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WUSE-2019 

 

แบบเสนอโครงร่างโครงการวิชาการรับใช้สังคม 
 (WU-Social Engagement) 

 

โครงการโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  
โรงเรียนชุมชนใหม่ ปีที่ 2 

 
รายชื่อคณะท างาน  

ชื่อ-นามสกุล สัดส่วนความรับผิดชอบ (%) 
รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ 8 % 
อาจารย์ธีรวัฒน์  กล่าวเกลี้ยง 5% 
อาจารย์รัชฎาพร ตัณฑสิทธิ์ 5 % 
อาจารย์พัชรพร สาลี 5 % 
อาจารย์สุทธภา อินทรศิลป์ 5 % 
อาจารย์อนุชสรา เรืองมาก 5 % 
อาจารย์มณีรัตน์ ก าลังเกื้อ 5 % 
อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์ 8 % 
อาจารย์ทัศณีย์  ทัศระเบียบ 5 % 
อาจารย์นทมน กลิ่นมณี 5 % 
อาจารย์นุจรีย์  สุทธิพันธ์ 8 % 
อาจารย์ ดร.วาริ  ว่องวโรปกรณ์ 5 % 
อาจารย์เพ็ญศรี  พานิช 5 % 
อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน 5 % 
อาจารย์ทรรศนะ  นวลสมศรี 8 % 
อาจารย์เหงียน ถิ ห่งหลิง 5 % 
อาจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี  8 % 
 
หมายเหต:ุ จ านวนอาจารย์ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในส านักวิชา และร่วมท างานบรูณา
การโดยมีอาจารย์ส านักวิชาอื่นเปน็คณะท างานอย่างน้อย 1 ส านักวชิา  
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ส านักวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ชื่อโครงการ โรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โรงเรียน
ชุมชนใหม่ ปีที่ 2 

ส่วนที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงลปวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
 กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและ
บริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ที่  3 : มีการขับเคลื่อนงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตอบสนองชุมชน ท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 
-  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึนจากการเข้ารับบริการ ร้อยละ 95 
-  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อ 

ประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 90 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย  
 เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีเครือข่ายภายนอกให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ : เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ : 

- จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning 
จ านวน 400 คน 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ท าร่วมกับเครือข่ายภายนอก  จ านวน 4 กิจกรรม 
  
ส่วนที่ 2 สาระส าคัญของโครงการ 
2.1 ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
(ระบุถึงความต้องการของชุมชน และการจัดล าดับความส าคญัของปัญหา มีภาพการส ารวจความต้องการ กิจกรรมหารือกับ
ชุมชนอันแสดงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนเริ่มโครงการประกอบ)  

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ถือเป็นนโยบายหลักประการหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกเหนือจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียน การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการที่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นภารกิจส าคัญในการตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนและท้องถิ่นที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปรียบเสมือนเขตพ้ืนที่
และแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุลากรของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน   
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ด้วยเหตุนี้ส านักวิชาศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์
ชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม่ปีที่ 2  เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนชุมชนใหม่ ให้เป็น 
“โรงเรียนต้นแบบ” ในการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และเป็นการบูรณาการด้านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรต่างๆ ของส านักวิชาฯ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป   

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ การส ารวจความต้องการของชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ  
หมายเหตุภาพประกอบการส ารวจความต้องการสามารถประสานขอรับได้จาก ศูนย์บริการวิชาการ    
 
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
(เพื่อผลที่เกิดต่อชุมชนในมิติต่างๆ เช่น คุณภาพชีวิต สุขภาพ อาชีพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ผลต่อวงการวิชาการ ผลต่อ
นักศึกษาหรือการเรียนการสอน) 

1. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ภาคสนามในชุมชนแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของส านักวิชา 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส านักวิชาศิลป

ศาสตร์กับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย 
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2.3 การบูรณาการหรือสร้างความร่วมมือระหว่างส านักวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
(อธิบายถึงโครงสร้างการเช่ือมโยงกระบวนการท างานท่ีมีการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน “ถ้ามี”) 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์บูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับส านักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่  ซึ่งจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมจัดในกิจกรรมวัน
อาเซียน (8 สิงหาคม 2562) ที่ทางส านักวิชาศิลปศาสตร์จะด าเนินการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ 
 
