
รายงานผลการดำเนินการ 
 

๑. ชื่อโครงการ    โครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) 
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
 

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ(สาขาวิชา/แขนงวิชา/สนง./ฝ่าย)   ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
 

๔.  วันที ่วันที่  26 พฤศจิกายน  2563  สิ้นสุด  30  ธันวาคม  2563  
สถานที่จัดโครงการ ลานบ้านครู, ห้องเรียน 1125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๕. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสในการจัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศการ 

 

๖. งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖.๑ แหล่งงบประมาณ 

  งปม.เงินแผ่นดิน จำนวนที่ได้รับ บาทใช้จริง  บาท 
 ผลผลิต  
 บริการวิชาการเพ่ิมความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  งปม.รายได้ภาคปกติ จำนวนที่ได้รับ  50,000  บาทใช้จริง 49,100 บาท 
 ผลผลิต 
 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์        ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ               ผลงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

  งปม.รายได้ภาคพิเศษ จำนวนที่ได้รับ บาทใช้จริง  บาท 
 ผลผลิต 
 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ        ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 
 นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา  

จำนวนที่ได้รับ บาทใช้จริง บาท 
 

๖.๒ สนับสนุนพันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ   



 ๒ 

 วิจัยและงานสร้างสรรค์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 สืบสานโครงการพระราชดำริ ส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู 
 

๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

• จำนวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 510  คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม (จริง) ทั้งหมด คนแบ่งเป็น 
• อาจารย์ ..........30.............. คน  - นักศึกษา ..........480..........คน 

• เจ้าหน้าที่ ........................  คน  - บุคคลภายนอก ..................คน 

• นักเรียน  .....................  คน  - อ่ืนๆระบุ   
 

๘. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
๘.๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จำนวน คน เพศหญิง  จำนวน   คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน คน คิดเป็นร้อยละ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 

๘.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการประเมิน 
(ร้อยละ) 

การบรรลุ 
หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
80 90    

๒. ระดับคะแนนคุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

๓. ………………………………      
ความพึงพอใจในภาพรวม      

 
๙. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ    

 

๑๐. จุดแข็งของโครงการ 
                          
 

๑๑. จุดอ่อน /ปัญหาอุปสรรคของโครงการ 
    
 



 ๓ 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

หมายเหตุ ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนก่อนนำส่ง 
 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 ๑) แบบรายงานผลการจัดโครงการ (ตามแบบฟอร์มของฝ่ายประกันคุณภาพ) โหลดแบบฟอร์มได้ 
              จากเว็บไซต์งานแผนและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ 
 ๒) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (กรุณาเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วย) 
 ๓) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
 ๔) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ๕) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน (ถ้ามี) 
 ๖) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๗) รายงานการประชุม(ถ้าม)ี 
 ๘) เอกสาร / ประกอบการอบรม/ประชุม/สัมมนา (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 ๙) เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระบุ  

หมายเหตุ  ๑)  ทุกโครงการจะต้องมีหลักฐานลำดับที่ ๑–๔ 
๒)  ขอความอนุเคราะห์รายงานทุกกิจกรรม  
(หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้รายงานผลการดำเนินการทุกกิจกรรม ภายใน ๗ วันทำการ)  



 ๔ 

กำหนดการ 

โครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 

ณ ลานบ้านครู และห้องเรียน 1125 คณะครุศาสตร์ 
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
08.00 น. – 09.00 น. พิธีเปิดงาน โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
09.00 น. –12.00 น. นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ 7 สาขาวิชา 

     - รว่มเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แต่ละสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

     - รว่มเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แต่ละสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
09.00 น. –12.00 น. นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

      - ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แต่ละสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 16.00 น. - นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

      - ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

  - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แต่ละสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
16.00 น.   พิธีปิดงาน  



 ๕ 

ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (กรุณาเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วย) 
 
 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563  พิธีเปิดงาน โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 

 
นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของ 7 สาขาวิชา 

                                 
 



 ๖ 

 
 

 
 

 
 

กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี 



 ๗ 

 
 

                                              
 

นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 7 สาขาวิชา 

  ห้อง 1125 สาขาเทคโนโลย ี
 

 



 ๘ 

   
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม   

  



 ๙ 

แบบขอเสนออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House)          
2. ลักษณะของแผนงานโครงการ 

 แผนงานโครงการใหม่  แผนงานโครงการต่อเนื่อง  แผนงานโครงการขยายผล 

ระบุบชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย :    

