โครงการสง่างามอย่างไทย....สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์
โดย คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นมา/หลักการ
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รณรงค์ให้ปีการศึกษา 2553- 54 เป็นปีแห่งการแต่งกายงามตาม
ระเบี ยบควบคู่ไปกับการพั ฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆแก่ นิสิต ของมหาวิ ทยาลั ย พร้อมทั้งคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้กําหนดปณิธานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ คู่
คุณธรรม สามารถชี้นําสังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้
อย่างเหมาะสม
จากแนวนโยบายดังกล่าว งานพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้การเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
นิสิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้เชิงวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสําคัญในการ
สร้างบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้จัดทําโครงการสง่างาม
อย่างไทย สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ขึ้น ค่าใช้จ่ายได้รับการสนับสนุนจากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อ ให้นิสิตได้มี โอกาสได้ รั บความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถ
แสดงออกได้ทางกาย วาจา และจิตใจที่ดีงาม การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซึ่ง
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทยอั น ประกอบด้ ว ย การไหว้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องคนไทย การแสดงความ
จงรักภั กดี ต่อชาติและสถาบั นพระมหากษัตริย์ด้วยการแสดงความเคารพ กิริยามารยาท การแต่งกายที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้มิใช่เพียงการแสดงความเคารพแต่ยังคงมีความหมายลึกซึ้งถึง
จิตใจที่อ่อนโยน การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน และการให้เกียรติต่อบุคคลที่สถานภาพแตกต่างกัน ถือได้
ว่าเป็นคุณลักษณะอันดีงามอย่างไทยหรือมีความสง่างามอย่างไทย นอกจากนี้ยังถือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านความกตัญญูกตเวทีด้วยการแสดงความเคารพและเสริมสร้างด้านจริยธรรมในด้านความประพฤติที่ดีงาม
ตามแบบอย่างของไทย เป็นการสร้างจิตสํานึกของความเป็นไทยและการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามสู่
นิสิตชั้นปีที่ 1 นับเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพอันดีงามในวิชาชีพครู ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะ
ส่งผลให้เกิดเจตคติในการสร้างค่านิยมที่ดีงามทั้งส่วนตนและสังคมรอบข้างต่อไป
ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานในปี 2553 ด้วยกระบวนการ PDCA พบว่าโครงการมีผลสําเร็จ
อยู่ในระดับสูง ทางคณะกรรมการพัฒนานิสิตจึงมีมติให้จัดโครงการนี้ ในปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 เพื่อความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นิสิต และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานในรุ่นที่ผ่านมาเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการปรับ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม ที่สามารถยกระดับการดําเนินงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยยังคงเนื้อหาสาระ
เดิมคือการให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแสดงออกได้ทางกาย วาจา และจิตใจที่ดีงาม
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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ส่วนเนื้อหาสาระที่จัดประสบการณ์เพิ่มเติมขึ้นเป็นผลมาจากการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นิสิตแกนนํา
คณะศึกษาศาสตร์ให้มีการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
นิสิตมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง และการปลูกฝังการมี
จิตสาธารณะ ด้วยการปลูกป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะส่งผลให้เกิดเจตคติในการสร้างค่านิยม
ที่ดีงามทั้งส่วนตนและสังคมรอบข้างต่อไป
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
ในการดําเนินงานของโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายจากสํ านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดทําและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะศึกษาศาสตร์ที่
มอบหมายให้งานพัฒนานิสิตเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ประกอบกับสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนานิสิตชั้นปีที่ 1 ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นไทย จึง
เข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการเป็นคณะทํางานร่วมกับคณาจารย์ และวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ระยะเตรียมการ
ได้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนในการเตรียมการ ดังนี้เขียนโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อประสานงานการเงินและการเบิกจ่าย ประชุมการปฏิบัติ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดทําเอกสาร ของที่ระลึก
ประกอบการดําเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดเตรียมแบบประเมินโครงการ ดําเนินกิจกรรมตาม
วันและเวลาที่กําหนด ประเมินโครงการและสรุปโครงการหลังจากทํากิจกรรม
2. วัน เวลา ในการดําเนินกิจกรรม
เป็นกิจกรรมทีจ่ ัดนอกสถานที่ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
- ปีการศึกษา 2553 วันที่ 3-4 กันยายน 2553 ณ กรมอูท่ หารเรือภูมิพล อดุลยเดช อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี
- ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-5 กันยายน 2554 ณ ผูใ้ หญ่ชงค์โฮมสเตย์ อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม
3. ระยะเวลาในการประเมินผลกิจกรรม
ในเดือนกันยายน ถึงตุลาคม คณะทํางานได้มีการประชุมประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ การประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางาน และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนานิสิต
