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คานา
การจัดทาคูํมือการจัดคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียนในครั้งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดคําย
กิจกรรมของหนํวยงานในสถาบันให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ ชํวยเป็นแนวทางในการจัดคํายสาหรับผู๎
ที่ต๎องการจัดกิจกรรมตามกรอบแนวคิดในการจัดคํายกิจกรรม เพื่อ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการดาเนินงานของหนํวยงานได๎อยํางถูกต๎อง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ผํานคํายเป็นการจัดกิจกรรมที่ต๎องการสํงเสริมให๎ผู๎เข๎ารํวมคํายได๎เรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องโดยผํานกิจกรรมตํางๆ ทั้งนี้เพราะคํายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎ในรูปแบบของการกิจกรรมนอก
ห๎องเรีย น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เข๎ารํวมคํายให๎ เรียนรู๎ผํ านการปฏิบัติจริงและเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู๎ให๎ผู๎เข๎ารํวมคํายไปสูํประชาคมอาเซียนอยํางมีประสิทธิภาพ
คณะผู๎จัดคํายจึงได๎จัดทาคูํมือเป็นแนวทาง การจัดกิจกรรมคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน ซึ่งเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของเยาวชนไทยในการอยูํ
รํวมกับประชากรของประเทศตําง ๆในประชาคมอาเซียน
คณะผู๎จัดทาขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ให๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดกิจกรรม
ดีๆ โดยการสนับสนุนของคณะผู๎บริหารที่มอบงบประมาณในการดาเนินการจัดกิจกรรมคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน และขอขอบคณะทางานโครงการคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียนทุกทํานที่ได๎รํวมกันวางแผนดาเนินการ
จัดคํายและรํวมสรุปบทเรียนจากการจัดคํายมาจัดทาเป็นคูํมือฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมคําย
ให๎แกํผู๎ที่สนใจสามารถนาไปจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎แกํเยาวชนไทยเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน
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บทที่ ๑
บทนา
ความสาคัญและที่มาของการดาเนินโครงการ
ประเทศไทยกาลังก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน
ฐานะเป็ น สถาบั น อุ ดมศึ กษาของรั ฐ ที่ เปิ ดสอนในระดั บบั ณ ฑิต ศึก ษา กํอ ตั้ง ขึ้น ตามแนวพระราชดาริข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํ เปิดสอนตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๐๙ มีคณาจารย์ที่มีความรู๎ความสามารถความเชี่ยวชาญ
ในหลายสาขาวิชา มีสิ่งอานวยความสะดวกเทียบเคียงมหาวิทยาลัยระดับโลก ผลิตนักบริหารออกสูํสังคม
มากมายกวํา ๖๐,๐๐๐ คน ดังวิสัยทัศน์ของสถาบัน คือ การเป็นสถาบันชั้นนาแหํงชาติที่สร๎างผู๎นาและองค์
ความรู๎เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํเยาวชน ในรูปแบบของ
คํายกิจกรรมบริเวณพื้นที่ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร๎างความตระหนัก เสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อเตรียมความพร๎อมของเยาวชนไทยให๎สามารถปรับตัวให๎เข๎า
กับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศตํางๆ ในประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบไปด๎วยประเทศสมาชิก
๑๐ ประเทศ ได๎แกํ มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว ไทย กัมพูชา พมํา และเวียดนาม
การจัดกิจกรรมคํายสร๎างสรรค์นับเป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนที่เอื้อตํอการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่แตกตํางจากการเรียนการสอนในห๎องเรียน กลําวคือ การจัดคํายเป็นแหลํงเรียนรู๎ เป็น
ชํวงระยะเวลาที่ผู๎เรียนจะได๎รับประสบการณ์รํวมกับเพื่อน ๆ เป็นหมูํคณะ การจัดการคํายจะแตกตํางจากการ
จัดกิจกรรมในห๎องเรียน คือ การเปลี่ยนวิธีการรับความรู๎ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู๎ เปลี่ยนบริบทของการเรียนรู๎
จากการเรียนรู๎จากตาราเรียนและครู ไปสูํการเรียนรู๎จากสถานการณ์ ประสบการณ์จริงในอีกหลายมิติ และที่
สาคัญสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติได๎ด๎วยตนเอง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู๎ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎มากยิ่ งขึ้นและมีสํวนสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีความ
แตกตํางจากสภาพห๎องเรียนปกติ นักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนรู๎ อยํางไรก็ตามสมาชิกคํายทุกคน
ได๎เรียนรู๎ เติมเต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง การให๎ความรู๎ ความตระหนักเรื่องประชาคมอาเซียน
ผํานกระบวนการคํายนี้ โดยคาดหวังวําประสบการณ์ที่ผู๎เรียนได๎รับ หรือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎วยตนเองจะ
เป็นทักษะกระบวนการเรียนรู๎ที่ติดตัวผู๎เรียน และเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเรียนรู๎ตํอไป โดยเป็นการเรียนรู๎
และเข๎าใจที่ลึกซึ้งนาไปสูํการสร๎างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประเทศสมาชิก
ได๎อยํางแท๎จริง
การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู๎อันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนไทยสูํประชาคมอาเซียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงให๎ความสาคัญในเรื่องดังกลําวเป็นอยํางยิ่ง
สถาบั น ฯจึ ง ต๎องการให๎ เยาวชนและนั กศึกษาของไทยมีค วามตื่นตัว และตระหนักถึงความส าคั ญเมื่อเปิ ด
ประชาคมอาเซียนอยํ างเป็น ทางการในปี ๒๕๕๘ โดยได๎มีการริเริ่มคิดกิจกรรมเพื่อมุํงเน๎นให๎ เยาวชนและ
นักศึกษาภายในประเทศเห็นความสาคัญในเรื่องดังกลําว และมีการมอบหมายให๎กลุํมงานสื่อสารองค์ การและ

๑

กิจกรรมเพื่อสังคมจัดกิจกรรมที่เสริมสร๎างองค์ ความรู๎ให๎กับเยาวชนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตํางๆ
ทั่วประเทศ
กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกลุํมงานที่มีภารกิจในการสํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของสถาบั น บั ณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซึ่ง เป็นสถาบัน ชั้นนาแหํ งชาติที่ ส ร๎างผู๎ นาและองค์ความรู๎เพื่ อการ
เปลี่ยนแปลงในระดับสากล (World Class University) และเป็นสถานบันที่มีความเป็นเลิศด๎านการวิจัย การ
จัดการศึกษา และการให๎บริการวิชาการ รวมทั้งมีหน๎าที่ในการสร๎างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
สถาบันให๎มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด๎านงานเครือขํายความรํวมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม
อยํางเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
จึงได๎ศึกษาแนวทาง หาวิธีการพัฒ นาระบบการสื่ อสาร โดยมีการนาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication: IMC) กับการรับผิดชอบตํอสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) มาใช๎ในการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากทิศทางของการทาประชาสัมพันธ์
ในปัจจุบันได๎เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีความสาคัญมากขึ้น หลายปีที่ผําน
มามีการนา IMC กับ CSR มาใช๎ในการสร๎างแบรนด์สินค๎า สร๎างภาพลักษณ์ และสร๎างการรับรู๎ กันอยําง
แพรํหลาย เนื่องจาก IMC เป็นการนาเครื่องมือทางการตลาด และชํองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบมา
ผสมผสานรํวมกัน วางระบบการสื่อสารให๎สามารถเข๎ าถึงกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และ
ปัจจุบัน CSR กาลังอยูํในกระแส ทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตํางให๎ความสนใจเรื่องของ CSR ด๎วย
เหตุผลเพื่อใช๎ประชาสัมพันธ์องค์กรให๎เป็นที่รู๎จัก สํงเสริมภาพลักษณ์ให๎ดียิ่งขึ้น และสร๎างความนําเชื่อถือให๎กับ
องค์กร โดยเน๎นการในรูปแบบของการจัดกิจกรรม (Event) เชํน การบริจาคเงินหรือมอบของให๎กับมูลนิธิ
องค์กรการกุศล ผู๎ยากไร๎ หรือผู๎ประสบภัย เป็นต๎น แม๎กิจกรรม CSR เหลํานี้จะไมํสามารถทาให๎เกิดการ
แก๎ปัญหาสังคมอยํางยั่งยืน แตํก็ต๎องยอมรั บวํากิจกรรม CSR เหลํานี้ ใช๎เป็นกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดได๎เป็นอยํางดี
ดั ง นั้ น กลุํ ม งานสื่ อ สารองค์ ก ารและกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม จึ ง ได๎ น า CSR มาผสมผสานกั บ การ
ประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด โดยเลือกดาเนินโครงการในรูปแบบของการจัดคํายกิจกรรม ในชื่อวํา “คํายนิด๎า
พัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” พร๎อมกับสอดแทรกกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนาสถาบันไว๎เป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรม
ในคําย ทาให๎ผลการประเมินภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น พบวํา ผู๎เข๎ารํวมคํายกิจกรรมสํวนใหญํมีความพึง
พอใจระดับมาก มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องอาเซียนและการเป็นผู๎นานัก พัฒนา และสํวนใหญํมีความสนใจจะ
ศึกษาตํอสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎ กลุํมงานสื่อสารองค์การและ
กิจ กรรมเพื่ อ สั ง คม จึ ง ได๎ จั ด ท าคูํ มือ การจั ด คํ า ยกิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น แนวปฏิ บั ติที่ ดี ใ นการจั ดคํ า ยกิ จกรรมที่
หนํวยงานตํางๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ตํอไปได๎
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สูํประชาคมอาเซียนผํานการจัดกิจกรรมคํายให๎กับผู๎ที่
สนใจ
๒. เพื่อสร๎างความตระหนัก เสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็นประชาคมอาเซียนให๎แกํเยาวชนไทย
๒

๓. เพื่อเตรียมความพร๎อมของเยาวชนไทยให๎สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับประชากร สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศตํางๆ ในประชาคมอาเซียน
กลุม่ เป้าหมาย
นิสิต/นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ ๔ จานวน ๑๑๐ คน จากทั่วประเทศ แบํงออกเป็น ๒ กลุํม
ได๎แกํ
๑. นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ ๔ ในกลุํมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
๒. นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ ๔ ในกลุํมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมแหํงภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ ประจาประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมายตัวชี้วัด
๑ เชิงปริมาณ

๒ เชิงคุณภาพ
๓ เชิงเวลา

ชื่อตัวชี้วัด
นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีเกรดเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา ๒.๗๕ หรืออยูํในดุลยพินิจ
ของคณะท างานโครงการ “คํ า ยนิ ด๎ า
พัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน
กลุํ ม ผู๎ น าเยาวชนได๎ รั บ ความรู๎ เ พิ่ ม ขึ้ น
จากเข๎าคําย
โครงการแล๎ ว เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด

หน่วยนับ
ร๎อยละ

ค่าเป้าหมาย
๙๐

ร๎อยละ

๘๐

ร๎อยละ

๑๐๐

ระยะเวลาดาเนินการ
การจัดกิจกรรมใช๎เวลาในการศึกษาและดาเนินงานระหวํางเดือนตุลาคม - กันยายน รวมทั้งสิ้น ๑๒
เดือน
ขอบเขตการจัดค่าย
สาหรั บขอบเขตของคูํมือการจัดคํายนี้ ครอบคลุ มขั้นตอนการดาเนินงาน โดยเริ่มจากขั้นตอนการ
วางแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการทางาน ขั้นตอนการนาผลการ
ดาเนินงานไปสูํการปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนจัดทารายงาน
ประโยชน์ของคู่มือ
๑. ชํวยให๎การกาหนดหน๎าที่การดาเนินงานมีความชัดเจนและไมํซ้าซ๎อน
๒. ชํว ยให๎การควบคุมการดาเนิ นงานและการติดตามผลการปฏิบัติงานให๎มีความผิดพลาดในการ
ดาเนินงานลดน๎อยลง
๓. ใช๎เป็นคูํมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Review) ของบุคลากร
๓

๔. ชํวยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนการใหมํๆ
๕. ชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานรับทราบภาระหน๎าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น
๖. ชํวยให๎มีขั้นตอนและวางแผนในการดาเนินงานที่แนํนอนเพื่อให๎ผลงานบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎
๗. สามารถใช๎เป็นแนวทางเพื่อการวิเคราะห์งานให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา และสามารถดาเนินงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพได๎มากยิ่งขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. คณะทางาน หมายถึง บุคคลที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ในการรํวมกันกาหนดแผนการดาเนินงาน
วางแนวทางในการปฏิบัติงานในแตํละฝุ าย พร๎อมกับมีการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ ซึ่งประกอบด๎วย ประธานคณะทางาน รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน คณะทางานและเลขานุการ
๒. ทคอ หมายถึง ที่ประชุมคณบดีและผู๎อานวยการสานัก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๓. NIDA USR หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อชํวยเหลือสังคม ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ โดยมีหน๎าที่ในการจัดระดมทุนเพื่อนาไปชํวยเหลือสังคม มูลนิธิ หรือ หนํวยงานตํางๆ ที่ร๎องขอ
และจัดระดมทุนเพื่อชํวยเหลือกรณีภัยพิบัติตํางๆ ที่สํงผลกระทบตํอการดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย

๔

บทที่ ๒
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารงาน

๕

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่าย
๑. งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทหน๎าที่ในการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับโครงการ โดยมีการจัดทา
แผนประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการรํวมกับคณะ/สานักและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีการเผยแพรํขําวสารการจัด
กิจ กรรมตํางๆ ของสถาบั น ทั้งภายในและภายนอก นอกจากยังมีการประเมินผลการประชาสั มพั นธ์ด๎าน
Social Media เชํน Facebook เป็นต๎น
๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีบทบาทหน๎าที่ในการผลิตสื่อ ผํานชํองทางตํางๆ ของสถาบัน เชํน
LCD (Digital Signage), LED Billboard, ปูายตัวอักษรวิ่ง. Website, โปสเตอร์ในลิฟต์ บอร์ด เป็นต๎น ผําน
สื่อมวลชน ผํานสื่อออนไลน์ ได๎แกํ กลุํม Social Online (Facebook Twitter Youtube) งานภาพนิ่ง งาน
โสตทัศนูปกรณ์ งานออกแบบ จัดทาแผํนพับ วารสาร จดหมายขําว สื่อสิ่งพิมพ์ตํางๆและการจัดทาของที่ระลึก
๓. งานระดมทรัพยากร มีบทบาทหน๎าที่ในการจัดกิจกรรมระดมทุน NIDA USR เพื่อนารายได๎ในการ
ระดมทุนไปใช๎ในกิจกรรมเพื่อสังคมตามที่กาหนดไว๎
๔. งานเครือขํายและกิจกรรมเพื่อสังคมมีบทบาทหน๎าที่ในการจัดทาแผน CRS ระดับสถาบัน สร๎าง
เครื อชุมชนสั มพัน ธ์ จั ดกิจ กรรมความรํว มมือกับองค์กรตํางๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และเผยแพรํสูํ
สาธารณชน
๕. งานบริ หารและธุร การมีบ ทบาทหน๎าที่ในการรับ-สํ งหนังสื อผํ านระบบ E-document จัดการ
ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม รํางหนังสือโต๎ตอบ พิมพ์เอกสาร จัดทาสาเนาเอกสาร เก็บเอกสาร
จัดทางบประมาณและขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ๎าง เบิกจํายเงิน และดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
ตํางๆของผู๎เข๎ารํวมคําย

๖

บทที่ ๓
หลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงานและเงื่อนไข
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
การจัดโครงการมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การเบิกจํายเงินงบประมาณแผํนดินวําด๎วยระเบียบกระทรวงการคลัง ปี พ.ศ. ....
๒. คาสั่งแตํงตั้งคณะทางานการจัดโครงการคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน เพื่อให๎การดาเนินงาน
โครงการสามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว๎ ดังนี้
-ตัวอยํางคาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่

/ ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน”
-------------------------------------สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการ“คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” เพื่อให๎
ความรู๎แกํนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยในกลุํม สกอ.และ สออ.จานวน ๘๐ คน ซึ่งเป็นการจัด
กิจ กรรมในรู ป แบบคํายที่ส อดแทรกเนื้ อหาสาระเกี่ยวกับการเข๎าสูํ ประชาคมอาเซียน เรียนรู๎การนาหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน สํงเสริมให๎สมาชิ กในคํายได๎พัฒนาการเรียนรู๎ผําน
กิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดารงชีวิตเป็นหมูํคณะ โดยการนาสมาชิกฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ภูมิรักษ์
ธรรมชาติ และกิจกรรมชํวยเหลือชุมชนบริเวณศูนย์สีคิ้ว และสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์
แบบหลายมิติ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาได๎เข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้ จะทาให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน สามารถนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน รู๎จักชํวยเหลือตนเองและชํวยเหลือผู๎อื่น
ในสังคม มีจิตอาสา มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ ทาให๎มีการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อให๎การดาเนินงานดังกลําว บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย จึงขอแตํงตั้ง
คณะทางานโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รองอธิการบดีฝุายวางแผน
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร
นางสาววรดา ชาวเมือง
นางสาวณัฎฐนันทน์ สิทธิพงษ์
นางสาวกนกพร จิตร์มานะโรจน์
นางสาวญาดา เอี่ยมเมธีสกุล
๗

ที่ปรึกษาคณะทางาน
ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นายดิเรก สิทธิพงษ์
คณะทางาน
นางสาวปฐมพร จิตบาล
คณะทางาน
นายวิเชียร สุรเวคิน
คณะทางาน
นายพรพรหม ทองเกลี้ยง
คณะทางาน
นายภูพิงค์ พันธุ์ดี
คณะทางาน
นางนภาวงษ์ คามุงคุณ
คณะทางาน
นางสาวพัชรินทร์ แก๎วใจใหญํ
คณะทางาน
นายสมาน ปัญญาทีป์
คณะทางาน
นางณัฐกมลล์ กุลโลหะมงคล
คณะทางาน
นางสาวนพวัลย์ โกสิยานุภาพ
คณะทางาน
หัวหน๎ากลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะทางานและเลขานุการ
นางสาวพรรณรวีย์ จันทรมาศ
คณะทางานและผู๎ชํวยเลขานุการ
นางสาวกนกรัตน์ จันทรู
คณะทางานและผู๎ชํวยเลขานุการ
คณะทางานดังกลําวมีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
๑. รํ ว มกั น ก าหนดแผนงานโครงการคํ า ยนิ ด๎ า พั ฒ นาผู๎ น าสูํ อ าเซี ย น ก าหนดหน๎ า ที่
ผู๎รับผิดชอบ และเตรียมงานในด๎านตําง ๆ เพื่อให๎โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ
๒. รํวมกันวางแนวทางการปฏิบัติงานของแตํละฝุายตามหน๎าที่ความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว๎ตามขั้นตอนการดาเนินงาน
๓. ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานจากเปูาหมายที่กาหนดไว๎ พร๎อม
ทั้งรํวมกันสรุปปัญหา ที่เกิดขึ้นนามาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อนาไปใช๎ในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้ เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๘

๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู๎สมัครเข๎ารํวมคําย เพื่อให๎การดาเนินงานคํายบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย จึงได๎มีการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาดังตํอไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติของผู๎สมัครเข๎ารํวมคําย “นิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
๓.๑.๑ นิสิต/นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ ๓-๔
๓.๑.๒. นิสิต/นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีเกรดเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๒.๗๕ หรืออยูํใน
ดุลยพินิจของคณะทางานโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน
๓.๑.๓. นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูํชั้นปีที่ ๓-๔ ในกลุํมมหาวิทยาลัยที่สังกัดใน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนิสิต/นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยูํ
ชั้นปีที่ ๓-๔ ในกลุํมมหาวิทยาลัยที่ สังกัดในสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแหํง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ประจาประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
๓.๑.๔. สามารถอยูํรํวมคํายได๎จนจบ
๓.๑.๕. สุขภาพแข็งแรง ไมํมีโรคประจาตัว
๓.๑.๖. เต็มใจเข๎ารํวมทุกกิจกรรม พร๎อมเปิดใจรับ เรียนรู๎ และแบํงปันประสบการณ์
ตํางๆ รํวมกัน
๓.๒ หลักฐานที่ใช๎ในการสมัคร
๓.๒.๑. ใบสมัครพร๎อมรูปถําย
๓.๒.๒. แบบตอบรับจากผู๎ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา
๓.๒.๓. สาเนาใบรับรองผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript)
๓.๒.๔. สาเนาบัตรนักศึกษาและสาเนาบัตรประจาประชาชน
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
๑. การเบิกจํายเงินงบประมาณที่ใช๎ในการจัดโครงการต๎องมีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การเบิกจํายอยํางเครํงครัด
๒. การแตํงตั้งคณะทางานต๎องพิจ ารณาตามความเหมาะสมของหน๎าที่และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของทุกฝุายในสถาบัน
๓. การพิจารณาคัดเลือกผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการต๎องเน๎นในด๎านความสมัครใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม
ทั้งนี้หากผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการมีความพร๎อมและตั้งใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมจะทาให๎การจัดกิจกรรมคําย
ดาเนินไปได๎อยํางราบรื่น
แนวคิดการจัดค่าย
คําย เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู๎ที่จัดขึ้นในรูปของกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียนเพื่อพัฒนา
สํงเสริมสนับสนุน รวมถึงปูองกันและแก๎ปัญหาของนักเรียน คํายเอื้อตํอการออกแบบและการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ที่แตกตํางจากการเรียนการสอนในห๎องเรียน กลําวคือ การเปลี่ยนแหลํงของความรู๎ เปลี่ยนวิธีการรับรู๎
เปลี่ยนสถานที่เรียนรู๎ เปลี่ยนบริบทการเรียนรู๎ จากการเรียนรู๎จากตาราเรียนและครูสูํการเรียนรู๎จากผู๎รู๎อื่นๆ
และจากสถานการณ์จริง ประสบการณ์จริง ได๎เห็นของจริงในหลายมิติ และที่สาคัญ คือ ได๎ลงมือปฏิบัติการ
ด๎วยตนเองจากสถานที่ในห๎องสี่เหลี่ยมสูํโลกกว๎างที่ไมํมีที่สิ้นสุด มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเชื่อมโยง
มากขึ้น ซึ่งนับเป็นเป็นปัจจัยสาคัญที่กระตุ๎นให๎เด็กเกิดความสนใจ ตํ อการเรียนรู๎ และรับรู๎ได๎ดียิ่งขึ้น การเข๎า
๙

คํายเป็ นการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู๎ ที่ต๎องการสํ งเสริมให๎ ผู๎ เรียนเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องโดยผํานกิจกรรมและ
กระบวนการพัฒนาในการดารงชีวิต เป็นหมูํคณะ โดยให๎รํวมกิจกรรมตํางๆ ให๎รู๎จักชํวยตนเองและชํวยผู๎อื่น
คํายมีจุดประสงค์ที่สาคัญในการกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์และพัฒนาสมาชิกคํายให๎เต็มศักยภาพของ
แตํละบุคคลให๎มากที่สุด การสร๎างบรรยากาศภายในคํายหรือความรู๎สึกที่เด็กจะได๎รับในระหวํางการเข๎าคําย
เป็นปัจจัยสาคัญตํอการเรียนรู๎และพัฒนาการ บรรยากาศคํายมีสํวนสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับ
จุดประสงค์ของคําย ความสัมพันธ์อันดีระหวํางเพื่อนรํวมคําย ซึ่งสํงผลโดยตรงตํอความประทับใจโดยรวมตํอ
กิจกรรมทั้งหลายในคําย บรรยากาศหลักภายในคํายจะต๎องมีความแตกตํางจากสภาพห๎องเรียนปกติที่เด็กเคย
ชิน เด็กควรรู๎สึกสบายๆ มีความสุข และสนุกกับ การเรียนรู๎ อยูํภายใต๎หลักประชาธิปไตย อยํางไรก็ตามบาง
เรื่องต๎องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และควรหลีกเลี่ยงการสร๎าง
บรรยากาศของ
การแขํงขันและการเอาชนะ คํายที่ดีมีประสิทธิภาพจะต๎องพัฒนาเด็กทุกคนโดยแตํละคนได๎เรียนรู๎
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพของตนเองกิจกรรมในระหวํางคําย ควรเป็นกิจกรรมนาไปสูํการบรรลุ
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของคําย กิจกรรมสร๎างสรรค์ สะอาด สนุก สอดแทรกสาระ และสั้น การจัดตาราง
กิจกรรมที่ลาดับเนื้อหาจากงํายไปยากเหมาะสมกับวัยและการเรียนรู๎ของสมาชิกคําย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อมคําย สาหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎เนื้อหาหลัก การจัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็กสามารถเรียนรู๎
เนื้อหาหลักผํานกระบวนการที่สร๎างสรรค์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมควรมีความหลากหลาย เหมาะกับ
สไตล์ของสมาชิกคํายที่แตกตํางกันเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของคํายนั้นๆ เชํน
- ตัวอยํางกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สามารถใช๎ในคําย ได๎แกํ กระบวนการกลุํม การระดม ความ
คิดเห็น การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ละครเป็นสื่อ การสังเกตการณ์ การใช๎สถานการณ์จาลองหรือบทบาท
สมมติ การสืบค๎นความรู๎ด๎วยตนเอง การค๎นพบด๎วยตนเอง การเรียนรู๎จากการบรรยาย การเรียนรู๎ผํานเกม/การ
เลํน การจัดฐานเรียนรู๎ การเรียนรู๎ในสถานที่หรือสถานการณ์จริง เทคนิคโค๎ชหรือพาเด็กทา เรียนรู๎
- สมาชิกคํายอาจเรียนรู๎การทางานจริง ซึ่งอาจรํวมกันทาจบในคํายหรืออาจจะใช๎ชํวงเวลาใน
คํายเพื่อการพัฒนาโครงการ พัฒนาแนวทางและวางแผนการทางานซึ่งเป็นกิจกรรมตํอเนื่องหลังคํายไปแล๎ว
- กิจกรรมคําย ที่มีการจัดเรื่องกระบวนการเรียนรู๎อยํางเป็นขั้นเป็นตอน โดยมุํงเน๎น
ความสามารถในการนาเสนอความคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การระดมความคิดเห็น ความเข๎าใจใน
ปัญหา สาเหตุปัญหา การทางานรํวมกัน จะสามารถพัฒนาสมาชิกคํายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผู๎เข๎า
คํายสามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปสร๎างเป็นองค์ความรู๎ใหมํ
วิธีการดาเนินงาน
๑. แตํงตั้งคณะทางาน ประชุมวางแผนงานโครงการ กาหนดหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ และเตรียมงานด๎านตํางๆ
เชํน งบประมาณ สถานที่ การประเมินผลฯลฯ
๒. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแตํละฝุายตามหน๎าที่ความรับผิดชอบ
๓. ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว๎ในโครงการตามขั้นตอนการดาเนินงาน
๔. ตรวจสอบผลงานดาเนินงานจากเปูาหมายที่ได๎กาหนดไว๎ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ
๕. ปรับปรุงแก๎ไขสํวนที่มีปัญหา เพื่อนาไปใช๎ในการทางานครั้งตํอไป

