลสังคม รวมถึงส่งเสริมการปรับตัว ประหยัดพลังงาน
ความสอดคล้ องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่ งชีก้ ับเกณฑ์ มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี ้ที่ 3.2
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1 .นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 และบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้ าใจและ
นาสูก่ ารปฏิบตั ิได้
2. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ฯ คณะครุศาสตร์ เป็ นแหล่งการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
ความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงที่สาคัญ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
-จานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมไม่บรรลุตามเป้าหมาย -ดาเนินการประชาสัมพันธ์และรวบรวม
จานวนกลุม่ เป้าหมาย
-การจัดกิจกรรมไม่ตามกาหนด
-ปฏิบตั ิและติดตามการดาเนินงานตามวัน
เวลาอย่างเคร่งครัด
-หน่วยงานที่ติดต่อเพื่อให้ ความรู้ความเข้ าใจ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีเวลาว่างไม่ตรงกับ ล่วงหน้ า
แผนที่เตรียมไว้
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ความคุ้มค่ าในการดาเนินโครงการ
การมีสว่ นร่วมของบุคลากรคณะครุศาสตร์ และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอกในการ
ให้ ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบตั ิ ทาให้ นกั ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
บุคลากรมีความเข้ าใจในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะนาไปสู่วิถีไทยที่
ยัง่ ยืนของชนชาวไทยตลอดไป
วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในการจัดประชุมครัง้ นี ้ มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหลายส่วน โดยรายละเอียด
ดังนี ้
สื่อสารกับภายในคณะทางานและกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- จัดประชุมชี ้แจงรายละเอียด เพื่อให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจตรงกัน
- การใช้ โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารและประสานงานในกรณีที่อยู่คนละสถานที่
- สื่อสังคมออน์ไลน์ ได้ แก่ facebook, Line

โครงการ : การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรและนักศึกษา
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เพื่อเตรียมความพร้ อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
หลักการและเหตุผล
ด้ วยความสาคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสากลซึ่งมีความจ าเป็ นต่อการสื่อสารใน
โลกแห่ง ข้ อมูลข่าวสารในยุคปั จจุบนั ซึ่งเจริญก้ าวหน้ าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภายใน
ปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ มีการเตรี ยม
ความพร้ อม ให้ แก่ประชาชนในด้ านการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ สอดคล้ องกับข้ อตกลง ใน
กฎบัตรอาเซียนข้ อ 34 ซึ่งบัญญัติวา่ ภาษาที่ใช้ ในการทางานของ อาเซียนควรเป็ นภาษาอังกฤษ “The
working language of ASEAN shall be English” ดังนัน้ การพัฒนาทักษะการสื่ อสารด้ วย
ภาษาอังกฤษจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งในการพัฒนา บุคลากรและนักศึกษาให้ มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการ
สื่อสารและการทางานในประชาคมอาเซียนและประชาคม โลก
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม (Activities Based Learning) เป็ นการสนับสนุนให้
ผู้เรียน ได้ พฒ
ั นาทักษะการใช้ ภาษาอัง กฤษผ่านการทากิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อให้ ก ระบวนการ ในแต่ละกิ จกรรมเป็ นเครื่ องมือกระตุ้น ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการได้ มีโอกาสน า
ความรู้ท างภาษาอังกฤษมาใช้ ในสถานการณ์จริ ง ด้ วยเหตุนี ้ ทางหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจึง
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้ วย ภาษาอังกฤษ สาหรับ บุคลากรและนักศึก ษาเพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อมสู่ป ระชาคมอาเซี ย นเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรและ นัก ศึ ก ษา ได้ มี โ อกาสพัฒ นา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ความแตกต่างทางสังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศสมาชิกในอาเซียน เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการสื่อสารการเรี ยนและการทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อปลูกฝั งเจตคติและทัศนคติที่ดีในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ความสามารถในการใช้ ภาษาอัง กฤษเพื่ อ การ
ติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ บคุ ลกรและนักศึกษามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมาก
ขึ ้น
4. เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่บุคลากรและนักศึกษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
รวมทังพั
้ ฒนาความเข้ าใจในการสื่อสารบนพื ้นฐานของความแตกต่างต่างทางวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
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1. การมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ตลอดโครงการ
2. ผู้เข้ าร่วมโครงการมีสว่ มร่วมในการทากิจกรรมทุกกระบวนการ
3. นักศึกษาได้ รับการพัฒนาทักษะของตนเองและของกลุม่ ในทุกๆด้ าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ:
ผู้สนับสนุน/แหล่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต/งบประมาณแผ่นดิน
เงินทุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ณฐิ ณี เจียรกุล เบอร์โทรศัพท์ 086-500-0582
คณะทางานโครงการ คณาจารย์และเจ้ าหน้ าที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย:
1. บุคลากรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 10 คน
2. นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจานวน 50 คน
กิจกรรมดาเนินการ:
กิจกรรมสาคัญ
ในการดาเนินการ
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากร
2. กิจกรรมค่ายพัฒนา
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษา Learning
English Through
ASEAN

ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของ
กิจกรรม

ระยะเวลา/
ผู้รับผิดชอบ/
สถานที่
บทบาทความรับผิดชอบ
ดาเนินการ
- ความพึงพอใจของ บุคลากร 15 ชม.
(R) คณะทางานของ โครงการ
ไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 80
คณะครุศาสตร์ (A) อ.ณฐิณี เจียรกุล
(C) ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
(I) ดร. สิทธิพร เอีย่ มเสน
- ความพึงพอใจของ นักศึกษา 2 วัน
(R) คณะทางานของ โครงการ
ไม่ต่ากว่า ร้ อยละ 80
- มหาวิทยาลัย (A) อ.ณฐิณี เจียรกุล
- การมีสว่ นร่วมของ นักศึกษา ราชภัฏสวน
(C) ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
ดุสิต
(I) ดร. สิทธิพร เอีย่ มเสน

งบประมาณ
1. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash) วงเงินประมาณ 50,000. บาท แบ่งเป็ น
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,500 x 5 วัน x 1 คน) 7,500
บาท
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-

- ค่าตอบแทนวิทยากรค่าย (1,500 x 2วัน x 3 คน) 9,000
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (100 x 2 วัน x 50 คน )
20,000
บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 2 วัน x 50 คน ) 5,000
บาท
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
6,000
บาท
ค่าตกแต่งสถานที่
2,500
บาท
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่ าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (In Kind) รวมเป็ นเงิน 25,600 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าบริการห้ องประชุม (วันละ 10,000 บาท x 2 วัน)
20,000 บาท
- ค่าตอบแทนอาจารย์ (ชม.ละ 600 บาท x 4 ชม. x 4 คน) 9,600 บาท

ความสอดคล้ องกับแผนต่ างๆ ของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557 - 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบนพืน้ ฐานความ
เป็ นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการเตรียมความพร้ อมเพื่อรองรับ
การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ความสอดคล้ องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่ งชีก้ ับเกณฑ์ มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี ้ที่ 3
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. บุคลากรและนักศึกษาได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
อย่ างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. นักศึกษาได้ ฝึกกระบวนการทางานทังการวางแผน
้
การปฏิบตั ิ การประเมิน รวมถึงการ
แก้ ไข ปรับปรุงผลงานเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพในการทางานของนักศึกษาใน
อนาคต

ความเสี่ยงที่สาคัญ
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ความเสี่ยงที่สาคัญ
กลุม่ เป้าหมายไม่สามารถเข้ าร่วมโครง
การได้ ตลอดระยะเวลาที่จดั โครงการ

แนวทางบริหารความเสี่ยง
จัดตารางกิจกรรมให้ เหมาะสมกับตารางการ
เรียน
การสอนเพื่อให้ สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้