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือบุคลิกภาพวิชาชีพครู และให้
นิสิตคณะศึ กษาศาสตร์ได้ มีป ระสบการณ์ตรงในการอบรมฝึ ก ปฏิ บัติแ ละให้ ค วามรู้ ใ นด้ านการไหว้ กิริย า
มารยาท การแต่งกายชุดนิสิตหรือการแต่งกายเชิงวิชาชีพให้ถูกต้องมีความเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีจิตสํานึกที่
ดีต่อการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างคุณธรรมด้านความ
กตัญญูด้วยการแสดงความเคารพและจริยธรรมด้วยการแสดงความประพฤติที่ดีงามตามแบบอย่างของไทย
และเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย การทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม และเสริ ม สร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น ตลอดจนสามารถแสดงความเคารพด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ได้อย่างถูกต้อง รู้จักใช้วิธีการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม และมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิบตั ิงาน
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อประสานงาน
3. ประชุมการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
6. ดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด
7. ประเมินโครงการและสรุปโครงการหลังจากทํากิจกรรม
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. มีการดําเนินโครงการตามวันและเวลาที่กําหนด
2. จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4. มีนวัตกรรมในการส่งเสริมความสง่างามบนความเป็นไทย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
โครงการสง่ า งามอย่ า งไทยได้ รั บ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นงานหลายฝ่ า ยนั บ ตั้ ง แต่ สํ า นั ก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรที่ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงาน เป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง ในปี 2553 ได้รับ
งบประมาณ 183,000 บาท และปี 2554 ได้รับงบประมาณ 221,500 บาท โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้เป็นคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโดยตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุลิกภาพเชิงวิชาชีพ
ให้กับนิสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การอนุเคราะห์ด้านวิทยากร และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ สโมสรนิสิตที่เข้มแข็งในการดําเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่างเป็นระบบ และเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าที่
อํานวยความสะดวกด้านที่พัก วิทยากรร่วม และสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
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การทํางานร่วมกันของบุคลากรหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการและ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง ซึ่งการทํางานเป็นทีมนับเป็นหัวใจอันสําคัญในการดําเนินโครงการนี้ให้
ประสบความสําเร็จ อีกทั้งปณิธานอันแน่วแน่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและ
คุณธรรม เป็นส่วนผลักดันที่ทําให้เกิดการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์
ควบคู่กันไปให้นิสิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โครงการสง่างามอย่างไทยจึ งนับเป็นอีกหนึ่ ง
โครงการที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้แบ่งการทํางานเป็นทีม ได้แก่
ทีมนํา เป็นขับเคลื่อนแนวนโยบายในการดําเนินกิจกรรม และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะทํางานทางด้านกิจการนิสิต
ของคณะศึกษาศาสตร์
ทีมทํา มีหน้าที่ กําหนดแนวคิดหลัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์หลักสูตรการฝึกอบรม จัดทํา
หลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรร่วมกันในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1. คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
3. คณะกรรมการจากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ทีมประสาน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่าย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต และ
นักกิจการนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ประสานงานทุกส่วนงานให้ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
3.2 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
กิจกรรม
มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อ
ประสานงาน
การเงินและการเบิกจ่าย
ประชุมการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการ
การจัดทําเอกสาร ของที่ระลึก
ประกอบการดําเนินโครงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
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กิจกรรม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

การจัดเตรียมแบบประเมินโครงการ
ดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่
กําหนด
ประเมินโครงการและสรุปโครงการ
4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการดําเนินงานได้ใช้ระบบการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามโมเดล 4 S คือ S (Search) = การสํารวจ การค้นหาประเด็นในการจัดการความรู้ เป็นการหาองค์
ความรู้ของบุคลากรทีมทํา เพื่อจัดทําหลักสูตร และหาวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ S (Share) =
การแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งองค์ความรู้ที่เปิดเผย และ องค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น จากการประชุมคณะทํางานทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ไปยังอาจารย์ใหม่ๆ ที่
เป็นคณะทํางาน และจากอาจารย์สู่นิสิต ตลอดจนรับฟังแนวคิดของนิสิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนิน
