
โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 

กิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได ้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หลักการและเหตุผล  

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจหลักคือ การจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อีกท้ังมีหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาในด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ 2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงจัดกิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองใน
ด้านทักษะด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ สามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการพูดและการใช้น้ าเสียงในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีแรงบันดาลใจ มีก าลังใจ และมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จ 

งบประมาณ 
วงเงิน 30,000 บาท    
  ประกอบด้วย  
-  ค่าวัสดุ 16,100 บาท  
 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 4,900 บาท   
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม 8,200 บาท 
 ค่าหนังสือ    3,000 บาท 
-  ค่าตอบแทน 9,000 บาท  
 เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศจ านวน 6 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท = 6,000 บาท 
 เงินรางวัลส าหรับรองชนะเลิศจ านวน 6 รางวัล รางวัลละ 500 บาท = 3,000 บาท 
-  ค่าใช้สอย 4,900 บาท  



 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   4,900 บาท  
 (4 มื้อ มื้อละ 35 บาท 35 คน) 
    รวมเป็นเงิน 30,000 บาท    
    หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 

1. การแข่งขันเขียนโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
2. การแข่งขันตอบค าถาม  
3. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
4. การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

ก าหนดการโครงงาน 

กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดเตรียมเอกสาร บันทึก
ข้อความ ประกาศ 
รายละเอียดการจัดการ
แข่งขัน เตรียมการประชุม
กรรมการด าเนินงาน 
 

7 – 14 มีนาคม 
2559  

 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
(A) อาจารย์ประจ าคณะ (หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
(C) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
แต่ละฝ่าย 

14 มีนาคม 
2559 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
(A) อาจารย์ประจ าคณะ (หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
(C) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
เปิดรับสมัครเข้าร่วมการ
แข่งขัน  
 

21 มีนาคม – 4 
เมษายน 2559  
 
 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ 
(R) เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
(A) อาจารย์ประจ าคณะ (หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) 



กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

(C) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- นักศึกษาเข้าแข่งขันการ
แข่งขันโครงงาน ส่งเอกสาร
โครงงานที่จะส่งเข้าแข่งขัน ที่
เจ้าหน้าที่สนับสนุน  

20-21 เมษายน
2559 ( ในเวลา 
09.30 – 15.30 
น.) 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
(R) อาจารย์ประจ าคณะ 
(A) อาจารย์ประจ าคณะ(หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ( 
(C) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- จัดการแข่งขันการกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
รอบคัดเลือก 

25 เมษายน 
2559  
 
 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) นักศึกษาช่วยงาน  
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย 
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน 
(A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
โครงการ 
(C)รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- จัดการแข่งขัน 
1) การแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน รอบตัดสิน 
2) การแข่งขันการเขียน
โครงงาน  
3) การแข่งขันตอบค าถาม  
4) การแข่งขันการน าเสนอ
โครงร่างวิจัย 

27 เมษายน 
2559  
 
 
 
 

ห้องกาหลา โรงแรม
สวนดุสิตเพลส 

(R) นักศึกษาช่วยงาน  
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย 
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน 
(A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
โครงการ 
(C)รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประกาศผลการแข่งขัน มอบ
เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะเลิศ

27 เมษายน 
2559  

ห้องกาหลา โรงแรม
สวนดุสิตเพลส 

(R) นักศึกษาช่วยงาน  
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 



กิจกรรมหลัก วันที่ด าเนินการ สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

และรองชนะเลิศ มอบของ
รางวัลและของที่ระลึกอ่ืนๆ 

 
 
 
 

(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาไทย 
(R) อาจารย์หลักสูตรภาษาจีน 
(A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
โครงการ 
(C)รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าแข่งขัน และผู้
เขา้ชมที่มีต่อกิจกรรม 

27 เมษายน 
2559  
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) นักศึกษาช่วยงาน 
(R) เจ้าหน้าที่สนับสนุน  
(A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
โครงการ 
(C)รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สรุปงานและหาแนวทาง
พัฒนา 

2-6 พฤษภาคม
2559  
 

มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 

(R) อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงาน
โครงการ 
(A) อาจารย์ประจ าคณะ(หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ( 
(C) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(I) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่สนับสนุน  