ความคุ้มค่ าในการดาเนินโครงการ
บุค ลากรและนัก ศึกษาได้ รับ การพัฒนาทัก ษะทางภาษาอังกฤษและได้ เรี ย นรู้ เกี่ย วกับ
สังคมและ วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้ อมในการสื่อสารเพื่อเรียน
และการทางาน ในประชาคมอาเซียน
วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
1. สื่อสารกับภายในคณะทางาน โดยใช้ สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- จัดประชุมชี ้แจงรายละเอียด เพื่อให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจตรงกัน
- ส่งเอกสารทางระบบ e-office
- สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
2. การสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี ้
 ป้ายประกาศ
- ส่งข้ อความ SMS ผ่านโทรศัพท์
- การใช้ โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารและประสานงานในกรณีที่อยู่คนละสถานที่
 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
3. การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกกลุม่ เป้าหมาย โดยใช้ สื่อและช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- การใช้ โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารและประสานงาน
 การใช้ จดหมายจากทางมหาวิทยาลัยในการขอความร่วมมือต่างๆ
 ป้ายประกาศ

โครงการ : การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์และนักศึกษา
หลักการและเหตุผล
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การศึก ษาเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิ จ สังคมและการเมืองของ
ประเทศ การจัดการศึกษาจึงถือว่าเป็ นภาระหน้ าที่ของสังคมโดยตรง ทัง้ นีเ้ พื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ในประเทศของตนให้ มีคณ
ุ ภาพ เป็ นกาลังสาคัญของชาติในการแข่งขันกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอาเซียนด้ วยกันเอง แต่บรรดาองค์ประกอบทางด้ านวัตถุปัจจัยเพีย ง
อย่างเดียวในการพัฒนามนุษย์ไม่เพียงพอ ทัง้ นีใ้ นการเรี ยนรู้ของมนุษย์จากการจัดการเรี ยนการ
สอนภายในห้ องเรียนไม่เพียงพอ เพราะจากการวิจัยพบว่า การเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ ของมนุษย์คือ จาก
การได้ รับประสบการณ์ ตรงนั่น เอง ด้ วยเหตุผลดังกล่าว หลัก สูตรการประถมศึก ษาจึงเล็งเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียน จึงได้ จดั “โครงการการศึกษาดูงานโรงเรี ยนต้ นแบบ”ขึ ้น เพื่อให้
นักศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรง ได้ เห็นตัวอย่างที่หลากหลายในการจัดการเรี ยนการสอน อัน
นาไปสูก่ ารพัฒนาตนเองให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรง
2. เพื่อให้ นกั ศึกษาได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ : การเข้ าร่วมของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้สนับสนุน/แหล่งเงินทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ

น.ส.กัลยา ชนะภัย

คณะทางาน

คณาจารย์หลักสูตรการประถมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้ วย
- คณาจารย์ จานวน 10 คน
- นักศึกษา จานวน 365 คน
รวมทังสิ
้ ้น จานวน 375 คน
งบประมาณทัง้ สิน้ 276,050 บาท
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้ นแบบ
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กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ลาดั
บ
1 การเตรียมการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
- โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ หลักสูตรฯ น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
- ประสานงานกับโรงเรียนต้นแบบ - เตรียมการทุกอย่าง
14 วัน (R)
ลาดั
บ

กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด

- ส่งหนังสือขอดูงาน
- การเบิก-คืน เงินที่ใช้ ในโครงการ พร้ อมก่อนการเดินทาง
- การเตรียมการด้ านอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (C)

2 การศึกษาดูงานโรงเรียนต้ นแบบ - เดินทางไปที่โรงเรียน
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ต้ นแบบ จานวน 3 แห่ง
เกษตรศาสตร์โครงการพหุภาษา
- โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
- โรงเรียนสาธิต”พิบลู บาเพ็ญ”

3 วัน น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน(A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (C)

3 สรุปการศึกษาดูงาน

7 วัน นางชนิดา น้ อยไม้ (R)
น.ส.พัชรพร วิสทุ ธิศกั ดิ์ (A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (C)

- รายงานการศึกษาดู
งาน จานวน 3 เล่ม

งบประมาณ
1. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (IN CASH) วงเงินงบประมาณ 126,250 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน คนละ 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท) 18,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 1 มื ้อ มื ้อละ 100 บาท จานวน 375 คน) 37,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จานวน 2 มื ้อ มื ้อละ 25 บาท 375 คน) 18,750 บาท
- ค่าเช่ารถบัส (จานวน 7 คัน คันละ 6,000 บาท) 42,000 บาท
- ค่าน ้ามันรถตู้ (มหาวิทยาลัย) จานวน 5 คัน 10,000 บาท
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หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (IN KIND) รวมเป็ นเงิน 36,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนคณาจารย์ (จานวน 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท 10 คน) 36,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 วิทยวิธีการสอนภาษาไทย
กิจกรรม
ลาดับ

