
ปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2555 (QA-HU) 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม บัณฑิตครูสรรคสรางนําทางนอง 

 

2. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

 2.1 เพ่ือให้บัณฑิตรุ่นพ่ีซึ่งเป็นศิษย์เก่าได้กลับมาแนะนําและพัฒนาศักยภาพนิสิตปัจจุบันในเร่ืองการทํางาน
และการฝึกสอน 

2.2 เพ่ือให้นิสติช้ันปีที่ 4 ได้ความรู้และประสบการณ์การฝึกสอนทํางานและจากบัณฑิตรุ่นพ่ีและนิสติ 
ช้ันปีที่ 5 

2.3. เพ่ือสร้างความสามัคคี ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องในหลักสูตรเดียวกัน 
2.4. เพ่ือให้นิสติมีความตระหนักในด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเพ่ิมมาก

ขึ้น 
 
 

3. หนวยงาน / ผูรบัผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หนวยงานในคณะมนุษยศาสตร จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร  

 ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

อาจารยบรรพต    ศิริชัย 

ชื่อนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

................................................................................... 

 

 ฝาย……………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

.................................................................................. 

หลักสูตร ....................................................................

สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

.................................................................................. 

ชองทางการติดตอ 

เบอรมือถือ................................................................ 

อีเมล......................................................................... 

 
4. ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการ  

วัน /เดือน /ป  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน / ป) 

สถานที่จัดโครงการ 

วันที่  26-28 กุมภาพันธ 2556                     3 วัน 

หอง 222 คณะมนุษยศาสตร 

โรงเรียนบางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 



 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งกอน  

ขอเสนอแนะจากครั้งกอน (ถามี) รายละเอียดการดําเนนิงานทีป่รับเปล่ียนในครั้งนี ้

เพ่ิมระยะเวลาของการจัดโครงการใหมากขึ้น 

เพ่ิมระยะเวลาจากคร่ึงวัน เปน 3 วัน นิสิตชั้นปที่ 4 และช้ัน ป

ที่ 5 มีเวลาถายทอดความรูและประสบการณจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูมากขึ้น 

เล่ือนเวลาการจัดโครงการใหเร็วขึ้น โดยกอนเดือนเมษายน  

เล่ือนเวลาการจัดโครงการใหเร็วขึ้น โดยเล่ือนจากจัดเดือน

เมษายน  เปนเดือนกุมภาพันธ เพ่ือใหนิสิตสามารถเขารวม

กิจกรรมไดอยางท่ัวถึง 

 
6. งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหลงงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ไดรับ ใชจริง 

งปม. แผนดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจายอื่น 
 งบดําเนินงาน 

  

งปม.รายได    50,000 50,000 

นอกงบประมาณ  / ไมใช   

งบประมาณ 

ระบุแหลงที่มา

........................................... 
  

 

 
แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม 

 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 
7. สนับสนุนพันธกิจ 

 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู  

 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  

 สืบสานและทานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   

 พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
RAP 11, 22 โครงการพัฒนาเครือขายใหศิษยเกามีสวนในการพัฒนาศักยภาพนิสิตปจจุบัน 
 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร (พ.ศ. 2556 - 2559) ปงบประมาณพ.ศ. 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์
ให้มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์  1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานTQF 

 ตัวช้ีวัดที่  4  ร้อยละนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักในด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบเพ่ิมมากข้ึน 

ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ.) 