2.4 การบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอนในส านักวิชา (อธิบายถึงโครงสร้างการเช่ือมโยงการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน) 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์  มุ่งหวังให้อาจารย์ได้แสดงออกถึงศักยภาพ  ถ่ายทอดความรู้ความสามารถแก่
ชุมชน โดยการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  ผ่านองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  ด้วยวิธีการถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยตรง  หรือผ่านนักศึกษา  อันเป็นผลผลิตที่ส าคัญที่
ส านักวิชาฯ  มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงร่วมกับอาจารย์  สร้างเจตคติที่ดีต่อการรับใช้ชุมชน
และสังคม 

 
โครงสร้างการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอน ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซยีน 

ส ารวจความต้องการของชุมชน เชื่อมโยงครอบคลุม 4 หลักสูตรของส านักวิชาฯ 

ส านักวิชาฯ จัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน มุ่งพัฒนาภายใต้ความเป็นกัลยานมิตร 

หลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหา บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

สรุปองค์ความรู้ กิจกรรมในการถ่ายทอดบริการวิชาการสู่ชุมชน  

จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ครอบคลุม 4 หลักสูตร โดยอาจารย์และนักศึกษา 

ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน หาจุดแข็งเพ่ือพัฒนา และจุดด้อยเพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุง  
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2.5 วิธีการ/กระบวนการด าเนินโครงการ (โดยสังเขป)  
 เนื่องด้วยเป็นการโรงเรียนต้นแบบต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โรงเรียน
ชุมชนใหม่ มีการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การด าเนินโครงการจึงมีความประสงค์ให้มีความชัดเจน และ
มุ่งประเด็นสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ตลอดจนนักเรียนมากยิ่งขั้น  จึงก าหนดให้มี
รายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ประชุมตัวแทนหลักสูตรภายในส านักวิชาฯ หาข้อสรุปแนวทางการด าเนินโครงการ ความ
สอดคล้องและความประสงค์ของหลักสูตรในการร่วมกิจกรรม 
 2. ประชุมระหว่างส านักวิชาฯ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู นักเรียน และชุมชน เพ่ือน าเสนอ
โครงการ และส ารวจความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจน สามารถก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 3. วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมตลอดภาคการศึกษา  
 4. ประเมินผลโครงการและสรุปผลเสนอต่อศูนย์บริการวิชาการ 
กิจกรรมส าคัญของโครงการ 
 1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย  การด าเนินการแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบโอเนต และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามโอเนต 
รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 

1. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบโอเนต แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้ 
       วันที่ 1 

 แบ่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนชุมชนใหม่และนักศึกษาช่วยงานเป็น 2 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนชุมชนใหม่และนักศึกษาช่วยงานแต่ละกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์ จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี  

 นักศึกษาช่วยงานจัดพิมพ์ข้อสอบโอเนต 5 ปีย้อนหลัง  
                 วันที่ 2   

 แบ่งอาจารย์หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์และคุณครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาไทยโรงเรียนชุมชนใหม่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 อาจารย์หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการและคุณครูภาษาไทยร่วมกันวิเคราะห์จุดประสงค์
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของข้อสอบแต่ละข้อ 

 สรุปและร่วมกันอภิปรายตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของข้อสอบโอเนต 5 ปี ย้อนหลัง 
รวมทั้งพัฒนาการของข้อสอบ เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามเป้าประสงค์ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทย 
  จัดให้มีอาจารย์ นักวิชาการ และ/หรือ นักศึกษา หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ไปให้ความรู้เรื่อ ง
หลักภาษาไทยและวรรณคดีไทย รวมทั้งการท าแบบฝึกหัด ตลอดจนข้อสอบที่วิเคราะห์ในกิจกรรมที่ 1 และ
ข้อสอบจากแหล่งอ่ืน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ของโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่
นักเรียนในการสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยช่วงเดือนมีนาคม 2562 
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2. กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน 
จัดกิจกรรมการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  และกิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียน โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ของหลักสูตรคอยให้ความดูแลและ
ช่วยเหลือกิจกรรมอยู่อย่างใกล้ชิด ซึ่งแบ่งรายละเอียดเนื้อหาการสอนเป็น 15 สัปดาห์สัปดาห์ละ 4 ชม. ดังนี้ 
สัปดาห์ที่ เนื้อหาที่สอน สัปดาห์ที่ เนื้อหาที่สอน 

1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 9. ครอบครัวของฉัน 
2.  ตัวเลขภาษาจีน 10. อาหารการกิน 
3.  วัน เดือน ปี 11. ผักและผลไม ้
4.  การทักทายเบื้องต้น 12. สี 
5.  การเขียนตัวจีน (ล าดับขีด) 13. ถักเชือกแบบจีน 
6.  ศิลปะพู่กันจีน 14. ศิลปะกังฟู 
7.  แนะน าตัวภาษาจีน  15. ศิลปะ-การท าโคมไฟ 
8.  ตัดกระดาษจีน   