๑๐
๖

รูปแบบค่าย
คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน เป็นคํายที่จัดขึ้นเพื่อให๎เยาวชนที่กาลังศึกษาอยูํในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่
๓-๔ ได๎ฝึกการเรียนรู๎การอยูํรํวมกัน ฝึกฝนความเป็นผู๎นา ฝึกเรียนรู๎วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยัง
ฝึกฝนให๎ผู๎เข๎ารํวมคํายได๎เรียนรู๎เรื่องความรับผิดชอบตํอสังคม การชํวยเหลือผู๎อื่นในสังคม และการเป็นผู๎มีจิตอาสา
กิจกรรมค่าย
แนวทางการจัดกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” เน๎นการจัดกิจกรรมที่สํงเสิรมให๎ผู๎เข๎ารํวมคํายได๎
เกิดการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมสันทนาการ พร๎อมกับสอดแทรกความรู๎ทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
สํ งเสริ มให๎ ผู๎ เข๎ารํ ว มได๎รู๎ จั กคิด วิเคราะห์ และฝึ กการเป็ นผู๎ นา เป็นการฝึ กปฏิบั ติจ ริ งภายใต๎ส ภาพแวดล๎ อมที่
สร๎างสรรค์ นอกจากนีก้ ารดาเนินงานคํายได๎มีการนาทักษะทางด๎านภาษา เชํน ภาษาอังกฤษ มาปรับใช๎ด๎วยในบาง
กิจกรรม เป็นการสร๎างความตระหนักให๎แกํผู๎เข๎ารํวมได๎เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาทักษะทางด๎านภาษาอังกฤษ
ของตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่จัดในคํายประกอบด๎วย กิจกรรมหลักๆ ดังตํอไปนี้
๑) กิจกรรม Faculty Walk Rally เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะตํางๆ ที่สถาบันเปิดสอนใน
ระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต กิจกรรมนื้เป็นกิจกรรมที่นาแคมปัสทัวร์ การแนะนาหลักสูตรของสถาบัน
ความรู๎ เ บื้ องต๎น เกี่ ย วกับ กลุํ มอาเซี ย น และกิจ กรรมสั น ทนาการมารวมไว๎ด๎ ว ยกั น โดยกิ จกรรมดั งกลํ าวมี
รายละเอียดดังตํอไปนี้
 วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. แนะนาสถานที่สาคัญภายในสถาบัน
2. แนะนาหลักสูตรปริญญาโทของสถาบัน
3. ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
4. ละลายพฤติกรรม สร๎างความคุ๎นเคยฝึกการคิดวิเคราะห์
 ลักษณะของกิจกรรม
จัดทาในลักษณะ walk rally โดยมีฐานประจาจุดทั้งหมด ๑๒ ฐานและในระหวํางการ
เดินทางไปยังแตํละฐาน จะมี RC ซํอนไว๎ให๎นามาประกอบเป็นข๎อความ
 วิธีดาเนินกิจกรรม
แตํละฐานมีเวลาทากิจกรรมทั้งหมด ๑๕ นาที และมีเวลาให๎นักศึกษาเดินทางสูํฐานตํอไป
พร๎อมทั้งหา RC ระหวํางทาง ๕ นาที รวมเป็น ๒๐ นาที โดยจะมีการให๎สัญญาณจากสํวนกลาง ในการเริ่ม
กิจกรรม และเวลาหมดการทากิจกรรมของแตํละฐาน การเดินฐานให๎เดินตามเข็มนาฬิกา เชํน ฐาน ๑ ไปฐาน
๒ ฐาน ๓ ไปฐาน ๓ ตามลาดับ ดังตํอไปนี้
 ฐานที่ ๑ อาคารเสรีไทย ชื่อเกม เกมสํงตํอสายใย
คณะที่รับผิดชอบ คณะการจัดการการทํองเที่ยว
 ฐานที่ ๒ สวนWISDOM หน๎า อาคารนวมินทราธิราช ชื่อเกม เกมหํ ว งรั กสามัค คี
คณะที่รับผิดชอบ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 ฐานที่ ๓ ชั้น ๒๑ ห๎องสมุดอาเซียน ชื่อเกม เกมปริศนาธงชาติอาเซียน
๑๑

คณะที่รับผิดชอบ วิทยาลัยนานาชาติ
 ฐานที่ ๔ Hall of Frame ชื่อเกม เกมภาษาอาเซียนนํารู๎
คณะที่รับผิดชอบ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 ฐานที่ ๕ ห๎องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
ชื่อเกม เกมปริศนาตัวตํอ คณะที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์
 ฐานที่ ๖ สวนน้าตกสายมําน ชื่อเกม เกมจุดเยือกแข็ง
คณะที่รับผิดชอบ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม
 ฐานที่ ๗ ห๎องสมุด อาคารบุญชนะ อัตถากร ชื่อเกม เกมจับกลุํมประเทศอาเซียน
คณะที่รับผิดชอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ฐานที่ ๘ ร๎าน NIDA SHOP ชั้น ๒ อาคารนันทนาการ ชื่อเกม เกมจับคูํชุดประจาชาติอาเซียน
คณะที่รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจ
 ฐานที่ ๙ สวนน้าตกน๎อมเกล๎า ชื่อเกม เกมปลํอยน้าทิ้ง
คณะที่รับผิดชอบ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ฐานที่ ๑๐ ชั้น ๒ อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา ชื่อเกม เกมพรมวิเศษ
คณะที่รับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 ฐานที่ ๑๑ ด๎านหน๎ากองบริการการศึกษาเกํา (ใต๎ทางเชื่อม) ชือ่ เกม เกมปิงปองประสานมิตร
คณะที่รับผิดชอบ คณะสถิติประยุกต์
 ฐานที่ ๑๒ ชั้น ๒ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชื่อเกม เกมพรายกระซิบ
คณะที่รับผิดชอบ คณะภาษาและการสื่อสาร
 การดาเนินกิจกรรมในแตํละฐาน
1. แนะนาฐานกิจกรรม
2. ฐานแนะนาสถานที่ในนิด๎า
3. เลํนเกมประจาฐาน พร๎อมทั้งบันทึกการให๎คะแนน
4. แนะนาหลักสูตรของสถาบัน
๒) กิจกรรมสานสัมพันธ์สร๎างเครือขํายระหวํางคํายนิด๎าพัฒนาผู๎สูํอาเซียนและ NIDA Summer Camp
ถือเป็ น กิจ กรรมที่สํ งเสริ มให๎ ผู๎เข๎ารํ ว มคํายเห็นความส าคัญของการใช๎ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เมื่อ
ประเทศไทยเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางเป็นทางการ ภาษาอังกฤษจะเข๎ามามีบทบาทสาคัญในการสื่อสารระหวําง
กลุํมประเทศสมาชิก
๓) กิจกรรมการเรี ยนรู๎แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎เ ป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตตามวิถีแหํงความพอเพียง โดยคงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและสิ่งที่ดีงามของประเทศ
ไทยไว๎ให๎คงอยูํไมํให๎ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกเมื่อมีการเปิดเสรีในด๎านตํางๆ ทั้งนี้ สถานที่ที่
สอนในเรื่ องดั ง กลํ า วมีอ ยูํ ห ลายศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ ตั ว อยํ า งเชํ น ศู น ย์ ภูมิ รั ก ษ์ธ รรมชาติ จั ง หวัด นครนายก

๑๒

“สร๎างฐานสังคมการเรียนรู๎การพึ่งตนเองอยํางเป็นขั้นเป็นตอน เพลิดเพลินกับการปฎิบัติจริงพร๎อม
น๎อมนาพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาใช๎ได๎จริงในชีวิตประจาวัน”
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ กํอตั้งบนที่ดินสํวนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว โดยมูลนิธิชัย
พัฒนาและสมาคมนักเรียนเกําวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีเจตจานงที่จะถวาย ความจงรักภักดีประกอบกิจกรรมสนองพระราชดาริ โดย
มูลนิธิชัยพัฒนาขอพระบรมราชานุญาต ขอใช๎ที่ดิน ๑๔ – ๒ – ๑๘ ไรํ ตั้งอยูํหลังเขื่อนขุนดํานปราการชล บ๎าน
ทําดําน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก
สมาคมนักเรียนเกําวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์สนับสนุนงบประมาณ เพื่อทาการพัฒนาให๎
เกิดประโยช์แกํประชาชนทั่วไป โดยจัดทาโครงการศูนย์นิทรรศการ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดง
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎
พระราชทานนามเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยเริ่มกํอสร๎าง ดาเนินการกํอตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมา
ตั้งแตํวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จัดสรรพื้นทีก่ วํา๑๔ ไรํ ให๎กํอเกิดประโยชน์สูงสุด สูํการเป็น “อาศรมปัญญา
”อีกทั้งยังออกแบบการจัดวางให๎เหมาะสมให๎ผู๎เข๎าชมได๎รับทั้งความรู๎และความเพลิดเพลิน ( Play + Learn =
Plearn) ตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว องค์พระผู๎พระราชทาน
กาเนิดโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยอาคารและการใช๎พื้นที่ทั้งหมดกํอเกิดประโยชน์คุ๎มคําสูงสุ ด ประกอบด๎วย
อาคารนิทรรศการ ต๎อนรับนักทํองเที่ยว อาคารประชุม ร๎านค๎าและ OUTDOORTHEATER
• แปลงสาธิตกิจกรรมกลางแจ๎งตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ด๎านการจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล๎อม ด๎านการเกษตร ปศุสั ตว์ และพลังงาน โดยจัดแปลงสาธิตประกอบด๎ วย
ทางเดินโดยรอบ ให๎ผู๎ที่สนใจเข๎าไปศึกษาทดลองและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง อาทิ แปลงปุา ๓ อยําง ประโยชน์ ๔
อยําง คือ ไม๎ผล ไม๎ฟืน ไม๎ใช๎สอย และประโยชน์อยํางที่ ๔ คือ มีปุาไม๎ ครอบคลุมชํวยในการอนุรักษ์ดินและน้า
สํงผลประโยชน์และสิ่งแวดล๎อมอีกนานัปการ
แปลงทฤษฎีแก้มลิง หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่ใช๎เป็นแมํแบบ ในการแก๎ปัญหาน้า
ทํวมในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล นั้ นคือการแก๎ปัญหาน้าทํวม ก็ให๎ขุดคลองตําง ๆ เพื่อชักน้า ให๎มา
รวมกัน แล๎วนามาเก็บไว๎เป็น บํอพักน้า จากนั้นจึงระบายน้าลงทะเล เมื่อปริมาณน้าทะเลลดลง ซึ่งเปรีย บ
เหมือนลิงเวลากินกล๎วยจะเก็บไว๎ที่แก๎มได๎หลายลูกแล๎ว คํอย ๆ นามาเคี้ยวกินภายหลัง
แปลงปลูกหญ้าแฝก ตัวชํวยสาคัญในการพลิกฟื้นปรับปรุงคุณภาพของดิน ให๎สามารถทาการเกษตร
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน และการพัฒนาทรัพยากรดินให๎เกิดแรํธาตุแ ละ
ความชุํมชื้นมีวิธีอื่น ๆ อีกหลายวิธี เชํน ใช๎ฟางและเศษใบไม๎มาหํมดิน, การใช๎พรมใยปาล์ม ( weedrop) ซึ่งทา
มาจากปาล์มที่ผําน การรีดน้ามันแล๎ว นาทะลายปาล์มมาตะกุยให๎เป็นเส๎น ๆ กํอนจะเอาไปอัดให๎เป็นแผํน เป็น
ผ๎าหํมดินเพื่อการเกษตร ใช๎ปูเพื่อรักษากล๎าไม๎คลุมดินไมํให๎วัชพืชขึ้นรบกวน ชํวยยึดหน๎าดินโดยการใช๎รํวมกับ
หญ๎าแฝกและต๎นไม๎ และเก็บความร๎อนชื้นให๎จุลินทรีย์ใต๎ดินทางาน
แปลงทฤษฎีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงพระราชทานพระราชดาริให๎จัดแบํงที่ดิน ออกเป็น
๔ สํวน เพื่อให๎ราษฎรสามารถเลี้ยงตัวเองได๎อยํางมั่นคง คือ
สํวนที่ ๑ ขุดสระเก็บกักน้า (ร๎อยละ ๓๐)
สํวนที่ ๒ ทานาข๎าว (ร๎อยละ ๓๐)
สํวนที่ ๓ ปลูกพืชไรํหรือพืชสวน (ร๎อยละ ๓๐)
๑๓