องค์ประกอบที่ 2การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 (สกอ. 2.7)ระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

ข้อ1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย 
สําหรับทุกหลกัสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

ข้อ2 มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อ3มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 
 

 การปรับจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมา (โปรดระบุ) 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
 

 การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

บูรณาการกับรายวิชา ทกศ 451 หลักสูตรและการสอนภาษาไทย, ทกศ 551 ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย 
 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจได้รับประสบการณ์เพ่ือเตรียมออกฝึกสอน
ตระหนักในด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 

 

1.  นิสิตมีความความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่การ
ประกอบอาชีพและการปฏิบัติตนเมื่อออกไปทํางาน
กับผู้อ่ืน 
2. นิสิตมีขวัญและกําลังใจในการประกอบอาชีพ 
3.  มคีวามเคารพและผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์ 
4. คณาจารย์และนิสิตหลักสตูร กศ.บ. ภาษาไทย มี
ความรู้ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์ในการ
เตรียมออกฝึกสอนเพ่ิมมากข้ึน 

 



9. ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 

ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละของ

เปาหมาย 

กิจกรรม : ขั้นดําเนินการ 

1.นิสิตชั้นปสุดทายท้ังหลักสูตร ศศ.บ.และ กศ.บ. 

เขารับการปจฉิมนิเทศ 

3.บัณฑิตรุนพี่ทั้ง 2 หลักสูตรมาแนะแนวใหให

ความรูแกนิสิตช้ันปสุดทาย 

3.นิสิตชั้นปที่ 4, 5 หลักสูตร กศ.บ.ศึกษาดูงานการ

ใชเพลงพ้ืนบานในการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียน

บางปลามาสูงสุมารผดุงวิทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

-  คณาจารย 20 21 100 

-  บุคลากร    

-  นิสิต    

-  ปริญญาตรี 200 214 100 

-  บัณฑิตศึกษา - - - 

-  บุคคลภายนอก - - - 

-  หนวยงาน / องคกร  

ระบุ..................................................... 
   

-  อื่นๆ ……………………………………….    

รวม 220 235 100 

 
 

10. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   

โครงการบัณฑิตครูสรรค์สร้างนําทางน้อง ได้จัดกิจกรรมให้นิสิตช้ันปีสุดท้ายทั้งหลักสูตร ศศ.บ และ กศ.บ.  
เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ โดยบัณฑิตรุ่นพ่ีแต่ละ
สาขาวิชามาแนะแนวถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทํางานให้แก่นิสิตช้ันปีสุดท้าย และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556 นิสิตช้ันปีที่ 4 และ 5 หลักสูตร กศ.บ. ศึกษาดูงานการใช้เพลงพ้ืนบ้านในการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนบาง
ปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 



11. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
11.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน          คน  คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

11.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

          ตารางที่ 1  

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉล่ีย 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

มาก

ที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

นอย 

 

( 2 ) 

นอย

ที่สุด 

( 1 ) 

1 ประโยชน์ ความรู้ และ
ประสบการณท์ี่ได้รับ 
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
บัณฑิตรุ่นพ่ี สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
 

37.2 

 
 

59.5 

 
 

3.3 

   

 
4.339 

 ก่อน เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมี
ความรู้และประสบการณ์ในการ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานหรือการ
สอน 

 
 

8.7 

 
 

14.2 

 
 

41 

 
 

32.8 

 
 

3.3 

 

 
2.922 

 

หลัง เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้
และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้
ในการทํางานหรือการสอน 

29.5 66.6 3.3 0.5  4.248 

2. 

กิจกรรมปัจฉมินิเทศสร้างความ
ประทับใจ ก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
ครู อาจารย์ ภาควิชาฯ และคณะฯ 

49.2 47 3.8   4.454 

3. 
นิสิตมีความตระหนักในด้านทักษะ
ทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 

51.9 43.7 4.4   4.475 

4. 
.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มี
ความเหมาะสม 

47.5 40.4 11 1.1  4.343 

5. ควรมีโครงการน้ีในปีต่อๆ ไปหรือไม่ 75.4 24.6    4.754 

6 .ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 67.8 30 2.2   4.656 

  

 

 

 

 



 ตารางที่ 2 

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉล่ีย 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

มาก

ที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

นอย 

 

( 2 ) 

นอย

ที่สุด 

( 1 ) 