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 
หน่วยงาน : ฝ่ายวชิาการ คณะครุศาสตร์ 
ผู้กำกับดูแลโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์   

4. สอดคล้อง/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/การประกันคุณภาพ 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที ่
(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ 
(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ)  

 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน       
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต      
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  

  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 

4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ข้อ   

(ระบุได้มากกว่า1 ข้อ) 

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต      
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย      
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  



 ๑๐ 

5. ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

รหัสวิชา PTH 4502  
ชื่อวิชา  การออกแบบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

7. ลักษณะโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 
               การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
              การจัดการเรียนการสอน 
     การบริหาร/การจัดการความรู้ 

        .อ่ืนๆ โปรดระบุ..............................................................................................................  
8. หลักการและเหตุผล 

         คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึง
เห็นถึงความสำคญัในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ 
โดยบูรณาการกับกระบวนการคิด แก้ปัญหาในการจัดการเชิงระบบ การจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพใน
การเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงได้  

          คณะครุศาสตร์จ ึงเห ็นความสำคัญที ่จะจัดให้ ม ีโครงการคร ุศาสตร์ว ิชาการ open house ขึ ้นเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและเป็นการเผยแพร่
แนวคิด และการพัฒนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์คณะ และการแสดงความสามารถของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลต่อการผลิตครูสู ่ความเป็นเลิศให้กับ
นักศึกษาของคณะครุศาสตร์         
   

9. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 
2.  เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสในการจัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศการ 
 

10. ระยะเวลาโครงการ  
เริ่มต้นเดือน วันที่  26 พฤศจิกายน  2563  สิ้นสุด  30  ธันวาคม  2563 

 

11. แผนการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม    พ.ศ.2563                                       พ.ศ.2564 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

2 เสนอขออนุมัติโครงการ             

3 ดำเนินโครงการ             

4 สรุปผล/รายงานโครงการ             



 ๑๑ 

 

12. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 510  คน 

- อาจารย์ ..........30.............. คน   - นักศึกษา ..........480..........คน 

- เจ้าหน้าที่ ........................  คน  - บุคคลภายนอก ..................คน 

- นักเรียน  .....................  คน  - อ่ืนๆระบุ   
 

13. แหล่งงบประมาณ 
   งปม.แผ่นดิน จำนวนเงิน ..................... บาท 

   งปม.รายได้-ภาคปกต ิ จำนวนเงิน       50,000  บาท 
   งปม.รายได้-ภาคพิเศษ จำนวนเงิน .....................  บาท 
   นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา .....................  จำนวนเงิน .....................  บาท 
 

14. งบประมาณในโครงการ (แบ่งเป็นหมวด) 
รายการ รายละเอียด จำนวนเงิน (บาท) 

หมวดค่าใช้สอย ค่าน้ำดื่ม (480ขวดx4บาทx2วัน) 
ค่าตกแต่งสถานที ่
ค่าจ้างทำป้ายไวนลิ 

3,840 บาท 
4,000 บาท 

           2,160 บาท 
หมวดค่าวสัด ุ ค่าวัสดุในการจัดโครงการ          40,000  บาท 

รวม 50,000 

(หมายเหตุ : ขอเบิกจ่ายในลักษณะถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริงทุกประการ) 
 

15. สถานที่ดำเนินการ  
ลานบ้านครู, ห้องเรียน 1125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ 
2.  นกัศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เพ่ิมพูนความรู้และมีโอกาสในการจัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยผ่านการจัดนิทรรศการ 
   

17. การติดตามประเมินผลโครงการ  (โดยจัดทำเป็นรายงาน)  
สรุปเล่มรายงานโครงการครุศาสตร์วิชาการ (Open House) 

18. ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
 

18.1 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินโครงการ 
 

 
  



 ๑๒ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥4.3 

ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.01 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย จากแผนปฏิบตัิการประจำปีหรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
        ลงช่ือ     
                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์)  
         ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 
 
 

ลงช่ือ     
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์) 
                    ผู้กำกับดูแลโครงการ 
             
 
 
                                                                                       ลงช่ือ     
               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ ภริมยร์ัตน์) 
           รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาตร ์
 
 
 

ลงช่ือ     
         (รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
                             รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ   

 



 ๑๔ 

 
  



 ๑๕ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการดำเนินงาน (ถ้ามี)   

 



 ๑๖ 

 