สํวนที่ ๔ เป็นที่อยูํอาศัยและเลี้ยงสัตว์ (ร๎อยละ ๑๐)
จุดสาธิตเรื่องพลังงาน การผลิตกระแสไฟฟูาจากถํานเครื่องผลิตไบโอดีเซล เครื่องผลิตแก๏ส จากขยะ
ที่จะได๎ทั้งปุ๋ยน้าชีวภาพและแก๏สไว๎ใช๎ในครัวเรือน หากใครได๎เข๎ามาชมและศึกษา อยํางจริงจังก็สามารถนาไป
เป็นต๎นแบบใช๎งานได๎จริงศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จึงเป็นแหลํงทํองเที่ยวแหํงใหมํของจังหวัดนครนายก บรรจุ
ด๎วยความรู๎ควบคูํความสุขตาสุขใจ ความเพลิดเพลินที่ได๎มาเยือนที่สื่อความหมายผํานนิทรรศการทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร พร๎ อ ม ๆ กั บ การฝึ ก อบรมให๎ กั บ ผู๎ ที่ ส นใจที่ จ ะน าแนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวไปประยุกต์ใช๎ในการทางานในชีวิตประจาวัน โดยศูนย์ได๎ทาการฝึกอบรมให๎กับ
ข๎าราชการและประชาชนทั่วไป จัดวางภูมิทัศน์ภายนอกในลักษณะของจากน้าหยดแรกที่ต๎นน้า ไหลลงสูํทะเล
หรือ “ จากฟูา มาภูผา สูํมหานที ” ผู๎เข๎าชมจะได๎เห็นถึงการจัดการเรื่องของน้าอยํางมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
ตามแนวพระราชดาริ เมื่อมีการจัดการน้าที่ดี การพัฒนาดินด๎วยวิธีธรรมชาติจึงได๎ผ ลที่ดีตามมา เกิดความอุดม
สมบูรณ์ ของระบบนิเวศและปุาไม๎ จากนั้นจึงทาการสอนให๎คนได๎รู๎จักที่จะใช๎ประโยชน์จากธรรมชาติ สร๎าง
อาชีพสร๎างความมั่นคงที่เกิดจากฐานการเรียนรู๎การพึ่งตนเองอยํางเป็นขั้นตอน ทุกกิจกรรมเน๎นให๎กํอเกิดการ
เรียนรู๎ที่สามารถปรับใช๎ได๎โดยงําย ดึ งดูดให๎เกิด ความสนใจและสามารถพัฒนาสูํมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น
ตลอดจนรู๎จักรักษา ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํอยํางจากัด รวมทั้งรักษาสภาพแวดล๎อมให๎มีใช๎ อยํางยั่งยืนเพื่อ
ชนรุํนหลัง
การติ ด ต่ อ ประสานงาน ศูน ย์ภู มิรั กษ์ ธ รรมชาติ เลขที่ ๙๘/๒ ม.๒ บ.ทํา ดํา น ต.หิ น ตั้ง อ.เมือ ง
จ.นครนายก ๒๖๐๐๐ หํางจากเขื่อนขุนดํานปราการชล ๒๐๐ เมตร
ผู้ ป ระสานงานศู น ย์ ภู มิ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ จ.นครนายก
อั น ธิ ก า สโมสร ธุ ร การประสานงาน
๐๙๑-๗๐๗๓๐๗๓ เบอร์โทรศัพท์สานักงาน ๐๓๗-๓๘๔-๐๔๙, โทรสาร ๐๓๗-๓๘๔-๐๔๙
email: bhumirak.p@gmail.com
ขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบวันที่และเวลาที่ต๎องการศึกษาดูงานจากปฎิทินงานในเว็ปไซต์ของ
ศูนย์ ฯ www.bhumirak.com
ขั้นตอนที่ ๒ ติดตํอประสานงานพร๎อมแจ๎งวันเวลาที่ต๎องการศึกษาดูงานและฝึกอบรมมายัง
ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ขั้น ตอนที่ ๓ ทาหนั งสือขอความอนุเคราะห์ เข๎าศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมไปยังมู ล นิธิชัย
พัฒนาโดยนาเรียนเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และสํงไปยัง ที่อยูํ ๒๐๑๒ อาคารโครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ “ซอย อรุ ณ อมริ นทร์ ๓๖ ถนน อรุ ณอมริท ร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลั ด
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐” เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๘๕-๘, โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๗๘ ทั้งนี้ท๎ายหนังสือกรุณา
แจ๎งด๎วยวําได๎ประสานงานมายังศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเรียบร๎อยแล๎ว
ทั้งนี้ทางศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติขออนุญาตงดรับของที่ระลึก แตํหากคณะที่มีงบประมาณ
จัดทาหรือจัดซื้อของที่ระลึกนั้น รบกวนเป็นเงินสนับสนุนแทน เพราะเงินที่ได๎ทุกบาททุกสตางค์ทางศูนย์ภูมิ
รักษ์ธรรมชาติจะนาสํงมูลนิธิชัยพัฒนา แล๎วแตํทางมูลนิธิฯจะนาไปดาเนินกิจกรรมการกุศลตามสมควร
ขั้นตอนที่ ๔ นาหนังสือฉบับสาเนาสํงมาศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเพื่อลงแผนงานตํอไป
สาหรั บ คณะที่จ องให๎ ทางศูนย์ภูมิรักษ์ธ รรมชาติจั ดเตรียมอาหารหรืออาหารวํางนั้น กํอน
เดินทาง ๑ วัน ควรโทรแจ๎งยอดผู๎เข๎าศึกษาดูงานที่ แนํนอนอีกครั้ง เพื่อสะดวกในการอานวยความสะดวกกับ
คณะของทําน
๑๔

๔) กิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสํงเสริมการสร๎างจิตสานึกของผู๎เข๎ารํวมคําย
ให๎ รู๎ จั ก ชํว ยเหลื อสั งคมรอบข๎ าง มี ความรั บผิ ดชอบตํอ สั ง คม รู๎จั กบ าเพ็ญ ประโยชน์ให๎ กับ ผู๎ อื่ น และสร๎า ง
สัมพันธภาพอันดีรํวมกับชุมชนและสังคม ทั้งนี้สถาบันจัดกิจกรรมดังกลําวในรูปแบบของการบริจาค มอบ
อุปกรณ์การศึกษา และให๎ความรู๎กับเด็กนักเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาในเรื่อง
ประชาคมอาเซียนผํานกิจกรรมสันทนาและเกม
๕) กิจกรรมการเรียนรู๎ผํานประสบการณ์โดยตรง เริ่มต๎นด๎วยกิจกรรมการละลายพฤติกรรมจัดเป็น
กิจกรรมที่สร๎างความคุ๎นเคยระหวํางผู๎เข๎ารํวมคําย ถือเป็นวิธีการเรียนรู๎กันและกัน จากนั้นเป็นกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกันในรูปแบบตํางๆ เชํน กิจกรรมการสร๎างทีมคุณภาพ ทดสอบการทางานเป็น
ทีมด๎วยเพลง เกม(ศักยภาพผู๎นาและทีมงานที่ดี ) และกิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี อาทิ อักษรปริศนา (การ
ทางานถูกต๎อง ฉับไว ทันเวลา) , I am OK. You are OK. (สิ่งที่มนุษย์พึงปฏิบัติตํอกัน) ชํวยเสริมให๎เห็น
ศักยภาพในการเป็นผู๎นาของแตํละคน เนื่องจากต๎องมีการวางแผนทางานรํวมกัน การรู๎จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู๎อื่น
สถานที่
สถานที่ในเลือกจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เป็นสถานที่โดยอาจเป็น
โรงแรม รีสอร์ท หรือคํายที่มีห๎องพักและบริเวณพื้นที่ภายนอกที่เอื่อตํอการจัดกิจกรรมในรูปแบบคําย
ระยะเวลา
๕ คืน ๖ วัน
การเตรียมงาน
๑. การขออนุมัติโครงการและคําใช๎จํายจัดกิจกรรม
๒. การขอนุมัติปรับแผนงานโครงการและคําใช๎จําย (ถ๎ามี)
๓. การสารวจสถานที่จัดกิจกรรม
๔. การจัดประชุมเพื่อเลือกสถานที่จัดกิจกรรม
๕. การติดตํอประสานงานเพื่อเชิญวิทยากร
๖. การจัดทาหนังสือสํงภายในเรื่องการขอความอนุเคราะห์ตํางๆ เชํน ขอใช๎สถานที่ ขอบุคลากร
ชํวยงาน ขอใช๎อุปกรณ์โสตฯ การเชิญเข๎ารํวมงาน เป็นต๎น
๗. การสํงจดหมายเชิญไปยังมหาวิทยาลัยตําง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีเอกสารแนบดังนี้
จดหมายเชิญซึ่งลงนามโดยอธิการบดี
โครงการพร๎อมกาหนดการ
ใบสมัคร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
๘. การประกาศผลผู๎ได๎รับคัดเลือกให๎เข๎ารํวมกิจกรรม
๙. การติดตํอประสานงานเรื่องที่พัก
๑๕

๑๐. การประชาสัมพันธ์ผํานชํองตํางๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ บอร์ดประกาศ สื่อสังคม
ออนไลน์ ได๎แกํ Facebook NIDA Thailand และ Facebook ของมหาวิทยาลัยตําง ๆ
๑๑. การจัดเตรียมในเรื่องของอาหารให๎กับผู๎เข๎ารํวมคํายและเจ๎าหน๎าจัดงาน
๑๒. กิจ กรรมการระดมทุน เพื่อ จั ดซื้อ อุปกรณ์กี ฬา เครื่ องเขียน และหนัง สื อให๎ กับ โรงเรีย นถนน
มิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
๑๓. การจัดเตรียมของที่ระลึกแจกผู๎เข๎ารํวมงานและวิทยากร
๑๔. การจัดประชุมเตรียมจัดงานพร๎อมการประชุมเตรียมกิจกรรมในชํวงสันทนาการ
๑๕. การประสานงานเรื่องพาหนะสาหรับเดินทางไปตํางจังหวัด
๑๖. การจัดทาประกันชีวิตให๎กับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมพร๎อมกับเจ๎าหน๎าที่
๑๗. จัดทาใบประกาศนียบัตรให๎กับผู๎เข๎ารํวมคําย