ตัวชีว้ ัด

1 การเตรียมการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
- เตรียมรายชื่อกลุม่ เป้าหมาย
- จองห้ องและติดต่อวิทยากร
- การเบิก – คืน เงินที่ใช้ ในโครงการ
- การเตรียมการด้ านอาหาร
- ส่งหนังสือเชิญวิทยากร
- จัดทาเอกสารประกอบการอบรม

ลาดับ

กิจกรรม

2 การอบรม / สัมมนา

3 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ดูแลความเรียบร้ อยและ
อานวยความสะดวก
4 สรุปการอบรม / สัมมนา

ระยะเวลา

- โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ หลักสูตรฯ
- เตรียมการทุกอย่าง
7 วัน
พร้ อมก่อนการอบรม
- ส่งหนังสือเชิญ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14
วัน
- เอกสารเสร็จก่อนการ
อบรมอย่างน้ อย 5 วัน
ตัวชีว้ ัด

- วิทยากรบรรยายใน
วันที่จดั อบรม

- รายงานการอบรม
จานวน 3 เล่ม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย
(R)
น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

ผู้รับผิดชอบ

12 ชัว่ โมง น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (C)
หลักสูตรฯ (I)
-

น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

7 วัน นางชนิด น้ อยไม้ และ
น.ส.พัชรพร วิสทุ ธิศกั ดิ์ (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ (C)

งบประมาณ
1. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (IN CASH) วงเงินงบประมาณ 89,400 บาท แบ่งเป็ น
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- ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน คนละ 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 1,200 บาท) 14,400 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 1 มื ้อ มื ้อละ 100 บาท จานวน 375 คน) 37,500 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (จานวน 2 มื ้อ มื ้อละ 25 บาท 375 คน) 18,750 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม (จานวน 375 ชุด ชุดละ 50 บาท) 18,750 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (IN KIND) รวมเป็ นเงิน 36,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนคณาจารย์ (จานวน 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท 10 คน) 36,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 กระดาษสร้ างสรรค์
กิจกรรม
ลาดับ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

1 การเตรียมการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
- โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ หลักสูตรฯ
- เตรียมรายชื่อกลุม่ เป้าหมาย - เตรียมการทุกอย่าง
7 วัน
- จองห้ องและติดต่อวิทยากร พร้ อมก่อนการอบรม
- การเบิก-คืน เงินที่ใช้ ในโครงการ - ส่งหนังสือเชิญล่วงหน้ า
- การเตรียมการด้ านอาหาร
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
- ส่งหนังสือเชิญวิทยากร
- เอกสารเสร็จก่อนการ
- จัดทาเอกสารประกอบการอบรม อบรมอย่างน้ อย 5 วัน
2 การอบรม / สัมมนา

ลาดับ

กิจกรรม

3 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ดูแลความเรียบร้ อยและ
อานวยความสะดวก

- วิทยากรบรรยายใน
วันที่จดั อบรม

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

12 ชัว่ โมง น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)
หลักสูตรฯ (I)

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

-

-

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธาชินี
ศิวะศิลป์ชัย (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)
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4 สรุปการอบรม / สัมมนา

- รายงานการอบรม
จานวน 3 เล่ม

7 วัน นางชนิดา น้ อยไม้ และ น.ส.
พัชรพร วิสทุ ธิศกั ดิ์ (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

งบประมาณ
1. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (IN CASH) วงเงินงบประมาณ 36,400 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าอาหารกลางวัน (จานวน 1 มื ้อ มื ้อละ 80 บาท จานวน 280 คน) = 22,400 บาท
- ค่าอาหารว่าง (จานวน 2 มื ้อ มื ้อละ 25 บาท จานวน 280 คน) = 14,000 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (IN KIND) รวมเป็ นเงิน 36,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนคณาจารย์ (จานวน 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท 10 คน) 36,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การประชุมนักศึกษาประจาปี การศึกษา
กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด
ลาดับ
1 การเตรียมการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
- เตรียมรายชื่อกลุม่ เป้าหมาย
- จองห้ องและติดต่อวิทยากร
- การเบิก – คืน เงินที่ใช้ ในโครงการ
- การเตรียมการด้ านอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
- ส่งหนังสือเชิญวิทยากร
- จัดทาเอกสารประกอบการอบรม