กิจกรรม S (Store) = การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ในการจัดทําโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้มีการรวม
เล่มเป็นรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะศึกษาศาสตร์ เก็บไว้ที่งานพัฒนานิสิตให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและ
สืบค้นข้อมูลได้ S (Shine) = การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทางสาขาต่างๆ
ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เช่นจัดทําโปสเตอร์รณรงค์การแต่งกาย การจัดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทยแก่นิสิตในสาขา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดจากการดําเนินการในโครงการดังกล่าว
5. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
ผลการดําเนินงานของงานพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 - 2554 ที่เป็นผลมาจาก
การได้รับทุนจากสํานักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตรให้ริเริ่มดําเนินการกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือ
บุคลิกภาพวิชาชีพครู ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงในการอบรมฝึกปฏิบัติ
และให้ความรู้ในด้าน การไหว้ แสดงความเคารพด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์
กิริยามารยาท การแต่งกายชุดนิสิตหรือการแต่งกายเชิงวิชาชีพให้ถูกต้องมีความเหมาะสมถูกกาลเทศะเพื่อให้
นิสิตมีจิตสํานึกที่ดีต่อการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูด้วยการแสดงความเคารพและจริยธรรมด้วย
การแสดงความประพฤติ ที่ ดี ง ามตามแบบอย่ า งของไทย เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี
ประชาธิปไตย
นิ สิ ต ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก คนนอกจากจะได้ รั บ องค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ แ ล้ ว ทางคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้กําหนด หน่วยชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้รับแต้มคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกําหนดให้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานิสิตในด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
1.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็น 3 หน่วยชั่วโมง
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1.2 กิจกรรมด้านทักษะวิชาการ
1.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ

คิดเป็น 5 หน่วยชั่วโมง
คิดเป็น 7 หน่วยชั่วโมง
รวม 15 หน่วยชั่วโมง
ซึ่งนับเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งสําหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กระบวนการทํางานที่เป็นจุดเด่นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการใช้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี
ประกอบด้วย 1) คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานของโครงการ และ 3) ทีมงานนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่
มุ่งนําศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานครั้งนี้ คือ ผลงานภาพยนตร์สั้นชุด I’m sorry : หนูขอโทษ
และ ภาพยนตร์ สั้ น ชุ ด กว่ า จะรู้ว่ ารั ก เป็ น การดํ า เนิ น งานตามระบบเทคโนโลยีก ระบวนการ (Process
Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในการจัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางาน
จัดทําสคริป และวิพากษ์ผลงาน โดยยึดหลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของ
งานที่ดีที่สุด (Best Quality)” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อมูลข้างต้น
6. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
ภายหลังการดําเนินกิจกรรม ทางคณะทํางานได้มีการประเมินโครงการและสรุปโครงการ สําหรับนิสิต
ผู้เข้าร่วม โดยประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 3
ส่วน คือ การประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ การประเมินความพึงพอใจการดําเนินกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม และภาพรวมของกิจกรรม การประเมินความพึงพอใจด้านความรู้และการนําความรู้ไปใช้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
นอกจากนี้ยังมีการสังเกตระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมคณะทํางาน และการสัมภาษณ์
คณะวิทยากร เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมซึ่งได้ทําการประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม และ
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต
รางวัลที่ได้รับ
- คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลนิสิตแต่งกายงามตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
- ภาพยนตร์สั้น เรื่อง หนูขอโทษ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง
มหาวิทยาลัยขอให้ผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติมอีก 1 ชุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
- โครงการได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงาน ในการสัมมนาวิชาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 24 - 25 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
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7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
จากได้รับทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการทั้ง 2 ปีต่อเนื่อง ได้ถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ ค่ารถบัส ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ห้ อ งประชุม ค่า เช่ า อุ ป กรณ์ โ สตทัศ นู ป กรณ์ ค่ า ของที่ร ะลึ ก สํ าหรั บ นิสิ ต ค่ าวั ส ดุอุ ป กรณ์ ( แฟ้ ม , ปากกา,
กระดาษ ฯลฯ) ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้หัวหน้างานการคลังและพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
การเบิก – จ่าย บนพื้นฐานความพอเพียงตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบกับกรมอู่ราชนาวีมหิดล