๑๖

บทที่ ๔
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ชํวยชี้นาให๎การบริหารงานแบบองค์รวม โดยยึดหลักการวิเคราะห์เพื่อให๎ทราบ
ถึงสภาพแวดล๎อมเพื่อชี้แนะเปูาประสงค์(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์หลักในการจัดทาแผน) ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่ใช๎ในการจัดคํายมีดังนี้
๑. ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล (๑๖+๙) ข๎อ ๖ เรํงฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความรํวมมือ
กับประเทศ เพื่อนบ๎านและนานาชาติ
๒. Flagship Project : สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)
แนวทางที่ ๒๔ การเผยแพรํความรู๎ด๎านประชาคมอาเซียน
๓. Education Hub : สอดคล๎องกับข๎อที่ ๑ จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (Area based หรือ Function
based หรือวําด๎วยองค์กรอาเซียน) สร๎างเครือขํายความรํวมมือ แหลํงเรียนรู๎ของภูมิภาคแกํภาคเอกชน
(รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางด๎านบริการสาธารณสุขบนศักยภาพความพร๎อม)
๔. แผนงาน : รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๕. ผลผลิต : โครงการเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
๖. สรุปสาระสาคัญ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร๎อมแล๎วในการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน
ดังนั้น เพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎ด๎านประชาคมอาเซียนให๎กับคนรุํนใหมํ จึงได๎จัดโครงการคํายอาเซียนให๎ความรู๎
แกํนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยในกลุํม สกอ. และ สออ. จานวน ๑๑๐ คน การจัดโครงการคําย
อาเซียนเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบคําย สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน เรียนรู๎
การนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎เมื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน สํงเสริมให๎สมาชิกในคํายได๎พัฒนาการ
เรียนรู๎ผํานกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในการดารงชีวิตเป็นหมูํคณะ โดยการนาสมาชิกฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ภูมิ
รักษ์ธรรมชาติ และทากิจกรรมชํวยเหลือชุมชนบริเวณศูนย์สีคิ้ว และสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎เกี่ยวกับการคิด
วิเคราะห์แบบหลายมิติ ดังนั้นเมื่อนักศึกษาได๎เข๎ารํวมโครงการในครั้งนี้ จะทาให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน สามารถนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช๎ในชีวิตประจาวัน รู๎จักการชํวยเหลือตนเองและ
ชํวยเหลือผู๎อื่นในสังคม มีจิตอาสา มีความคิดสร๎างสรรค์ ทาให๎มีการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๑๗

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
วางแผนรูปแบบการจัด
กิจกรรม

ประชุมระดมความคิดเห็น
เขียนโครงการและแผนการใช๎จําย
งบประมาณ

พิจารณาอนุมัติ

ปรับแก๎
ไมํอนุมัติ

อนุมัติ

แตํงตั้งคณะทางานจัดกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

งานระดมทรัพยากร

งานเครือขํายและกิจกรรม
เพื่อสังคม

งานบริหารและธุรการ

ประชุมติดตามงานกํอนจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม
สรุปและประเมินผลกิจกรรมรายวัน

ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรม
จัดทารายงานการจัดกิจกรรม

พิจารณา

จากแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานข๎างต๎นสามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวงจรควบคุม
คุณภาพ (Deming Cycle) ได๎ดังตํอไปนี้
๑๘

ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan)
การวางแผนงานรูปแบบการจัดการกิจกรรมและการจัดประชุมระดมความคิดเห็น หนํวยงานได๎มีการ
จัดประชุมวางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรูปแบบของการประชุมมีลักษณะเป็นการระดมความคิดเห็นของ
ทุกฝุาย ซึ่งเน๎นให๎ทุกฝุายได๎มีสํวนรํวมในการนาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ด๎าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎นาไปสูํการเปิดประชาคมอาเซียน
ขัน้ ตอนที่ ๒ การลงมือปฏิบัติ (Do)
การจัดทาโครงการและแผนการใช๎จํายงบประมาณนาเสนอตํออธิการบดีเพื่ออนุมัติของบประมาณที่
จะนามาใช๎ในการดาเนินงาน โดยรูปแบบการเขียนโครงการจะประกอบด๎วย หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์
เปูาหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนการใช๎จํายงบประมาณ และระยะเวลาในการดาเนินงาน
หลังจากนั้นเมื่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณในการดาเนินการจัดกิจกรรมแล๎ว
หนํ ว ยงานจึ ง ได๎ ด าเนิ น การแตํ ง ตั้ ง คณะท างานโครงการเพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น งานมี ค วามราบรื่ น และบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ในการจั ดโครงการโดยพิจ ารณาคัดเลื อกคณะทางานจากความสามารถ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมตํางๆ ทั้งนี้คณะทางานโครงการจะประกอบด๎วย ประธานคณะทางาน รอง
ประธานคณะทางาน คณะทางาน และคณะทางานและเลขานุการ พร๎อมทั้งมีการระบุอานาจและหน๎าที่ของแตํ
ละคณะทางาน โดยจัดทาเป็นคาสั่งแตํงตั้งที่ลงนามโดยอธิการบดีของสถาบัน
เมื่อ ได๎ค ณะทางานตามระเบี ย บของสถาบั นแล๎ ว คณะทางานได๎ มีการแบํงหน๎า ที่รับ ผิ ด ชอบหลั ก
ออกเป็น ๕ ฝุายดังตํอไปนี้
๑. ฝุ า ยประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น๎ า ที่ ใ นการงานประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด โครงการ โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ผํานสื่อตํางๆ ทั้งภายนอกและภายในสถาบัน อาทิเชํน การประชาสัมพันธ์ลงสื่อสิ่งพิมพ์ การ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการประชาสัมพันธ์ใน Social Media ผําน Facebook และหน๎า Page
ของหนํวยงานตํางๆ ที่เป็นเครือขํายความรํวมมือระดับสถาบัน และได๎มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร
และนักศึกษาภายในสถาบันให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมโครงการ เชํน การจัดกิจกรรม Faculty
Rally นอกจากการประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข๎ารํวมงานแล๎ว ฝุายประชาสัมพันธ์ยังมี
หน๎าที่ในการกากับและติดตามผลการประชาสัมพันธ์ในแตํละชํวงเวลา ทั้งกํอน ระหวํางจัด และหลังจากจัด
กิจกรรมแล๎วเสร็จ เพื่อนาไปใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดกิจกรรมในปีถัด
๒. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มีหน๎าที่ในการจัดทาในการผลิตสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์คํายผํา
ผํานสื่อในชํองทางตํางๆ ของสถาบัน เชํน LCD (Digital Signage), LED Billboard, ปูายตัวอักษรวิ่ง.
Website, โปสเตอร์ในลิฟต์ บอร์ด เป็นต๎น สาหรับงานภาพนิ่งมีหน๎าที่ในการบันทึกภาพเก็บรายละเอียดที่
สาคัญในการจัดงาน งานโสตทัศนูปกรณ์ มีการเก็บและบันทึ กภาพเคลื่อนไหว งานออกแบบเชํนการจัดทา
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม มีการลงขําวกิจกรรมในวารสารและจดหมายขําวของสถาบัน
๓. งานระดมทรัพยากร มีบทบาทหน๎าที่ในการจัดกิจกรรมระดมทุน NIDA USR เพื่อนา
รายได๎ไปใช๎ในการทากิจกรรมและบริจาคสิ่งของให๎กับโรงเรียนถนนมิตรภาพ
๔. งานเครือขํายและกิจกรรมเพื่อสังคมมีบทบาทหน๎าที่ในการจัดทา CRS รํวมกับชุมชนผําน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ซึ่งเป็นการสร๎างสัมพันธ์ภาพอันดีระหวํางสถาบันกับชุมชน
๑๙

๕. งานบริห ารและธุร การมีบทบาทหน๎าที่ จัดทาหนังสื อสํ งภายในและภายนอก จัดการ
ประชุมและบันทึกรายงานการประชุม รํางหนังสือโต๎ตอบ พิมพ์เอกสาร จัดทาสาเนาเอกสาร เก็บเอกสาร
จัดทางบประมาณและขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ๎าง เบิกจํายเงิน และดูแลงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
ตํางๆของผู๎เข๎ารํวมคําย
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามและตรวจสอบ (Check)
สาหรับการติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานการจัดคําย ได๎มีการติดตามและตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานอยํางสม่าเสมอ โดยกาหนดชํวงเวลาในการติดตามและตรวจสอบออกเป็น 3 ชํวงหลักๆ ดังนี้
กํอนจัดคําย คณะทางานโครงการได๎มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าในการเตรียมงานในแตํ
ละฝุาย โดยให๎ผู๎รับผิดชอบงานในแตํละฝุายนาเสนอผลการดาเนินงานและแผนการจัดงานในชํวงตํอไปให๎ที่
ประชุมทราบพร๎อมทั้งหากเกิดปัญหาขึ้น คณะทางานก็จะชํวยกันแก๎ไขปัญหาพร๎อมข๎อเสนอะที่เป็นประโยชน์
ตํอการดาเนินงานในชํวงตํอไป
ระหวํางจัดคําย คณะทางานได๎มีการประชุมสรุปการจัดคํายในแตํละวันเพื่อให๎ทราบถึงผลการจัดคําย
ในแตํละวัน และรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตํละวัน พร๎อมทั้งชํวยกันระดมความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาซึ่งจะชํวยให๎การดาเนินกิจกรรมในวันตํอไปเป็นไปได๎อยํางราบรื่น
หลังจัดคําย คณะทางานได๎มีการจัดประชุมสรุปผลการจัดคํายโดยให๎แตํละฝุายนาเสนอถึงผลการ
ดาเนินงานของแตํละฝุายเพื่อรํวมกันวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการดาเนินงานของแตํ
ละฝุาย อีกทั้งยังได๎มีสรุปผลแบบประเมิน โครงการและรวบรวมเป็นฐานข๎อมูลสาหรับการพัฒนากิจกรรมคําย
ในปีถัดไป พร๎อมจัดทาเป็นรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมไปยังผู๎บริหารรับทราบ
ขั้นตอนที่ ๔ การดาเนินงานให้เหมาะสม (Act)
คณะทางานโครงการได๎มีการนาผลการประชุม ผลการประเมินและผลการวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค มาใช๎ในการวางผนการจัดกิจกรรมคํายในปี 2558 โดยได๎นาปัญหาและอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา และแก๎ไขข๎อผิดพลาดตํางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนากระบวนการทางาน
อยํางตํอเนื่อง
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
วิธีการปฏิบัติ
กํอนจัดคําย
การประชุมเตรียมงานและติดตามผลการดาเนินงานของแตํละฝุาย โดยให๎
ผู๎รับผิดชอบแตํละฝุายรายงานผลการปฏิบัติพร๎อมทั้งนาเสนอแผนปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตํอไป
ระหวํางจัดคําย
การพูดคุยและทาความเข๎าใจรํวมกันของคณะผู๎จัดคํายถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบใน
แตํละวันพร๎อมทั้งหาแนวทางในปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันถัดไป
หลังจัดคําย
การประชุมสรุปผลการจัดคําย โดยให๎ผู๎รับผิดชอบแตํละฝุายนาเสนอปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ พร๎อมทั้งหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาในการจัดคํายในปีตํอไป

๒๐

วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
งบประมาณ

วิธีการปฏิบัติ
มีนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการทีม่ ีผลการเรียนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๒.๗๕ คิดร๎อยละ
๙๐ ของจานวนผูส๎ มัครทั้งหมด โดยพิจารณาจากใบสมัครและสาเนาใบ
Transcript ของผู๎สมัคร
กลุํมผู๎นาเยาวชนได๎รบั ความรู๎เพิม่ ขึ้นจากเข๎าคําย โดยพิจารณาจากแบบประเมิน
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ของการจัดโครงการคําย
ผลการจัดโครงการแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
คําใช๎จํายของการดาเนินงานตามงบประมาณทีไ่ ด๎รับจัดสรร