1. ประโยชน์ ความรู้ และ
ประสบการณท์ี่ได้รับ 
หัวข้อการบรรยายมีประโยชน์
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ 

 
 

45 

 
 

52.5 

 
 

2.5 

   
 

4.425 

 ก่อน เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมี
ความรู้ในการนําเพลงพ้ืนบ้านไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาไทย 

 
12.5 

 
10 

 
32.5 

 
40 

 
5 

 
2.85 

 

หลัง เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้
ในการนําเพลงพ้ืนบ้านไปประยุกต์ใช้
ในการสอนภาษาไทย 

32.5 65 2.5   4.3 

2. ความสะดวกในการเดินทาง 60 37.5 2.5   4.575 

3. นิสิตมีความตระหนักในด้านทักษะ
ทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 

 
52.5 

 
47.5 

    
4.525 

4. ความประทับใจในสถานที ่ 45 55    4.45 

5. 
ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

57.5 30 12.5   4.45 

6. ควรมีโครงการน้ีต่อไปหรือไม่ 60 40    4.6 

7. ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 75 22.5 2.5   4.725 

 
เกณฑ 5 ระดับ มากที่สุด = 4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 

 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 

 นอย = 1.81 - 2.60 

 นอยที่สุด = 1.00 - 1.80 

 

 

 

 

 



12. สรุปขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูตอบแบบประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดี / ส่ิงที่ไดรับความชื่นชม ส่ิงที่ควรแกไขปรับปรุง ความคิดเห็นอื่นๆ 

1.ไดรับความรู ไดประสบการณที่ดี 1.เพ่ิมระยะเวลาในการจัดใหมากขึ้น 1.ประทับใจการจัดกิจกรรมนี้มาก 

2.สามารถนําความรูไปประยุกตใชได  2. อยากใหจัดกิจกรรมนี้ทุกป 

3.เปนโครงการที่สนุกและสรางสรรค   

 
13.  ปญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

ไมมี 
14. ภาพกิจกรรมกรรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมศกึษาดูงานการสอนภาษาไทยโดยใช้เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 

ณ โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

                   

 

                   

       

 

 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ บัณฑิตครูสรรค์สร้างนําทางน้อง 

   

นิสิตฟังโอวาทจาก คณาจารย์ 

     

บายศรีสูข่วัญ “ศิษลาครูสูโ่ลกกว้าง” 

     

บัณฑิตรุ่นพ่ีแนะแนวการศกึษาและการทํางานแก่รุ่นน้อง 



ปรับปรุงเมื่อเดือนตุลาคม 2555 (QA-HU) 

 

ภาคผนวก 
- ขออนุมัติโครงการ 
- โครงการ “บัณฑิตครูสรรค์สร้างนําทางน้อง” 
- กําหนดการ 
- คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
- รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
- หนังสือเชิญวิทยากร 
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vhviih'Efmfm EmTsmjiiTO

1. @wffnri'mifisivieiwgi

@Qaeiviei'neiFi'3 finwilvi&j (nt3i.ij.)t'u$''utlvi 5 iiltrautlw^sfla^aan^nnjjvmviEnfi'EJ ivialtlarmlln

tlfj'uem'Lm^ fjarmitlufn Bnibsemfmsueia'u ^SfmsviiIh^vtasfla^ftJWfl^amtl'uafh-ainri

S^it3JTi;i)t;fjnT5î 1fJurn<5Li&j<urn<5?fa'u ufisllntil'uadn^li iiiu miaatiaau m'a^Ln^m'saatjmâ ln

iliiieiuniinn'uI's^tiEJ'u iL̂ aciiunn'3nj^1'3'U'u5flin3ja?iri?i'i^wl'ut1a 6̂UB^eitnn'Li''u afinw^Piijafit;finit!