2 การอบรม / สัมมนา

ระยะเวลา

- โครงการที่ได้ รับ หลักสูตรฯ
อนุมตั ิ
7 วัน
- เตรียมการทุก
อย่างพร้ อมก่อน
การอบรม
- ส่งหนังสือเชิญ
ล่วงหน้ าไม่น้อย
กว่า 14 วัน
- เอกสารเสร็จก่อน
การอบรมอย่าง
น้ อย 5 วัน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (A)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

- วิทยากรบรรยาย 12 ชัว่ โมง น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
ในวันที่จดั อบรม
คณะทางาน (R)
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รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)
หลักสูตรฯ (I)
3 อาหารกลางวันและอาหารว่าง
- ดูแลความเรียบร้ อยและความสะดวก

ลาดับ

กิจกรรม

4 สรุปการอบรม / สัมมนา

-

-

น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานการอบรม 7 วัน นางชนิดา น้ อยไม้ และ
จานวน 3 เล่ม
น.ส.พัชรพร วิสทุ ธิศกั ดิ์ (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

งบประมาณ
1. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (IN CASH) วงเงินงบประมาณ 24,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าอาหารว่าง (จานวน 2 มื ้อ มื ้อละ 25 บาท จานวน 380 คน) = 19,000 บาท
- ค่าเช่าห้ องประชุม (จานวน 1 วัน วันละ 5,000 บาท)
= 5,000 บาท
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (IN KIND) รวมเป็ นเงิน 36,000 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนคณาจารย์ (จานวน 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท 10 คน) 36,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 เสริมความรู้เพิ่มพูนปั ญญา
กิจกรรม
ลาดับ

ตัวชีว้ ัด

ระยะเวลา

1 การเตรียมการ
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ - โครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ หลักสูตรฯ
- เตรียมรายชื่อ
- เตรียมการทุกอย่าง
7 วัน
กลุม่ เป้าหมาย
พร้ อมก่อนการอบรม
- จัดทาเอกสารประกอบการ - เอกสารเสร็จก่อนการ
อบรม
อบรมอย่างน้ อย 5 วัน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (A)
น.ส.ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
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(C)
2 การอบรม / สัมมนา

- วิทยากรบรรยายใน
วันที่จดั อบรม

3 สรุปการอบรม / สัมมนา

- รายงานการอบรม
จานวน 3 เล่ม

12 ชัว่ โมง น.ส.กัลยา ชนะภัย และ
คณะทางาน (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)
หลักสูตรฯ (I)
7 วัน นางชนิดา น้ อยไม้ และ
น.ส.พัชรพร วิสทุ ธิศกั ดิ์ (R)
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
(C)

