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1.  ความสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU 

QA)  
                  

  กระบวนการ :  SDU 1-A การพัฒนานักศึกษา 
      ตัวบ่งชี้ :  1-A2 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 
     

2. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต และเป็นคนที่สมบูรณ์ เพ่ือรับใช้สังคมและประเทศชาติ มิใช่เพียง
แค่การศึกษาในหลักสูตรเพียงเท่านั้น หากแต่การพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งเป็นส่วน
ส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษาด้วย อีกท้ังปัจจุบันการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ โดยในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ มีนักศึกษา 4 ชั้นปี ซึ่งมีท้ังนักศึกษาปกติ และนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
เรียนร่วม ดังนั้นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงมีความประสงค์จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้เป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ ที่ครอบคลุม
คุณลักษณะบัณฑิต 5 ด้าน ของ สกอ. และนโยบายการศึกษา 3D ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ การอบรมภาษามือเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และ
การอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการสารสนเทศเพ่ือการเรียนได้ ส าหรับ
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นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 จะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการศึกษาดู
งานนอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาทางวิชาการจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

3. วัตถปุระสงค์ของโครงการ  

 3.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สามารถสื่อสารกับเพ่ือนที่บกพร่องทางการได้
ยิน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
 3.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษาในการติดตามความก้าวหน้าในแวดวงวิชาชีพ
บรรณารักษ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและงานไอทีเพ่ือการเผยแพร่สารสนเทศ 
 3.4 เพ่ือเสริมสร้างความเป็นนักบริหารจัดการโครงการให้แก่นักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) 

 4.1  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในการเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาท่ี
บกพร่องทางการได้ยิน 
 4.2  นักศึกษามีความรู้และได้เปิดโลกทัศน์เมื่อเห็นการปฏิบัติงานจริงในห้องสมุดหรือสถาบันบริการ
สารสนเทศแหล่งต่าง ๆ 
 4.3 นักศึกษามีความรู้และเกิดทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและงานไอที 
 4.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีประสบการณ์ในการจัดโครงการ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

 5.1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น 
 5.2 นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 (ชั้นปี 1 2 และ 3) 
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน 
ณ หอสมุดแห่งชาติ 
-นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 ศึกษาดูงาน
ห้องสมุดมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์

 
วันท่ี 26 มกราคม 2561 

 
วันท่ี 31 มกราคม 2561 

 
 

 
1. หอสมุดแห่งชาต ิ
2. ห้องสมุด
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 
3.สถานีโทรทัศน์

 
ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ต านานจิตร 
ดร.จิตชิน จิตตสิุขพงษ ์
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

(ผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ) 

(ผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากผลผลิต หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วระยะหนึ่ง) 



แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ 2561 หน้า  3 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
-นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 ศึกษาดูงาน  
สถานีโทรทัศน์ทีวสีี ช่อง 3 

 วันท่ี 7 กุมภาพันธ ์2561 
 
 

ทีวีสี ช่อง 3  

กิจกรรมที่ 2 (ชั้นปี 2, 3) 
2-1 อบรมศิลปะเพื่อการจัด
นิทรรศการห้องสมุด 
2-2 อบรมเพิ่มมูลค่าสารสนเทศ 
 

 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

 
ห้อง 11404 
 
ห้อง 11201 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
ผศ.ดร.ปริศนา มัชฌิมา 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 
 
 

กิจกรรมที่ 3 (ชั้นปี 1) 
เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 อบรมภาษามือเบื้องต้น 

14 กุมภาพันธ์ 2561 ห้อง 11404   
อาคาร 11 ชั้น 4

มหาวิทยาลยั 
สวนดุสติ 

ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

กิ จกรรมที่  4 (ชั้ น ปี  1, 2, 3 
และ 4) 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
วิชาการบรรณารักษ์ 

เมษายน 2561 มหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต 

ดร.นันทวัน เรืองอร่าม 
ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ 
ผศ.ดร.บุญลักษม์ ต านานจิตร 
น.ส.สุกัญญา พวงแก้ว 

กิจกรรมที่ 5 (ชั้นปี 1, 2 และ 
3) 
บรรณารักษ์สานสัมพันธ์น้องพี่ 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 

สิงหาคม - กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

น.ส.ตรีทิพย์ ขันธพร และ
นักศึกษาชั้นปี 2 
ผศ.ดร.บรรพต พิจิตรก าเนิด 
(ท่ีปรึกษา) 

 

7. กลุม่เป้าหมาย 

 1.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  จ านวน 7 คน 
 2.  นักศึกษา แบ่งเป็น 
   ชั้นปีที่ 1      จ านวน 23 คน 
   ชั้นปีที่ 2      จ านวน 36 คน 
   ชั้นปีที่ 3      จ านวน 57 คน 
   ชั้นปีที่ 4      จ านวน 31 คน 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น     จ านวน 154 คน 
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8. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 เชิงปริมาณ  
  นักศึกษาร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่ใน
หลักสูตร และมีคุณลักษณะความเป็นบัณฑิตในศตรวรรษที่ 21 
 เชิงคุณภาพ  
  นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
ทั้งในด้านการเรียน การท างาน และการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 

9. แหล่งทีม่าของงบประมาณ  

    งบประมาณแผ่นดิน  
  ขอสนับสนุนงบประมาณ 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................. 
  

รายละเอียดงบประมาณ  (ค่าใช้จ่าย) รวมทั้งสิ้น   55,300  บาท  

         1.  ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (In Cash)  
  -  ค่าตอบแทน ประกอบด้วย   31,200 บาท 
   ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 2-1 (1คนx1,200บาทx6ชม.)   7,200 บาท 
   ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 2-2 (1คนx1,200บาทx5ชม.)  6,000 บาท 
   ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 3 (1คนx1,200บาทx3ชม.)   3,600  บาท 
   ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมที่ 4 (2คนx1,200บาทx6ชม.) 14,400 บาท 
  -  ค่าใช้สอย ประกอบด้วย  24,100 บาท 
   ค่าอาหารว่าง กิจกรรมที่ 1 (120คนx25บาทx2มื้อ)                6,000  บาท 
   ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมที่ 1 (120คนx50บาทx1มื้อ)           6,000  บาท 
   ค่าอาหารว่าง กิจกรรมที่ 2 (97คนx25บาทx2มื้อ)                 4,850  บาท 
   ค่าอาหารว่าง กิจกรรมที่ 3 (25คนx25บาทx2มื้อ)   1,250 บาท 
    ค่าอาหารว่าง กิจกรรมที่ 4 (120คนx25บาทx2มื้อ)     6,000  บาท 
       รวมเป็นเงิน  55,300 บาท 
  หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
          2.  ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นมูลค่า  (In Kind) ประกอบด้วย  

   ค่าตอบแทนผู้ด าเนินงาน  20,000 บาท 
    รวมเป็นเงิน   20,000  บาท 