@wnna^^tJciii.̂ nni^nwfnfiLi&j'U'u ^ll'̂ Ifii^nni ""uaifipiPi'aei^'a^eifn '̂unvn-j'ua-a" w l'wqll'us'ui

aanLiJ3&j<uiJ<3ti?(urniinlHnui'U'ua-3^''utl'M 4 vinn^qsinnmliJi.tl'uCa^neia'u ^efa^Piaa^nuuwu

?jyi5fn?!?i'5eua 3̂JVii^vi&j'ia&j fflniJisia^R'M 1.3 RAP 11, 22 nnvt'u '̂uI^in&jlR^^m'siAfaj'unLfiia^n&jW '̂w^

LfinfjfiTul'umi'waj'U'ipfn^fiivi'Qa^iliiq'u'u tiasL'wafupniJqauuLviPiqnnpian^n'a^Lvlafmui.tl'uaiaj-apiaiaj

anwmriaT.iJTua'Lnpiis1)

2.1 maH^atw^iw?^tilu3wmnnl^naiJ3jnuuii\ nuas^^i n̂EJ^nTAi{]a^{J^qijtilut1^

"Mi^TUtLasimi'Sneia'u

2.2maW'Q^PiTOiIyi 4 l^inijfuasiJ^Kaijnn'sfun'i^naa'U'vi'i^'i'uueis^'iri'uaî '̂i'u^aas'ua^
ij 1

mjilfi 5
2.3. iviaemwiwenifop] ^K<wdn-3'5'u^tL?i^i'U'ua l̂,'uvian?i?i'3L̂ Tn'u

2.4.maWC3^5mn^^is!Vii4nlwii4innwsTni^pii3jajJWJ5iKViin^\ ^^aaasmi3jfiJ^

3. W3wa^i'?)a-a<lpî -3rn<3 (Output)

\ ^s?iiim?Eij'inn'5t)w matgiijJJ^naanlln?iEi<u 'Qapil^aa(>i (̂=m3jn^njajn(?iLTM?i'if?iUfif;ia!ni]n'3!j aas

4. wafi'lMS'lia-aTpii-afn's (Outcome)

4.1 SaflSmiajmnimnEnnijnniifliyw^m^

rfuwS'u

4.2CĴ fl^njuê m^Mumiib^naijanflvi

4.3Spî niJLPni<wti,aswriwu'3SiViin-aR'tf^mjanqn<3 j



5. phircfa  (Indicator)

fa&iss; 80 ^awa^vim'hijTm-gfnii Smnjjfm'iajm'l^l^TU'iJiisieiTjri'i'adiviaLPiiEJiJQanilneia'u

6. innj^fnnajantis) (Criteria)

i %fLPiiEJuaanllneo'umuuinTO

7. isEJSLignemCmfm (%n,\ v, mau tl)

@jswi '̂Tuvi 26-28 numwus 2556

8. ficn'u^^nm'u^'i'L!

9.1 @u '̂ifuiJ'vi 4 aeî tlef̂ yi'n&j'tJQ V̂Ta'ngî 'a npi.u.fnwnlyi&j
1 V

9.2^^piwiI'w 4 wastî vhOTaweiVisiFii piPi.u.fnwnlviEj finwi '̂u fiiwifliJ'u Ltasrnwntnnvia

9.3(siaii^i'3yfnfii6anm'wnlviEJaasfi'Ttfi(?it;iuaan

m LLEJijm5^nmu>3nij

tviaQn^awu

3.fî ?iaiJis;a'itu^iIL!mjviiJ-3EĴ i'ufltnEJTya^

l.u^wtrutla îvinEJWviei'fî w^cipi.-u.uasnfi.u. ith
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5.fl.
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3J.Pl.

4 ?

n.vi.
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S.fi.
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tu.ej IN.fi. S.EI. n.fi. a.fi. n.ti.