อดุลยเดช ได้ให้การอนุเคราะห์ด้านการจัดที่พัก และอาหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด จึงสามารถบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กระบวนการทํางานที่ถือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นจุดเด่นสําคัญในโครงการนี้ คือการใช้
ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี ประกอบด้วย 1) คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) ทีมงานนิสิตสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่มุ่งนํา
ศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Successful
Practice

ภาพแสดงกระบวนการทํางานของ 3 ภาคี เพื่อสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ
เป็นการดําเนินงานตามระบบเทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้ง
แรกในการจัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางาน วิพากษ์หลักสูตร และผลงาน
โดยยึดหลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด (Best Quality)”
8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
จากการประเมินผลที่ปรากฏในปี 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตร จึงได้เปิดโอกาส
ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทําโครงการเสนอในรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2554 โดยมีการพัฒนาจากผลการ
ประเมินในครั้งแรกและสอดแทรกคุณลักษณะอื่นที่สามารถบูรณาการเพิ่มเติมได้ คือ การนําแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา และการปลูกจิตสํานึกเรื่องจิตสาธารณะ และการมีเครือข่ายของศิษย์เก่าเข้ามาสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)---
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10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
พอสรุปได้ว่าประเด็นสําคัญที่บ่งชี้ความเป็น Good Practice คือ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร กรมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน การเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ การ
ทํางานเป็นทีมที่เป็นเครือข่ายร่วมกัน การสร้างระบบแรงจูงใจแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจรรม และการประเมินผลที่
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทําแบบประเมินโครงการสําหรับนิสิตผู้เข้าร่วม โดยประเมินจาก
แบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการสังเกตระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม
คณะทํางาน และการสัมภาษณ์คณะวิทยากร เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรม นับเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทํางานที่เป็นจุดเด่น คือการใช้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี ประกอบด้วย 1) คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานของ
โครงการ และ 3) ทีมงานนิสิตสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่มุ่งนําศักยภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
การมีปัจจัยเอื้อ (Enabler) ภายในและภายนอก ในการดําเนินงาน
โครงการสง่างามอย่างไทยจะไม่สามารถสําเร็จลงได้ด้วยความดียิ่งหากขาดการได้รับการสนับสนุน
จากส่วนงานหลายฝ่ายนับตั้งแต่สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรที่ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพให้กับนิสิตโรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การอนุเคราะห์ด้านวิทยากร และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ และสโมสรนิสิตที่เข้มแข็งในการดําเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่างเป็นระบบ
การมีคุณค่าต่อสถาบันจากการมีวิธีปฏิบัติที่ดีตามกลุ่มภารกิจการพัฒนานิสิต
การทํางานร่วมกันของบุคลากรหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการและ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง ซึ่งการทํางานเป็นทีมนับเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินโครงการนี้ให้
ประสบความสําเร็จ อีกทั้งปณิธานอันแน่วแน่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและ
คุณธรรม เป็นส่วนผลักดันที่ทําให้เกิดการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์
ควบคู่กันไปให้นิ สิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โครงการสง่างามอย่างไทยจึงนับเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย
วิธีการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม จากโครงการ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานครั้งนี้ คือ ผลงานภาพยนตร์สั้นชุด I’m sorry : หนูขอโทษ
เป็นการดําเนินงานตามระบบเทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในการ
จัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางานจัดทําสคริป และวิพากษ์ผลงาน โดยยึด
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หลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด (Best Quality)” โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอในข้อมูลข้างต้น
11. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
การขับเคลื่อนมหาวิ ท ยาลัยสู่ ระดับนานาชาติเป็นเรื่ องที่ ทุ กหน่วยงานกําลังให้ ความสํ าคัญ ใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือการมีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทย บนพื้นฐานของวิถีชีวิตความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้นานา
ประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทย จะสามารถทําให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่สากลได้ด้วย
ความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง โครงการนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสง่างามในภาพรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อไป

ผู้นาํ เสนอผลงาน : ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
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