๒๑

บทที่ ๕
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรคในการจัดค่าย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1. การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นชํ ว งแรกของโครงการไมํ จัดประชุมเพื่อวางแผนการประชาสั มพันธ์ให๎เข๎าถึง
สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายของโครงการได๎มากนัก กลุํมเปูาหมายให๎มากยิ่งขึ้น โดยเลือกประชาสัมพันธ์
ผํ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ การประชาสั ม พั น ธ์ ผํ า นรายการ
โทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งชํวยให๎เข๎าถึ งกลุํมเปูาหมายได๎ดี
มากยิ่งขึ้น
2. การประสานงานของฝุายที่เกี่ยวข๎องยังไมํชัดเจน จัดประชุมและกาหนดบทบาทและหน๎าที่ของแตํล ะ
เทําที่ควร
คนชัดเจน ซึ่งชํวยให๎การประสานงานของแตํละฝุาย
ดาเนินไปได๎อยํางราบรื่น
3. ข๎อจากัดในการเบิกจํายงบประมาณ
จัดประชุ มและวางแผนกิ จกรรมที่ ส ามารถเบิก จํา ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด๎ อ ยํ า ง ถู ก ต๎ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
4. ปัญหาในเรื่องที่พักและสภาพดินฟูาอากาศ
มีการจัดทาแผนงานสารองไว๎เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําว
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดค่าย
แนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด๎านการจัดคํายมีดังนี้
 การประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภายในและภายนอก
- หนํ วยงานภายนอก กํอนที่จะทาการประสานงานได๎มีการวางแผนงานและหาข๎อมูลของ
หนํวยงานภายนอกที่จะประสานงานกํอน ทาให๎ราบรื่นมากขึ้น
- หนํวยงานภายใน กํอนที่จะทาการประสานภายในก็มีการวางประชุมและวางแผนงานกํอน
เชํนกันวําจะประสานในเรื่องใดบ๎าง
- การประสานงานจัดกิจกรรมรํวมกับคําย Summer Camp ชํวยให๎นักศึกษาในคํายได๎รู๎จักกับ
นักศึกษาจากตํางชาติ และ เกิดเป็นเครือขํายให๎ สามารถทาความรู๎จักและติดตํอกันได๎ใน
ภายหลังจากจบคํายไปแล๎ว
 การวางตัวบุคคลในการทางาน
- กํอนที่จะจัดกิจกรรมได๎มีการประชุมทาความเข๎าใจกับคนที่จะมาชํวยงานวํามีหน๎าที่อะไรบ๎าง
ต๎องทาอะไรบ๎าง แจ๎งเวลาและกาหนดการให๎ทุกคนได๎ทราบ
- การมอบหมายและกาหนดตัวบุคคลในการทางานเป็นสิ่งที่สาคัญ ตัวอยํางเชํน กิจกรรมวัน
แรกซึ่งเป็น กิจกรรมการเข๎าฐานทั้งหมด ๑๒ ฐาน ซึ่งในแตํล ะฐานจะมีส โมสรนักศึกษามี

๒๒

บุคลากรในแตํละคณะมาให๎ความรู๎และรํวมทากิจกรรมกับนักศึกษาของคําย ถือได๎วําเป็นการ
ประชาสัมพันธ์นิด๎าและปรับทัศนคติของนักศึกษาที่เข๎าคํายให๎มีทัศนคติที่ดีกับนิด๎ามากยิ่งขึ้น
- กิจกรรมสันทนาการที่ได๎ติดตํอประสานงานกับทีมจัดกิจกรรมมือชีพมาชํวยเสริมกิจกรรมที่
ทาให๎ เกิดความรู๎ สึ กสนุ กสนานและพัฒ นาผู๎ เข๎ารํว มคํายให๎ มีความเป็นผู๎ นาพร๎อมกันนี้ได๎
สอดแทรกความรู๎ในเรื่องอาเซียนเข๎าไปในแตํละกิจกรรมด๎วยเชํนกัน

๒๓

บรรณานุกรม
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คูํมือการจัดกิจกรรม “ฝึกคิดแก๎ปัญหาพัฒนา EQ”
(สาหรับศูนย์เพื่อใจวัยรุํน). พิมพ์ครั้งที่ 2. สิงหาคม 2547. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแหํงประเทศไทย จากัด.
กรมสุขภาพจิต. คูํมือการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุํน (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER).
นนทบุรี. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2548.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัด
กิจกรรมคํายอาเซียน. พ.ศ. 2554

๒๔

ภาคผนวก

- ตัวอย่างการร่างหนังสือราชการภายใน บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนงานโครงการและคําใช๎จําย
เรียน อธิการบดี (ผํานรองอธิการบดีฝุายวางแผน, ผํานผู๎อานวยการกองคลังและพัสดุ)
ด๎ ว ยกลุํ มงานสื่ อสารองค์ การและกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ได๎ รั บอนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาการใช๎
ประโยชน์ในพื้น ที่ศูนย์สี คิ้วเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ส าหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม-คํายอาเซียน)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจานวนเงิน ... บาท (...)
ใ น ก า ร นี้ ก ลุํ ม ง า น สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม จึ ง ข อ อ นุ มั ติ
โครงการและคํายใช๎จําย เป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท (...) โดยใช๎จากงบประมาณรายจํายเงินแผํนดิน ประจาปี
๒๕๕๗ หมวดเงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์สีคิ้วเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด๎วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอัจชญา สิงคาลวานิช)
ผู๎อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร

๒๖

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนงานโครงการและคําใช๎จําย
เรียน อธิการบดี (ผํานรองอธิการบดีฝุายวางแผน, ผํานผู๎อานวยการกองคลังและพัสดุ)
ด๎ ว ยกลุํ มงานสื่ อสารองค์ การและกิ จกรรมเพื่ อสั งคม ได๎ รั บอนุ มั ติ โ ครงการพั ฒ นาการใช๎
ประโยชน์ในพื้น ที่ศูนย์สี คิ้วเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ส าหรับดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม-คํายอาเซียน)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นจานวนเงิน .... บาท (หนึ่งล๎านแปดแสนบาทถ๎วน)
ใ น ก า ร นี้ ก ลุํ ม ง า น สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม จึ ง ข อ อ นุ มั ติ
ปรับแผนงานโครงการและคํายใช๎จําย เป็นเงินทั้งสิ้น ... บาท (.....) โดยใช๎จากงบประมาณรายจํายเงินแผํนดิน
ประจาปี ๒๕๕๗ หมวดเงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์สีคิ้วเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด๎วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอัจชญา สิงคาลวานิช)
ผู๎อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร

๒๗

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ สก ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์จัดกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน ผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร (ผํานหัวหน๎ากลุํมงานกิจการนักศึกษา)
ด๎วยกลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จะจัดกิจกรรมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนา
ผู๎นาสูํอาเซียน” ในวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตําง ๆ จากทั่วประเทศ
เดินทางมารํวมกิจกรรมจานวน ๑๒๐ คน นั้น
ในการนี้ กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอความอนุเคราะห์สถานที่จัด
กิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ดังนี้
๑. ขอใช๎อาคารกีฬาและสโมสรบริเวณชั้นลําง
๒. ขอใช๎อาคารกีฬาและสโมสร ชั้น ๒
๓. ขอใช๎อาคารกีฬาและสโมสรบริเวณดาดฟูา
๔. ขอความอนุเคราะห์กระเป๋ายาสามัญพร๎อมยาสามัญ จานวน ๓ ใบ ใช๎ในวันที่ ๑๘ - ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให๎ความอนุเคราะห์ด๎วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์)
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม

๒๘

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติคําใช๎จํายในการเดินทางและบุคลากรเดินทางไปราชการตํางจังหวัด
เรียน

อธิการบดี (ผํานรองอธิการบดีฝุายวางแผน, ผู๎อานวยการกองคลังและพัสดุ)

ด๎วยกลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จะจัดกิจกรรมโครงการนิด๎าคํายอาเซียน สูํสังคม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งจะต๎องมีการเดินทางไปจัดเตรียมงาน
และสถานที่ใช๎จัดกิจกรรม เพื่อให๎การจัดกิจกรรมโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนงานที่วางไว๎ นั้น
ในการนี้ จึงขออนุมัติคําใช๎จํายในการเดินทางและบุคลากรเดินทางไปราชการตํางจังหวัด ในวันอังคารที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
๑. ขออนุมัติคําใช๎จํายในการเดินทาง ดังนี้
๑.๑ วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
จ.นครนายก ได๎แกํ
๑.๑.๑ คําเบี้ยเลี้ยง จานวน ... คน × ... บาท รวม ... บาท
๑.๑.๒ ผํานทางพิเศษ จานวน ... บาท
๑.๑.๓ คําน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ... บาท
๑.๑.๔ คําใช๎จํายอื่น ๆ จานวน ... บาท
๑.๒ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได๎แกํ
๑.๒.๑ คําเบี้ยเลี้ยง จานวน ... คน × ... บาท รวม ... บาท
๑.๒.๒ ผํานทางพิเศษ จานวน ... บาท
๑.๒.๓ คําน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ... บาท
๑.๒.๔ คําใช๎จํายอื่น ๆ จานวน ... บาท
หมายเหตุ ขอถัวจํายทุกรายการ
โดยเบิกจํายจากเงินงบประมาณแผํนดิน เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายโครงการพัฒนาการใช๎ประโยชน์ใน
พื้นที่ศูนย์สีคิ้ว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) เป็นจานวนเงิน ๗,๑๔๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่ง
ร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)
๒. ขออนุมัติให๎บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการในตํางจังหวัด โดยมีรายชื่อดังนี้
๒.๑ นางสาวประภัตรา ปักกัดตัง
หัวหน๎ากลุํมงานสื่อสารองค์การ
และกิจกรรมเพื่อสังคม
๒.๒ นางสาววรดา ชาวเมือง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.๓ นางสาวณัฏฐนันทน์ สิทธิพงษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
๒.๔ นางสาวกนกรัตน์ จันทรู
เจ๎าหน๎าที่โครงการ
๒.๕ นางสาวพรรณรวีย์ จันทรมาศ เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.๖ นายดิเรก สิทธิพงษ์
เจ๎าหน๎าโสตทัศนศึกษา
๒.๗ พนักงานขับรถ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด๎วย จะขอบคุณยิ่ง
(นางอัจชญา สิงคาลวานิช)
ผู๎อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร

๒๙

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ สก ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
พฤษภาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรหรือนักศึกษาชํวยงาน “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน รายชื่อดังแนบ
ด๎วยที่ประชุมคณะกรรมการเครือขํายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติให๎คณะสํงบุคลากรหรือนักศึกษามาชํวยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ
คณะให๎กับนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ในวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นั้น
ในการนี้ กลุํมงานสื่ อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอความอนุ เคราะห์ให๎ คณะ
สํงรายชื่อบุคลากรหรือนักศึกษาชํวยงาน จานวน ๒ คน ไปยังกลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายในวันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให๎ความอนุเคราะห์ด๎วย จะขอบคุณยิ่ง

(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์)
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม

๓๐

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
มีนาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการตํางจังหวัด
เรียน อธิการบดี (ผํานผู๎อานวยการกองคลังและพัสดุ)
ตามที่กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จะจัดโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” ในวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งได๎มีการเดินทางไปสารวจสถานที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนถนน
มิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
และมีคําใช๎จํายทั้งสิ้น จานวน ... บาท ( ..... ) ตามใบเสร็จรับเงิน จานวน ๓ ฉบับ
จึงเรี ย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให๎กลุํ มงานสื่ อสารองค์การฯ เบิกคําใช๎จํายในการจัด
โครงการ เพื่อสํงคืนเงินยืมทดรองเลขที่ .... เป็นเงินจานวน .... บาท ( .... ) มาพร๎อมบันทึกนี้ด๎วย โดยเบิกจําย
จากเงินงบประมาณแผํนดิน เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์สีคิ้ว เพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)

(นางอัจชญา สิงคาลวานิช)
ผู๎อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู๎อานวยการกองงานผู๎บริหาร

๓๑

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานกลําวเปิดและปิดงาน “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน อธิการบดี
ด๎วยกลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จะจัดโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ ความเข๎าใจในการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน และเป็นการ
เตรียมความพร๎อมให๎เยาวชนไทยในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งจะชํวยให๎
เยาวชนไทยสามารถปรับตัวเข๎ากับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านในประชาคมอาเซียน
ได๎ และพั ฒ นาศั ก ยภาพสูํ ก ารเป็ น ผู๎ น ายุ ค ใหมํ ซึ่ ง จะท าให๎ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจเข๎ า รํ ว มได๎ รั บ ประโยชน์ แ ละ
ประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งสามารถนาไปใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ ผู๎เข๎ารํวมโครงการประกอบด๎วย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ จากมหาวิทยาลัยตําง ๆ จานวน ๘๐ คน โดยจัดกิจกรรมในวั นที่ ๑๘
มิถุนายน - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น
ในการนี้กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จึงขอเรียนเชิญทํานให๎เกียรติเป็น
ประธานกลํ า วเปิ ด งานโครงการ “คํ า ยนิ ด๎ า พั ฒ นาผู๎ น าสูํ อ าเซี ย น” ในวั น พุ ธ ที่ ๑๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห๎องประชุมสมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี และขอเรียนเชิญทํานกลําวปิดงานพร๎อมมอบเกียรติบัตรให๎กับผู๎เข๎ารํวมโครงการ ในวันจันทร์ที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) อาคารสยามบรมราชกุมารี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์)
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม

๓๒

สรุปค่าใช้จ่าย
โครงการค่ายอาเซียนสูส่ ังคม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗

๑. คําเบี้ยเลี้ยง

.... บาท

๒. คําน้ามันเชื้อเพลิง

.... บาท

๓. ผํานทางพิเศษ

.... บาท
.... บาท

๓๓

สัญญาเงินยืมเลขที่
ชื่อผู๎ยืม

.../....