 ๑๗ 

 

 
 



 ๑๘ 

รายงานการประชุม(ถ้ามี)   
 

ระเบียบวาระการประชุม 

การพิจารณารายละเอียดการจัดงานเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ SSRU Open house ประจำวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๑: ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑: ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

- มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้จัดงานขึ้นในวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในวนัดังกล่าวมีการ

จัดการเรียนการสอนปกติ 

- มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษาจำนวน ๗,๐๗๕ คน ปัจจุบนัมียอดสมัครที่ ๔,๐๐๐ คน และมาจ่ายเงิน

แล้ว ๒,๒๑๒ คน ซึ่งคณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลมียอดผู้สมัครบรรลุเป้า 

- การรับสมัครนักศึกษารอบที่ ๑ Porfolio หมดเขตสมัครวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ และสอบสัมภาษณ์ใน

วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  

- ภายในงาน Open house จะมีพิธีเปิดจากเวทีหลักหน้าสำนักอธิการเวลา ๑๑.๐๐ น. วันที่ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๓ / มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของสำนักทรัพย์สิน/มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ อาคารสายสุทธานภดล

ให้นักเรียนเข้าชมเป็นกลุ่ม 

- มีการลดค่าธรรมเนียมการสมัคร เมื่อสมัครเข้าศึกษาภายในงานจากราคา 350 บาท เป็น 250 บาท 

- ทุกคณะจะต้องเปิดห้อง IT คอมพิวเตอร์ไว้เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจเข้ามากรอกใบสมัคร และพิมพ์ใบสมัคร

มาชำระเงินที่การเงิน ตึก IT อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- สถานที่จัดงาน Open house ของคณะครุศาสตร์ 

- รูปแบบการจัดบูธของทั้ง ๗ สาขา 

- กำหนดการ Open house 

- การประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย) 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- สถานที่จัดงาน Open house ของคณะครุศาสตร์ (จัดทำแผนผังการเดินของนักเรียนเป็นรูปรอยเท้า) 
 

ทางเข้า 



 ๑๙ 

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

ลานบ้านครู (หาก 7 สาขามารวมตัวกัน พื้นที่จำกัดและเสียงตีกัน) 

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

 



 ๒๐ 

ชั้น 2 บันไดทางขึ้น ของสาขาเทคโนฯ ตั้งโต๊ะรับ พาขึ้นไปทำกิจกรรมที่ห้อง ๑๑๒๕  
  

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- รูปแบบการจัดบูธของทั้ง ๗ สาขา 

๑.การจัดแสดงผลงานของทั้ง ๗ สาขา + แจกแผ่นพับแนะนำหลักสูตรในแต่ละสาขา 

๒. กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสาขา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม 

๓ การเก็บข้อมูลผู้มาร่วมงานโดยนักศึกษารุ่นพ่ี 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานตัดริบบิ้นโดยท่านคณบดี หัวหน้าสาขา และคณาจารย ์
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

      -ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แตล่ะสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. -นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

      -ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แตล่ะสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
๑๖.๐๐ น.  ปิดงาน 

 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. -นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

      -ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แตล่ะสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. -นักเรียนเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

      -ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา ๗ สาขาวิชา 

 - กิจกรรมบนเวทีหลัก/ การแสดงดนตรี (แตล่ะสาขาสลับกันมาเรียกแขก) 
๑๖.๐๐ น.  ปิดงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- การประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์ Online  ตัวอย่าง 



 ๒๑ 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (ส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัย) 

ส่งให้มหาวิทยาลัย 

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์ 
๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

๕.อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย  พูลคล้าย รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๖.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี  บรรจง 

๗.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร  พงศ์เพลินพิศ 

๘.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชัยศ   จำปาหวาย 

๙.อาจารย์สุมนา  เขียนนิล 

๑๐. อาจารย์วีรพจน์  รัตนวาร 

๑๑. อาจารย์ ดร. อารยา ลี 
๑๒.นางสาวปรารถนา  บัวดิศ ประชาสัมพันธ์ 
๑๓.นายปัณวิชช์ ดวงโสภา นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒: เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ของที่ระลึก 

- งบประมาณท่ีได้รับ 50,000 



 ๒๒ 
 

 

  
 

นักเรียนตอบแบบสอบถามจำนวน 1,184 คน นักเรียนจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ทราบข่าวการรับสมัครจากการ
มางาน open house เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563  