11. i-at̂ 'U'anEJ^i'igJvr^ îJ^ja '̂lpi'a-am'a  50,000 tnvi

11.1 HnHaat)

-rinanvmnsn-aTu maivn'n'i-masi.flia-altaj

(aVinfmas 150x160 nv.) to 26 n.̂ .56

(mi'imiftsi 150x80 mi) fuvi 27 fi.tai.56

-pin n̂^tvijjiici'UffiJTua'ifnpi^ntn'u l mj 28 n.vi.56

11.2 flTlsi^

-(5ii6ua^^isanQviyin'3

*vf-3^jfnLQei1lpiv!n'3njm'3*

45,000 tlTVl

24,000 inn

12,000 U1V1

9,000 tnvi

5,000 tnvi

5,000 inn

12. wa^pna-msMfu

12.1 CiaeiviPin?̂  nfi.u. uaspipi.ii. aiijniiouiPQiijfufi '̂Ll'asaTjrin'jnlyill'fij^in'uaî ^iu l̂iI

l6Sl'uni'5'non^Tu ustflnaau

12.2aj3^iwua^i\ UB^flFiQnwanwFî uasm^PiQiiJwncM'unijfii?;i;36tJ'iUfis;Ra!si

l.ili^i iuwcim'5 îiuu^iuI^jHutnjas'UfniJ

l.tlisTOAttisnTnjmii'wariEjrvuwEifm

(sniuu-jTU

2.Tmiiwmm-̂ alauTO^ni Îm-3rn'3ma

@u-iwaum-3Li,wt4fn'5^iLQuI?i<5-3m'5l<ufiif-5?ialiJ

3.ihimja^afloi nT5ijnirUis;ihfnfn'fl'Hufis

hoisin's'5wmnJis;qifsia)̂ i'waa<5'iJwfini<5 iiQu

Ifl^^m'aii.fî 'uiwasjm^uwu

^@?

^@?

4@?



n-wuflfmitoQijmvifi tlrm^ntn 2555

ssvrii<ncuvi 26-28 nu/ITVN'US 2556

@ 26 n*J/limi5 2556

8.00 - .900 -u.

9.00- 9.10 M.

9.10 - 9.30 U

9.30 - 9.40 "U.

9.40 - 10.00 M.

10.00-10.20 M.

10.20 -10.40 "U.

10.40 -11.00 U

11.00-12.00 "U.

12.00 -13.00 M.

13.00 -14.00 V.

14.00-14.30 U

14.30-15.00-U.

Quvi 27 nufnwu5 2556

8.00 - .900 M.

9.00-10.30 M.

10.30-11.00 u

11.00-12.00 U

12.00-13.00 14.

13.00-14.30 14.

14.30-15.00 14.

15.00-16.00 14.

^iiiyitjCia^ai'uiJvinaa'uanenm

vnvnj'ifnpii'B'iiTiwlYiEJi tvitaTivi

/n mi w m i jj ih s vi\ U)

jja'ULnoiiiijPi'SLififja '̂wCjwam'aii û î.waasn^n'siu^ '̂u

@wfnfuiJisivn'uanvni'Jn-a

wstntipiimjiViJ

futbsyn'uaivmnemTU

riTsafiiJinEJ lu-Mn^s "^uuail^TU vin^Tuuailli'pnnumTwun" X^ej

@wnfuilisvn'uaivniQ'i^

m-asfiiJi'iEJ luw^a " n̂juaitwTU m^im îimiinri'nviili" (sia)

miambna WiVua "miaa'Ufii'yilviul'uI^Liy'uajSEju^nw" Xm

-awsmwjyihsifn weuTOu

-an^niEJiini^n q^si^flainu

-0i^n'3@6aa <̂u5 anwipil

lAfniinJi^vnuaivnidi^

mia îJ'antiluvfT^a "rnngia'Ufn'W'ilviEji'u'l̂ Liai'usjSEjajflnw" (wa)