  
 3. กิจกรรมการเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูและ
นักเรียนในโรงเรียน  โดยมีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครูในโรงเรียน  
2. กิจกรรม Coaching  ครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 
3. กิจกรรมติวความรู้ให้นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่  3 

4. กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2562 
 กิจกรรมจัดขึ้นโดยนักศึกษาและอาจารย์ในส านักวิชาฯ โดยมีครู นักเรียนในโรงเรียนชุมชน
ใหม่และ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
2. กิจกรรมฐานความรู้อาเซยีน     
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านอาเซียน 
4. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ 
 

2.6 แผนการด าเนินงานจ าแนกรายเดือน (เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน สิงหาคม 2562) 

แผนการด าเนนิกิจกรรมโครงการ เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมภายในส านักวิชา            
2. ประชุมร่วมกับ โรงเรียน/ชุมชน            
3. ด าเนินกิจกรรม ดังนี้            
3.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้วิชาภาษาไทย   

           

- จัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อวาง
แผนการด าเนินการ 
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แผนการด าเนนิกิจกรรมโครงการ เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

- จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ต
ภาษาไทย 

           

- จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ
โอเน็ตวิชาภาษาไทย 

           

- ติดตามผลจากการสอบโอเน็ต            
- ประชุมสรุปโครงการและบันทึก
รายงานสรุป 

           

3.2 กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีนส่งต่อ
ความรู้สู่ชุมชน 

           

-  จัดเตรียมเนื้อหาและเตรียมนักศึกษา
ในหลักสูตร 

           

-  ด าเนินการจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน
และเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่  4 -5 และ
มัธยมศึกษาที่ 1-2 ของโรงเรียนชุมชน
ใหม่  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของ
หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอน ซึ่งเนื้อหาการสอนในแต่
ละสัปดาห์แบ่งเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 
 เรื่องน่ารู้เก่ียวกับภาษาจีน 
 การทักทาย 
 การกล่าวลา 
 การกล่าวค าขอบคุณ 
 การกล่าวค าขอโทษ 
 แนะน าตัว 
 ถามวันที่ 
 ถามเวลา 
 ซื้อของ 
 ศิลปะ-การท าพัดจีน 
 ครอบครัวของฉัน 
 ผักและผลไม้ 
 ตัดกระดาษจีน 
 ถักเชือกจีน 
 พู่กันจีน 

           

-  ประเมินผลความรู้ของนักเรียน            
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แผนการด าเนนิกิจกรรมโครงการ เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

3.3 กิจกรรมการเสริมสมรรถนะการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

           

1. การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษแก่ครู
ในโรงเรียน 

   
      

  

- เตรียมหลักสูตรและฝึกอบรม 12 
ชั่วโมง  

   
      

  

- ทดสอบความรู้ครูในโรงเรียน            
- ติดตามผลการใช้ภาษาอังกฤษในชั้น

เรียนต่างๆ  
    

     
  

2. กิจกรรม Coaching ครูสอน
ภาษาอังกฤษชั้น ประถามศึกษาปีที่ 2-3 

           

- วางแผนกระบวนการ            
- ด าเนินการ Coaching             
- เก็บข้อมูลวิจัย             

3. กิจกรรมติวความรู้ระดับประถมศึกษา
ที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

           

- เตรียมความพร้อมนักศึกษา            
- นักศึกษาร่วมสอนในโรงเรียน            
- จัดกิจกรรม English Day            
- วิเคราะห์ประเมินผลโครงการและ

ผลงานวิจัย และประเมินผลนักศึกษา 
 

      
    

3.4 กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 
2562 

           

- ประชุมเพ่ือวางแผน ประชาสัมพันธ์
งาน และประสานงานกับโรงเรียน 

           

- เตรียมงานและจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมการแสดง 
 การประกวดแข่งขันบนเวที 
 การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ

อาเซียน 
 กิจกรรมประจ าฐานการเรียนรู้ 

          

 

- ประชุมสรุปงาน            
4. ประเมินผลโครงการและสรุปผล

ในภาพรวมเสนอต่อศูนย์บริการ
วิชาการ 
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2.7. รายละเอียดงบประมาณ (100,000 บาท) 

รายการ รายละเอียดตัวคูณ 
จ านวนรวม 

(บาท) 
1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทย    10,000 
หมวดค่าจ้าง   
- นักศึกษาช่วยงาน 4 คน x 10 วัน x 50 บาท  2,000 
หมวดค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ส าหรับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบโอเนต) 