งบประมาณ
1. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (IN CASH) วงเงินงบประมาณ –
หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
2. ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นมูลค่า (IN KIND) รวมเป็ นเงิน 3,600 บาท แบ่งเป็ น
- ค่าตอบแทนคณาจารย์ (จานวน 6 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 600 บาท จานวน 1 คน) 3,600
บาท
ความสอดคล้ องกับแผนต่ างๆของมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยปี 2557-2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะความเป็ น
สวนดุสิต
ที่ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน
ความสอดคล้ องกับตัวชีว้ ดั /ตัวบ่ งชีก้ ับเกณฑ์ มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
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1. คณาจารย์และนักศึกษาได้ รับประสบการณ์ตรง
2. คณาจารย์และนักศึกษาเห็นตัวอย่างที่ดี
3. คณาจารย์และนักศึกษาได้ รับองค์ความรู้ใหม่ๆ
ความเสี่ยงที่สาคัญ
ความเสี่ยงที่สาคัญ
แนวทางบริหารความเสี่ยง
1.นักศึกษาไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรม 1.ประชาสัมพันธ์ทกุ ๆทางให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรม เช่น
ได้
ทางออนไลน์ ฯลฯ
2.คณาจารย์ไม่สามารถเข้ าร่วมอบรมได้ 2.กาหนดวันอบรมที่คณาจารย์สามารถเข้ าร่วมอบรมได้
3.คณาจารย์ยืนยันในใบตอบรับการเข้ าร่วมกิจกรรม
ความคุ้มค่ าในการดาเนินโครงการ
1. การมีสว่ นร่วมของนักศึกษาทุกคน
2. คณาจารย์และนักศึกษาได้ รับความรู้เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
วิธีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในการจัดกิจกรรม มีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1. สื่อสารกันภายในหลักสูตรโดยใช้ สื่อและช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
- จัดประชุมชี ้แจงรายละเอียด เพื่อให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจตรงกัน
- การใช้ โทรศัพท์ตดิ ต่อสื่อสารและประสานงานในกรณีที่อยู่กนั คนละสถานที่
- สื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook, E-mail เป็ นต้ น
2. สื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายโดยใช้ สื่อและช่องทางต่างๆดังนี ้
- ส่งหนังสือเวียน แจ้ งวัน เวลา และสถานที่ทางระบบ E-office และอาจารย์ที่ปรึกษา
- สื่อสังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook, E-mail ฯลฯ
3. สื่อสารกับวิทยากร ดังนี ้
- การใช้ โทรศัพท์ตดิ ต่อสื่อสารเพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่
- ส่งหนังสือเชิญวิทยากรอย่างเป็ นทางการ
โครงการ : ขลุ่ยจากชุมชนสู่ห้องเรียน
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1. หน่ วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้ านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. หลักการและเหตุผล
เครื่ องดนตรี ไทยเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ สร้ างสรรค์ขึ ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรี ของไทย ที่ มี
รูปแบบเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตความเป็ นอยู่และถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตของคนไทย ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่พ ระองค์ทรงมีพระปรี ชา
สามารถในหลาย ๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านการดนตรี ไทย ซึ่งพระองค์ได้ นามาใช้ ในการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม และให้ การอุปถัมภ์ในด้ านศิลปวัฒนธรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา
คนไทยเป็ นคนที่มีพรสวรรค์ทางศิลปะ จะเห็นได้ วา่ งานหัตถกรรมของไทยงดงามไม่แพ้ ของ
ชนชาติใดในโลก ประกอบกับความคิดสร้ างสรรค์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ ยมจึงทาให้ เรามีมรดกทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมอยู่เป็ นจานวนมาก ขลุ่ยก็เช่นเดี ยวกันที่เป็ นเครื่ องดนตรี โบราณของไทยชนิดหนึ่ง
สัน นิ ษฐานว่า อาจจะเกิ ด ขึ ้นก่ อนหรื อในสมัยกรุ งสุโขทัย เป็ นราชธานี ปั จ จุบัน ขลุ่ยได้ ผ่านการ
วิวฒ
ั นาการมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ที่ทาจากไม้ รวกท่อนเดียวไม่มีข้อ และมีลิ ้นสาหรับเป่ าให้ เกิด
เสียง ปั จจุบนั ขลุย่ มีราคาสูง เนื่องจากไม้ รวกชนิดที่ทาขลุย่ มีน้อยลงและใช้ เวลาทามากจึงใช้ วตั ถุ
อื่นมาเจาะรูซึ่งรวดเร็วกว่า เช่น ไม้ เนื ้อแข็ง ไม้ ไผ่ ไม้ ชิงชัน ไม้ พยุง บางครัง้ อาจทาจากท่อพลาสติก
แต่คณ
ุ ภาพเสียงไม่ดีเท่าขลุย่ ไม้
บ้ านลาว บริ เวณถนนอิสรภาพ หรื อที่นิ ยมเรี ยกกัน ว่าชุมชนบางไส้ ไก่บ้ านสมเด็จ เป็ น
ชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ตงแต่
ั ้ สมัยกรุงธนบุรี ชุมชนบ้ านลาวมีความสามารถใน
การทาเครื่องดนตรีขลุย่ แต่ปัจจุบนั การทาขลุย่ เริ่มลดน้ อยลงแตกต่างจากสมัยก่อน เนื่องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ ตลาดรองรับไม่มีความแน่นอน เยาวชนไม่เห็นความสาคัญ ซึ่งต่อไป
ในอนาคตการทาขลุ่ยของชุมชนอาจลดลงและจางหายไป เพื่อเป็ นการสืบสานการท าขลุ่ยของ
ชุมชนบ้ านลาวหรือชุมชนบางไส้ ไก่บ้านสมเด็จ จึงควรส่งเสริม เผยแพร่ขลุย่ ของชุมชนให้ เป็ นที่ร้ ูจัก
และแพร่หลายให้ กบั เยาวชนต่อไป
4. วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการการทาขลุย่ ของชาวชุมชนบ้ านลาว
2. เพื่อศึกษาการทาขลุย่ ของชุมชนบ้ านลาวในลักษณะของสื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อศึกษาต่อยอดการทาขลุย่ จากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
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5. ตัวชีว้ ัดความสาเร็จของโครงการ
1. รายงานประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการการทาขลุย่ ของชุมชนบ้ านลาว
2. วีดีทศั น์และแผ่นพับเพื่อเป็ นสื่อการเรียนการสอน
3. นวัตกรรมการทาขลุย่ ที่เหมาะสมในการเรียนการสอนกับเด็กที่หลากหลาย
6. จานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1. ประชาชนในชุมชน
2. อาจารย์
3. นักศึกษา