1wnfinJ'3s;vntuaTMT3nfn-3T''u

mialiil'jiy iwTua "m'stiau^TW'ilviyltil'â iiy'uii'sEJSjMn'yn" (̂ ia)

@wnfutl'asvnua'ivn'j'i'i-j

nn-5fiSitanfi1wTua "m'sfiatjfn'tti'lviEji'uI'a-aiiy'u '̂syupinw" (wa)



TUV1 28 0JJITWU5 2556

7.00 - 8.00 U a-WlU'UEJ'U

r on -1 o.oo -u. aanJruvraivnn um l^mm^^v^mnmhA^nv^xi&iui

@U 1 1 S I
10.00-11.00 u ^miimynOTin^vimmpifnwilviEjeii,i?i'u iia-a m'a'U'HiAiaw'U'ih'u

fnfinsn l̂iJ\ sejn(̂ ^unniaaufnwlvi!J (aiimOTiivraej th @mn)

11.00-11.20 u @wfnfu'Uiisvn'uanvn '̂Jn^

11.20-12.30 u. "aumienB^miHL'wa^au^Q ma-adafjltimieia'Ufn'wnlvifj

12.30-13.30 u. wnfuiJ^^vii'uanviTanfn-aT't!

13.30-14.30 "u. ^nw^^i'uaann'afia'Ufii'W'ilyiEJLLasTOU'us'U'iLia-arniwa^aainnRanq'iiinj

naneniKm'3ii)'uifn'wnlvi!J
i ij

14.30-15.00 u 'wnfuiJiKviiuaivni'ii^

15.00-16.00 u. 3nw^Tuaam'3?ia'umwilvijaasi^]aLi,'u îint1a-5miwa^aa(pia)



 
 

 

 
 

                                   ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร ์

                   ที่ ๕๗/๒๕๕๖ 
                   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “บัณฑิตครูสรรค์สร้างน าทางน้อง” 
                                        -------------------  
          เพื่อให้การจัดโครงการ “บัณฑิตครสูรรค์สร้างน าทางน้อง” ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่   
๒๖ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ด าเนินไปด้วยความเรียบรอ้ย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่ง
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   ดังนี้   

๑.  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ที่ปรกึษา   
    ๒.  อาจารย์บรรพต   ศิริชัย          ประธาน 
 ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป ์  กรรมการ 
 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ุ่งฤด ี แผลงศร   กรรมการ 
 ๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสินธ์ุ แผลงศร   กรรมการ 
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิทธิน ี ธรรมชัย   กรรมการ 
 ๗.  อาจารย์รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม   กรรมการ 
 ๘.  อาจารย์สหะโรจน ์ กิตติมหาเจริญ  กรรมการ 
 ๙.  อาจารย์พรธาดา   สุวัธนวนิช   กรรมการ 
      ๑๐.  อาจารย์ธิติวัส   อังกุล    กรรมการ 
      ๑๑.  อาจารย์อาทินันท ์ กาญจนดุล   กรรมการ 
      ๑๒.  อาจารย์ภัทร์อร   พิพัฒนกลุ   กรรมการ 
      ๑๓.  อาจารย์กัลปพฤกษ์โชคสริ ิ โชคดีมีสุข   กรรมการ 
      ๑๔.  อาจารย์มนตร ี  เจียมจรงุยงศ ์  กรรมการ 
      ๑๕.  อาจารย์ห่วนห์  วัน  ฟุก    กรรมการ   

        ๑๖.  อาจารย์ประภาพร  ลิ้มจิตสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ  
        มีหน้าที่   ๑.  ก าหนดแนวทาง  ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
             ๒.  ติดต่อประสานงานและด าเนินงานโครงการใหส้ าเรจ็และเป็นไปอย่างเรียบรอ้ย 
      ๓.  ก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ  

           
             สั่ง   ณ   วันที่   ๒๖   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๖                                                                                   

                                                                     
            (อาจารยว์าณี  อรรจนส์าธิต)                
       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์      

           