วันที่
จานวนเงิน

...

บาท

สํวนที่ ๑
แบบ ๘๗๐๘

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ที่ทาการ กลุํมงานสื่อสารองค์การฯ
วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
เรียน อธิการบดี (ผํานผู๎อานวยการกองคลังและพัสดุ)
ตามคาสั่ง/บันทึก ที่

ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก ๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ได๎อนุมัติให๎
ข๎าพเจ๎า
ตาแหนํง
สังกัด
พร๎อมด๎วย ผู๎
รํวมเดินทางไปปฏิบัติราชการ (ตามรายชื่อดังแนบ) เดินทางไปปฏิบัติราชการ ดาเนินการสารวจเส๎นทางและ
สถานที่จัดโครงการคํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ โดยออกเดินทางจาก  บ๎านพัก
 สานักงาน  ประเทศไทย ตั้งแตํวันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. และกลับถึง
 บ๎านพัก  สานักงาน  ประเทศไทย วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. รวมเวลา
ไปราชการครั้งนี้ ๑ วัน
ข๎าพเจ๎าขอเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการสาหรับ  ข๎าพเจ๎า  คณะเดินทาง ดังนี้
คําเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท
จานวน ๑ วัน รวม
คําน้ามันเชื้อเพลิง
จานวน ๑ คัน รวม
คําผํานทางพิเศษ
รวม
รวมเงินทั้งสิ้น
จานวนเงิน (ตัวอักษร)
-

บาท
บาท
บาท
บาท

ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํารายการที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นความจริง และหลักฐานการจํายทีส่ ํงมาด๎วย จานวน
รวมทั้งจานวนเงินที่ขอเบิกถูกต๎องตามกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อ
(
ตาแหนํง

-๒-

๓๔

ผู๎ขอรับเงิน
)
ปฏิบัติการ

ฉบับ

ได๎ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจํายเงินที่แนบถูกต๎องแล๎ว
เห็นควรอนุมัติให๎เบิกจํายได๎

อนุมัติให๎จํายได๎

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(
)
ตาแหนํง ___________________________
วันที่

(
)
ตาแหนํง____________________________
วันที่

ได๎รับเงินคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ จานวน

บาท (

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู๎รับเงิน
(

ตาแหนํง
วันที่
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่
หมายเหตุ

)

) ไว๎เป็นการถูกต๎องแล๎ว
(

ผู๎จํายเงิน
)

ตาแหนํง
วันที่
วันที่

คาชี้แจง ๑. กรณีเดินทางเป็นหมูํคณะและจัดทาใบเบิกคําใช๎จํายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตันและ
สิ้นสุดการเดินทางของแตํละบุคคลแตกตํางกันให๎แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตํางกันของบุคคล
นั้นในชํองหมายเหตุ
๒. กรณียื่นขอเบิกคําใช๎จํายรายบุคคลให๎ผู๎ขอรับเงินเป็นผู๎ลงลายมือชื่อผู๎รับเงินและวันเดือนปีที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให๎ระบุวันที่ที่ได๎รับเงินยืม เลขที่สัญญายืมและวันที่อนุมัติเงินยืมด๎วย
๓. กรณียื่นขอเบิกคําใช๎จํายรวมเป็นหมูํคณะ ผู๎ขอรับเงินมิต๎องลงลายมือชื่อในชํองผู๎รับเงิน ทั้งนี้ ให๎ผู๎มี
สิทธิแตํละคนลงลายมือชื่อผู๎รับเงินในหลักฐานการจํายเงิน (สํวนที่ ๒)

๓๕

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองงานผู๎บริหาร กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.๓๔๕๒
ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สก.
วันที่
เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออาเซียนให๎แกํโรงเรียนถนนมิตรภาพ
เรียน ผู๎อานวยการสานักบรรณสารการพัฒนา
ด๎วยกลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จะจัดโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนและเพื่อเป็นการสํงเสริมการทากิจกรรมด๎านสังคมในรูปแบบการมีจิต
อาสาและพัฒนาชุมชนและสังคมบริ เวณศูนย์นิด๎าสีคิ้ว ทั้งนี้จะมีการนาหนังสืออํานนอกเวลาเกี่ยวกับเรื่อง
อาเซียนนาไปมอบให๎กับโรงเรียนถนนมิตรภาพ อาเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ตั้งแตํระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในการนี้ กลุํมงานสื ่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จึง ขอความอนุเคราะห์หนังสื อ
อาเซียนให๎แกํโรงเรียนถนนมิตรภาพ ซึ่งจะนาไปมอบให๎กับโรงเรียนในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให๎ความอนุเคราะห์ด๎วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์)
ผูช๎ ํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม

๓๖

- ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก -

ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/ว.๖๐๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
๒. ใบสมัครเข๎ารํวมโครงการ
ด๎วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได๎จัดกิจกรรมภายใต๎ชื่อ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ ความเข๎าใจในการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน และเตรียมความ
พร๎อมแกํเยาวชนไทยในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งจะชํวยให๎เยาวชนไทย
สามารถปรับตัวเข๎ากับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านในประชาคมอาเซียนได๎ และพัฒนา
ศักยภาพสูํการเป็นผู๎นายุคใหมํ ซึ่งจะทาให๎นักศึกษาที่สนใจเข๎ารํวมได๎รับประโยชน์และประสบการณ์ทางวิชาการ
รวมทั้งสามารถนาไปใช๎พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองได๎
ในการนี้ สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาในสถาบันของทํานเข๎ารํ วม
โครงการเพื่อเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาตนเองให๎ก๎าวทันสูํประชาคมอาเซียน สาหรับการจัดกิจกรรมจะ
ดาเนินการในระหวํางวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยเปิดรับสมัครตั้งแตํบัดนี้ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail: camp_nida@hotmail.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ให๎การประชาสัมพันธ์แกํนักศึกษาของทํานได๎
เข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําวด๎วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail camp_nida@hotmail.com
๓๗

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/ว ๘๓๑

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอแจ๎งรายชื่อนักศึกษาที่ได๎รับคัดเลือกเข๎ารํวมกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามทีส่ ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได๎มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/๖๐๔ ลงวันที่ ๒๔
เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อเชิญชวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให๎เข๎ารํวมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” ระหวํางวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมแกํเยาวชนไทยใน
การรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งได๎มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให๎
ความสนใจและสมัครเข๎ารํวมกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” มานั้น
ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได๎พิจารณาแล๎วเห็นวํานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ทํานผํานการคัดเลื อกให๎ เข๎ารํ วมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎ นาสูํ อาเซียน” ระหวํางวันที่ ๑๘ - ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๗ จานวน ๓ คน ดังนี้
๑) นางสาวธัญกมน กี้ประเสริฐทรัพย์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๔
๒) นางสาววิธาดา ถิระพร นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน ชั้นปีที่ ๔
๓) นางสาวปัญญ์ปภัส ธนะภักดิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ศึกษา
ชัน้ ปีที่ ๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ์)
รองอธิการบดีฝุายวางแผน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail camp_nida@hotmail.com
๓๘

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/

มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน คุณอนันต์ จิตมีศิลป์
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ใน
วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาและบาเพ็ญประโยชน์ให๎กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพ และจะมีการมอบอุ ปกรณ์กีฬา
ให๎แกํโรงเรียนถนนมิตรภาพ นั้น
ในการนี้ สถาบั นบั ณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ขอขอบคุณที่ทํานรํว มบริจาคเงินสมทบเพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให๎กับโรงเรียนถนนมิตรภาพ อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นจานวนเงิน .......บาท
(...............) และขอให๎กิจการงานของทํานเจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังเป็นอยํางยิ่งวํา จะได๎รับการสนับสนุนจากทํานอีกในโอกาส
ตํอไป

ขอแสดงความนับถือ
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์)
รองอธิการบดีฝุายบริหาร
รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail camp_nida@hotmail.com

๓๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/

มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นานักศึกษาและเจ๎าหน๎าที่ไปจัดกิจกรรม
เรียน ผู๎อานวยการโรงเรียนถนนมิตรภาพ
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดกิจกรรม “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ ความเข๎าใจในการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร๎อมแกํเยาวชนไทย
ในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ผู๎เข๎ารํวมโครงการประกอบด๎วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จากมหาวิทยาลัยตําง ๆ จานวน ๑๒๐ คน คณาจารย์และเจ๎าหน๎าที่ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จานวน ๑๒ คน ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ที่สํงเสริมในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๕๗ ณ โรงเรี ย นถนนมิ ต รภาพ อ าเภอสี คิ้ ว จั ง หวั ดนครราชสี ม า เพื่ อ จั ด กิจ กรรมพัฒ นาและบ าเพ็ ญ
ประโยชน์ให๎กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนถนนมิตรภาพ และมีการมอบอุปกรณ์กีฬา ให๎แกํโรงเรียนถนน
มิตรภาพ นั้น
ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์นานักศึกษาและเจ๎าหน๎าที่
จานวน ๑๓๒ คนเข๎าไปจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนถนนมิตรภาพ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา
ประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์)
ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail camp_nida@hotmail.com

๔๐

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๑๑๘ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/

เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข๎าฝึกอบรมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
เรียน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
๒. กาหนดการโครงการ
ด๎วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จะจัดกิจกรรมภายใต๎ชื่อ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ ความเข๎าใจในการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร๎อมแกํเยาวชนไทยในการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งจะชํวยให๎
เยาวชนไทยสามารถปรับตัวเข๎ากับประชากร สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ๎านในประชาคมอาเซียนได๎
และพัฒนาศักยภาพสูํการเป็นผู๎นายุคใหมํ ซึ่งจะทาให๎นักศึกษาที่สนใจเข๎ารํวมได๎รับประโยชน์และประสบการณ์
ทางวิชาการ รวมทั้งสามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองได๎ ผู๎ เข๎ารํวมโครงการประกอบด๎วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปี ที่ ๔ จากมหาวิทยาลั ยตําง ๆ จานวน ๘๐ คน โดยจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๘ มิถุนายน - ๒๒
มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามสิ่งที่สํงมาด๎วย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พิจารณาแล๎วเห็นวํา ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เป็นศูนย์การศึกษา
การเรียนรู๎แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวด๎านการเกษตร ปศุสัตว์ สิ่งแวดล๎อม
พลังงานและการสาธิตความเป็นอยูํในแบบวิถีไทยด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมเป็น
อยํางยิ่ง ในการนานักศึกษาไปศึกษาเรียนรู๎วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพอในพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว ให๎เข๎าใจได๎ดียิ่งขึ้น ในการนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์นานักศึกษาเข๎า
ฝึกอบรมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ - วันเสาร์ที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ทั้งนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได๎
ประสานงานไปยังศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเรียบร๎อยแล๎ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๔๕๒-๓
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๒๗๙, ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๓
E-mail camp_nida@hotmail.com
๔๑

- ตัวอย่างใบสมัครเข้าร่วมโครงการ -

ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน” The 1st NIDA ASEAN CAMP
ระหว่างวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ, ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
และโรงเรียนถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ................................................ สกุล.....................................ชื่อเลํน..........................อายุ................ปี
ศาสนา.....................วัน เดือน ปีเกิด............................เลขประจาตัวประชาชน......................................
ที่อยูํปัจจุบนั อาคาร/หมูํบา๎ น...............................เลขที่....................หมูํที่..............ซอย...........................
ถนน.................................แขวง/ตาบล.............................................เขต/อาเภอ.....................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................เบอร์โทร..................................................................
E-mail...............................................................................โรคประจาตัว (ถ๎ามี)..............................................................
สิ่งที่แพ๎ (เชํน ยา, อาหาร)................................................................................................................................................
อาหารที่รับประทาน (เจ, มังสวิรัต,ิ อิสลาม) ระบุ...........................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
ปัจจุบนั กาลังศึกษาอยูํชนั้ ปีที่....................เกรดเฉลี่ย.............สถาบัน/มหาวิทยาลัย........................................................
คณะ......................................................................สาขา/วิชาเอก....................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา..............................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................
3. ประสบการณ์การร่วมกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมา
วัน/เดือน/ปี
ชื่อกิจกรรม
หนํวยงานที่จัด
ระยะเวลาที่รํวมกิจกรรม

4. ความสามารถพิเศษทางภาษา
ภาษาอังกฤษ
 ดี
 ปานกลาง
 พอใช๎
ภาษาอื่นๆ (ระบุ).........................  ดี
 ปานกลาง
 พอใช๎
5. บุคคลติดต่อได้กรณีเร่งด่วน
ชื่อ...................................นามสกุล............................ความสัมพันธ์...........................เบอร์โทรศัพท์
....................................
6. กรุณาแนะนาตนเองพอสังเขป เพื่อให้รู้จักตัวท่านมากขึ้น
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(.................................................................)
วันที่.........../.............../............
๔๒