จานวน
จานวน

20
15

จานวน
รวมทังสิ
้ ้น
235

คน
คน
200
คน

คน

7. ระยะเวลาและสถานที่
มีนาคม – กรกฎาคม 2557 สถานที่ชมุ ชนบ้ านลาว และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต
8. ขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ
1) ขัน้ วางแผน P (Plan)
(1) การประชุมคณะกรรมการในกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแต่งตังคณะท
้
างาน
(2) การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) การจัดทากาหนดการการดาเนินงานของโครงการ
(4) การจัดทาเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
2) การปฏิบัติ D (Do)
(1) การเก็บข้ อมูลโดยการศึกษาดูงาน และการสัมภาษณ์ชมุ ชน
(2) การจัดทาและการบันทึกภาพเพื่อการจัดทาวีดีทศั น์และแผ่นพับ
(3) การจัดกิจกรรมการทาขลุย่ จากวัสดุธรรมชาติ
3) การตรวจสอบ C (Check)
(1) การตรวจสอบและประเมินการประสานงานในด้ านต่างที่เกี่ยวข้ อง
(2) การตรวจสอบและประเมินกิจกรรมและกระบวนการในการดาเนินการ
(3) การตรวจสอบและประเมินการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
(4) การสรุปผลการดาเนินงานโครงการ รวมทังปั
้ ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆ
4) การปรังปรุงแก้ ไข A (Action)
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(1) การนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนินงานโครงการนี ้มาเป็ น
มาตรฐานในการดาเนินครัง้ ต่อไป
(2) การนาปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะต่างๆมาวิเคราะห์และวางแผนการดาเนิน
โครงการในครัง้ ต่อไป.
(3) รายงผลการดาเนินงานโครงการ
9. งบประมาณในการดาเนินการ
ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน (In Cash)
ค่าจัดทาวีดที ศั น์
ค่าจัดทาแผ่นพับและโปสเตอร์
ค่าของที่ระลึก
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
รวม

10,000
3,000
3,000
19,000
35,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้ วน)
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ รับทราบประวัติความเป็ นมาและวิวฒ
ั นาการการทาขลุย่ ของชุมชนบ้ านลาว
2. ได้ วีดีทศั น์และแผ่นพับเพื่อเป็ นสื่อการเรียนการสอนให้ กบั นักศึกษาและเผยแพร่ให้ กบั
บุคคลทัว่ ไป
3. นักศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรม และมีการเรียนรู้ในการใช้ นวัตกรรมการทาขลุย่ ที่
เหมาะสมในการเรียนการสอนกับเด็กที่หลากหลาย
11. การประเมินผลการดาเนินงาน
1. การสัมภาษณ์พดู คุยอย่างไม่เป็ นทางการ
2. การสังเกตการณ์มีสว่ นร่วมของนักศึกษา
3. รายงานสรุปเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่อไป