ด าเนินการจัดท า จัดเตรียม และประสานงานด้านข้อมูล บันทึกข้อความ และงานสารบรรณอ่ืนๆ รับผิดชอบโดย 
1. อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน  
2. นางสาวปาหนัน ประเทือง 
3. นางสาวณัฐกานต์ ดาโอ๊ะ 

 



นักศึกษาช่วยงาน  

รับหน้าที่พิธีกร และผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการแข่งขันต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการและกรรมการตัดสิน รับผิดชอบโดย นักศึกษา
จ านวน 24 คน โดยมีอาจารย์ผู้ประสานงานคือ อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และอาจารย์ชยาพล  ชมชัยยา 
แบ่งออกเป็น 
 ฝ่ายพิธีกร 3 คน 

ฝ่ายจัดคิว 3 คน 
ฝ่ายอ านวยความสะดวกท่ัวไป กิจกรรมละ 3 คน (รวม 4 กิจกรรม) = 12 คน 
ฝ่ายสวัสดิการ 6 คน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ 

มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง หรือเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวม รวมไปถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน  

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  
อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
อาจารย์วาทินี  ดลใจเจริญผล 

การแข่งขันการน าเสนอโครงร่างวิจัย 
อาจารย์ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ 

การแข่งขันการเขียนโครงงาน  
 อาจารย์ชยาพล ชมชัยยา 
การแข่งขันตอบค าถาม 

อาจารย์ลลิตา พูลทรัพย์  
อาจารย์ ดร.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 

กรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล  วิบูลยศริน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญานิศา โชติชื่น 
3. อาจารย์รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ 

กรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 

1. อาจารย์ Ivan Benedict New 
2. อาจารย์ขจีนุช  เชาวนปรีชา 
3. อาจารย์ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล 



4. อาจารย์ขวัญหทัย เชิดชู 

กรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

1. อาจารย์ Wu Hua Chun 
2. อาจารย์ Zhao Biao 
3. อาจารย์ Zhou Qian 

กรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนโครงงาน 

1. อาจารย์ ดร.ชยาพล  ชมชัยยา 
2. อาจารย์ยุคนธร ปรีวรรณ 
3. อาจารย์ ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว 

กรรมการตัดสินการแข่งขันการน าเสนอโครงร่างวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส 
2. อาจารย์ ดร.สรพล  จิระสวัสดิ์ 
3. อาจารย์ ดร.สฤษดิ์  ศรีโยธิน 

ฝ่ายสรุปและประเมินผล 

1. อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 
2. อาจารย์สุณา กังแฮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
กิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : รอบคัดเลอืกการแข่งขัน การแข่งขันสุนทรพจน์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 
*สถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

 09.30 - 10.30 น. ด าเนินการแข่งขัน 

การแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

 10.30 – 10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.40 – 12.00 น.  ด าเนินการแข่งขันสุนทรพจน์ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ด าเนินการแข่งขันสุนทรพจน์ (ต่อ) 

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.40 – 15.30 น. กรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนผู้เข้าแข่งขันและตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
กิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : การแข่งขันตอบค าถาม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
*สถานที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09. 30 - 09.45  น. รองคณบดีฝ่ายนโนบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยทุธพงษ์ ลีลากิจ
ไพศาล กล่าวให้ก าลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

09.45 – 11.40 น.  แข่งขันการตอบค าถาม 

 11.40 – 12.00 น . ประกาศผลผู้ชนะ และรองชนะเลิศ 

 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนผู้เข้าแข่งขันและตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน 
กิจกรรมคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได ้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม  
09.30 - 10.30 น. ด าเนินการแข่งขัน 

การเขียนโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
การแข่งขันตอบค าถาม  
แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
การน าเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา 

 10.30 – 10.40 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
10.40 – 12.00 น.  ด าเนินการแข่งขัน (ต่อ) 
12.00 – 13.00 น.  พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  ประกาศผลการแข่งขัน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบเงินรางวัลและของที่ระลึก 
รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขัน 
การเขียนโครงงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
การแข่งขันตอบค าถาม  
การแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
การน าเสนอโครงร่างวิจัยของนักศึกษา 

15.00 – 15.30 น. พิธีปิด 
 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนผู้เข้าแข่งขันและตามความเหมาะสม 
 

 

 