ใบสมัครส่วนที่ 2
1.) ความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ความคิดเห็นผู้สมัคร)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2.) ความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับผู้สมัคร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.....................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.................................................................)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์มขออนุญาตจากผู้ปกครอง
ข๎าพเจ๎า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เกี่ยวข๎องเป็น............................
เป็นผู๎ปกครองของ (นาย/นางสาว)......................................................................................................................................
ได๎ทราบรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” ซึ่งจัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ
อนุญาตให๎ (นาย/นางสาว)........................................................ เข๎ารํวมกิจกรรมระหวํางวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557

ลงชื่อ...............................................................
(...................................................................)
ผู๎ปกครอง
หมายเหตุ
*** กรุณาสํงใบสมัครไปยัง กลุํมงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพือ่ สังคม กองงานผู๎บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทรศัพท์ 0 2727 3452-3 โทรสาร 0 2375 4279, 0 2377 7503
E-mail: camp_nida@hotmail.com
สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3452-3
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)

๔๓

ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่

รายการ

หมายเหตุ

14 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2557

เปิดรับสมัครเข๎ารํวมโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํ
อาเซียน”

1 มิถุนายน 2557

ประกาศรายชื่อผู๎มสี ิทธิเข๎ารํวมโครงการ

ประกาศรายชื่อผํานทางเว็บไซต์
www.nida.ac.th

1 มิถุนายน - 6 มิถุนายน 2557

ผู๎มีสิทธิเข๎ารํวมโครงการตอบรับเข๎ารํวมโครงการ
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2727 3452-3

หากพ๎นจากกาหนดเวลา
ดังกลําวจะถือวําสละสิทธิ์

สิ่งของที่ต้องเตรียมสาหรับผู้ร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดลาลอง (เสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว)
ชุดนอน (เสื้อแขนยาว/กางเกงขายาว)
แปรงสีฟัน, ยาสีฟนั
ผ๎าเช็ดตัว
รองเท๎าแตะ
ไฟฉาย
ยารักษาโรคประจาตัว
ของใช๎สํวนตัวอื่นๆ

4
2
1
1
1
1

*** ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมควรแตํงกายสุภาพ รองเท๎าหุ๎มส๎น

๔๔

ชุด
ชุด
ชุด
ผืน
คูํ
กระบอก

- ตัวอย่างร่างกาหนดการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน”
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
08.30 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.45 น.

10.45 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.
16.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 19.30 น.
19.30 - 21.00. น.
21.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดโครงการ โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดี
ฝุายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ห๎องประชุม จีระ บุญมาก)
บรรยายเรื่อง “ทาไมต๎องอาเซียน (Why? ASEAN)”
โดย อาจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู๎อานวยการฝุายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ห๎องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล)
พักรับประทานอาหารวําง
(บริเวณด๎านหน๎าห๎องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล)
กิจกรรมสันทนาการรํวมกับแคมป์นักศึกษาตํางชาติ (Summer Camp)
(ห๎องประชุมจีระ บุญมาก)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
(ห๎อง Common room ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี)
Faculty Rally 12 ฐานอาเซียน (11 คณะ + 1 นิด๎า)
พักผํอนตามอัธยาศัย
เตรียมการแสดง (อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา)
รับประทานอาหารเย็น (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา)
กิจกรรมสันทนาการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาตํางชาติ (Summer
Camp) สรุปชํวงบําย (ห๎องประชุมจีระ บุญมาก)
เดินทางกลับสูํที่พักโรงแรม Metropoint

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เดินทางสู่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.30 น.

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม Metropoint
เดินทางสูํ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
บรรยายหัวข๎อ การปรับใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน บรรยายโดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผูช๎ ํวยอธิการบดี
ฝุายกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง/เข๎าฐานผู๎นาแบบพอเพียง
พักผํอนตามอัธยาศัย/เข๎าห๎องพัก
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสันทนาการกลุํม สรุปแนวทางการพัฒนาตนโดยใช๎หลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔๕

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.15 - 16.00 น.
16.00 - 17.00 น.

17.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.
21.00

รับประทานอาหารเช๎า
บรรยาย โดยศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
พักรับประทานอาหารวําง
บรรยาย “ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีสร๎างความมั่นคงใหมํด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เรียนรู๎วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นาไปใช๎ในการเข๎าประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
กิจกรรมการเตรียมความพร๎อมเพื่อสร๎างความคุ๎นเคยระหวํางสมาชิกและ
วิทยากร
กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์แกํนักศึกษา
เพลง เกมสร๎างสรรค์
การสร๎างทีม (แบํงสมาชิกเป็น 6 ทีม)
ทีมงานสร๎างสรรค์รํวมกันสร๎างผลงานทีม
- กิจกรรมทีมของเรา ตั้งชื่อทีมโดยใช๎คากลําวทักทายของแตํละ
ประเทศ ยกเว๎นประเทศไทย วาดภาพใบหน๎าสมาชิกในทีม คา
ขวัญทีมมีคาบังคับให๎มีคาวําอาเซี่ยน
นาเสนอผลงานทีม
พักผํอนตามอัธยาศัย
กิจกรรมนันทนาการ
เพลงเกมสร๎างสรรค์
- กิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกัน (ชํวยกันทากิจกรรมตามใบงานและแตํงกาย
ชุดประจาชาติอาเซี่ยน ตามวัสดุที่จัดให๎)
พักผํอนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 นิด้าสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
06.00 - 07.00 น.
08.00 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.
-

รับประทานอาหารเช๎า
ออกเดินทางสูํ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Welcome Drink ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รํวมกับคณะครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และผู๎นาชุมชน
พักรับประทานอาหาร
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน”
- ความเป็นมา AEC
- AEC BLUEPRINT
- เกมตอบปัญหาอาเซี่ยน
กิจกรรม The Power of team กิจกรรมกลุํมสัมพันธ์
อัศจรรย์เชียร์ ( ศักยภาพผู๎นา และทีมงานที่ดี )

๔๖

14.00 - 16.30 น.

ทีมสร๎างสรรค์รํวมกัน สร๎างผลงานทีม Spirit
ทดสอบศักยภาพของทีมด๎วยกิจกรรม Walk rally เพื่อเสริมสร๎างความ
สามัคคี นาข๎อคิดดีๆสูํวิถีชีวิต
สถานีรวม
พาหนะรวมใจ (ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์)
สถานีที่ 1
โดนัทนักคิด (การวางแผนและการปฎิบัติตามแผน)
สถานีที่ 2
ตอร์ปิโดบก (รํวมแรงรํวมใจ เพื่อนาไปสูํความสาเร็จ)
สถานีที่ 3
ลําขุมทรัพย์ยามราตรี (การทางานเป็นทีมและสื่อสาร)
สถานีที่ 4
เคลื่อนย๎ายลอยลม (การประสานงานที่ดี)
สถานีที่ 5
ไปด๎วยกัน (ความสามัคคี ความรํวมมือรํวมใจ))
16.30 - 17.00 น.
นัดหมายและซักซ๎อมกิจกรรมภาคค่า
17.00 - 18.00 น.
เดินทางกลับแพรวาลัยรีสอร์ท อํางเก็บน้าซับประดูํ
18.00 - 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.30 น.
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ
นันทนาการ
การแสดงกลุํมในกรอบของ AEC (ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี)
21.30 น.
พักผํอนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2557 ออกเดินทางจาก ศูนย์สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไปยัง นิด้า กรุงเทพฯ
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช๎า
08.30 - 09.30 น.
ออกเดินทางกลับสูํนิด๎า กรุงเทพฯ
09.30 - 12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 20.00 น.
แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก จากนั้นเดินทางกลับ กรุงเทพฯ และแวะ
รับประทานอาหารเย็น ณ ร๎านอาหาร
20.00 น.
เดินทางกลับถึงโรงแรม Metropoint
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
06.30 - 07.30 น.
08.00 - 08.30 น.
09.00 - 12.30 น.

ณ นิด้ากรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช๎า
ออกเดินทางจากโรงแรมสูํสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ
พิธีมอบเกียรติบัตร และ ปิดงานโครงการนิด๎าคํายอาเซียนสูํสังคม
โดย อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ห๎อง Hall of fame)

หมายเหตุ : กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสม
กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2727 3452

๔๗

- ตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ -

๔๘

- ตัวอย่างประกาศนียบัตรของผู้เข้าร่วมค่าย -

๔๙

- ตัวอย่างแบบประเมิน แบบประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
การจัดโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน”
ระหวํางวันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2557
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
___________________________________________________________________________________________
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นของทํานมากที่สุด และ/หรือ เพิ่มเติมความคิดเห็นของทําน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2.สถานะ
 1) นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่___________
 2) อาจารย์
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)__________________
3. สถาบันการศึกษา
_____________________________________
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นาสู่อาเซียน”
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น๎อย
มาก
น๎อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.1 กํอนเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยูํในระดับใด
1.2 หลังเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอยูํในระดับใด
2. ความเหมาะสมของโครงการฯ
2.1 โครงการฯ มีความเหมาะสมตํอการสร๎างความตระหนัก เสริมสร๎าง
ความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็นประชาคมอาเซียน
2.2 โครงการฯ มีประโยชน์ตํอการปลูกจิตสานึกการบาเพ็ญประโยชน์
2.3 โครงการฯ สํงเสริมการดาเนินชีวิตอยํางพอเพียง
2.4 วิทยากรมีความรู๎ และความสามารถในการถํายทอดความรู๎ที่เหมาะสม
2.5 เอกสารประกอบการดาเนินงานโครงการฯ มีความเหมาะสม
2.6 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมกับโครงการฯ
2.7 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
2.8 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีความเหมาะสม
3. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ
3.1 ทํานสามารถนาความรู๎ที่ได๎รับจากโครงการฯ ไปปรับใช๎ในการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนได๎มากน๎อยเพียงใด
3.2 กํอนเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเพื่อ
สังคมอยูํในระดับใด
3.3 หลังเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเพื่อ
สังคมอยูํในระดับใด
4. การบริการของโครงการฯ
4.1 ความสะดวกสบายในการติดตํอประสานงานในการเข๎ารํวมโครงการฯ
4.2 การอานวยความสะดวกระหวํางโครงการฯ

๕๐

4.3 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมและเพียงพอตํอความต๎องการ
4.4 สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม
4.5 ที่พักมีความเหมาะสม
ส่วนที่ 3 แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต
1. ทํานมีความสนใจเรียนตํอในระดับปริญญาโทภายในระยะเวลาอันใกล๎ (2-3 ปี) หรือไมํ
 1) ใชํ
 2) ไมํใชํ
2. ทํานมีความสนใจเรียนตํอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือไมํ (ถ๎าสนใจตอบข๎อ 3)
 1) สนใจ
 2) ไมํสนใจ
3. ทํานมีความสนใจเรียนตํอในคณะใดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ)
 1) คณะบริหารธุรกิจ
 2) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
 3) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล๎อม
 4) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 5) คณะสถิติประยุกต์
 6) คณะภาษาและการสื่อสาร
 7) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8) คณะนิติศาสตร์
 9) คณะการจัดการการทํองเที่ยว
 10) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
 11) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. ถ๎าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให๎ทุนการศึกษากับผู๎ที่ต๎องการศึกษาตํอในระดับปริญญาโททํานสนใจหรือไมํ
 1) สนใจ
 2) ไมํสนใจ
5. กํอนเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานรู๎จักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากน๎อยเพียงใด
 1) น๎อยที่สุด
 2) น๎อย
 3) ปานกลาง
 4) มาก
 5) มาก
ที่สุด
6. หลังเข๎ารํวมโครงการฯ ทํานรู๎จักสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มากน๎อยเพียงใด
 1) น๎อยที่สุด
 2) น๎อย
 3) ปานกลาง
 4) มาก
 5) มาก
ที่สุด
7. ทํานรับทราบขําวสารการรับสมัครโครงการ “คํายนิด๎าพัฒนาผู๎นาสูํอาเซียน” จากสื่อใด
 1) จดหมายเชิญ
 2) หนังสือพิมพ์  3) เว็บไซต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  4) วิทยุ
 5) อื่น ๆ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1. สิ่งที่ทํานประทับใจในการเข๎ารํวมโครงการฯ ครั้งนี้
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการเข๎ารํวมโครงการฯ ครั้งนี้
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. โครงการ/กิจกรรมที่ทํานมีความสนใจเข๎ารํวมเพิ่มเติม
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ข๎อเสนอแนะอื่นๆ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

โปรดคืนแบบสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

๕๑