35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน x 10 
คน  

1,400  

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
(ส าหรับกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบโอเนต) 

50 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน x 10 
คน  

1,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(ส าหรับกจิกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ตวิชา
ภาษาไทย) 

35 บาท x 10 วัน x 4 คน 1,400 

- ค่าผลิตเอกสารประกอบการสอน  3,500 
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  700 

ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจริงทุกรายการ   
2. หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน  10,000 
หมวดค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  500 
- ค่าผลิตเอกสาร+สื่อประกอบการสอน  3,000 
- ค่าของรางวัล  2,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 30 บาท x 15 ครั้ง) 4,500 

ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจริงทุกรายการ   
3. กิจกรรมเสริมสมรรถนะการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  

 10,000 

หมวดค่าใช้สอย (งบด าเนินงาน)   
- ค่าเดินทางเหมาจ่าย (มวล.-รร.ชุมชนใหม่ ไปกลับ) (9.8 กม. x 4 บาท x  30 ครั้ง) 1,176 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์  1,324 
- ค่าผลิตเอกสาร  2,000 
- ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม English Day 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 
(50 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) 
(50 คน x 50 บาท x 1 มื้อ) 

 
2,500 
3,000 

ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจริงทุกรายการ   
4. กิจกรรมวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2562  70,000 
- ค่าเงินรางวัลการประกวดนิทรรศการอาเซียน 

   รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 3,000 บาท 
 
3,000 บาท x 1 รางวัล 

6,700 
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รายการ รายละเอียดตัวคูณ 
จ านวนรวม 

(บาท) 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 2,000 บาท 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 1,000 บาท 
   รางวัลชมเชย เป็นเงิน 700 บาท 

2,000 บาท x 1 รางวัล 
1,000 บาท x 1 รางวัล 
700 บาท x 1 รางวัล 

- ค่าเงินรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้อาเซียน
และภาษาไทย 
  รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 1,000 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 700 บาท 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 500 บาท 

 
 
1,000 บาท x 2 ประเภท 
700 บาท x 2 ประเภท 
500 บาท x 2 ประเภท 

4,400 

- ค่าชุดการแสดงและค่าตอบแทนนักแสดง   4,500 
- ค่าจ้างขนย้ายอุปกรณ์   2,000 
- ค่าไวนิล   2,200 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (อาจารย์/พนักงาน/นักศึกษา) 150 คน x 60 บาท x 1 มื้อ 9,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อาจารย์/พนักงาน/

นักศึกษา/นักเรียน) 
150 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 9,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นักเรียน) 220 คน x 20 บาท x 2 มื้อ 8,800 
- ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้/สูจิบัตร   4,000 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจ าฐานการเรียนรู้    18,800 
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าซักผ้าปูโต๊ะ)   600 

ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจริงทุกรายการ   
หมายเหตุ: โครงการ Social engagement ไม่มีค่าตอบแทนผู้วิจัย และให้ก าหนดงบประมาณหมวดค่าจ้าง
เช่น ผู้ช่วย หรือ นักศึกษาช่วยงานได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของงบประมาณท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณ
ส่วนมากประสงค์ให้เป็นการท างานให้กับชุมชนเป็นหลัก  
2.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
2.8.1 ผลผลิต 

1. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิน ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (ร้อยละ 30) 

2. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ (ร้อยละ 95) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อ

ประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ 90) 
4. จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษในรูปแบบ Life Long Learning (400 

คน) 
5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก (4 กจิกรรม) 
6. จ านวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ท าร่วมกันเครือข่ายภายนอก (1 เรื่อง) 

 
2.8.2 ผลลัพธ์ 
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1. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและมีความรู้สามารถน าไปพัฒนาการเรียน
การสอน อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมข้ึน อย่างน้อย 80 คน 

3. จ านวนครู นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนเพ่ิมขึ้น อย่าง
น้อย 400 คน 

4. จ านวนอาจารย์ นักศึกษาส านักวิชาศิลปศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน
การสอนของนักเรียนได้บูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตร  อย่างน้อย 20 คน 

 
2.8.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนใหม่
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 มีค่ามากกว่าร้อยละ 49.55 

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนใหม่
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 มีค่ามากกว่าร้อยละ 48.81 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (วัดผลจาก
การสอบ pre test และ post test) 

4. คะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  

5. จ านวนครูในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ 

6. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 400 คน 
7. จ านวนโรงเรียน/สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า 5 โรงเรียน/สถาบัน 
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