โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๑. ชื่อโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖
๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน
งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
๓. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
๔. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 1. Excellence in research with global and social impact
 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
 3. Excellence in professional services and social engagement
 4. Excellence in management for sustainable organization
๕. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 1. Collections of Knowledge
 2. High Quality of Services
 3. Effective Collaborations
 4. Sustainable Organization
๖. ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑ วัน เริ่มต้น วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ น. สิ้นสุด
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.
๗. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
การส่งเสริ ม ให้นั กศึกษาได้ เรีย นรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ศาสตร์ ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความ
ภาคภู มิใ จ และได้ พัฒ นาทั กษะการพู ด ต่ อหน้า สาธารณชน เพื่อ เป็ น ตัว แทนในการสร้า งภาพลั กษณ์ข อง
มหาวิทยาลัยแก่ผู้มาเยือน ให้มีความเด่นชัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเวทีให้นักศึกษา
ได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนาชมมหาวิทยาลัย และการต้อนรับอาคันตุกะ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งเกิดความตระหนักถึงคุณค่าของมหาวิทยาลัย มหิดลในฐานะปัญญาของ
แผ่นดิน อันเป็นสถาบันที่ก่อประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ จึงพิจารณาจัดโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖ ขึ้น เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อบริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา ในการฝึ ก อบรมเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ซึ่ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการน าเสนอภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทางที่ดี ดังเช่นที่ผ่านมา โดยการอบรมจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู้ที่สาคัญเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ประกอบด้ว ย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิ รีรุกขชาติ หอพระราช
๑

ประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ หอพระราชประวัติสมเด็จพระ
บรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมกิจกรรม Campus Tour ซึ่งนักศึกษาจะได้รับฟัง
บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในการพูดต่อหน้าสาธารณชน
อนึ่ง โครงการดังกล่าวยังมีส่วนสาคัญในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายกับนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้มีบทบาท และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในการถ่ายทอดเรื่องราวน่า
ประทับใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดลแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน รวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
นับเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา MU Guide รุ่นก่อนหน้าและรุ่นปัจจุบัน รวมถึง
บุคลากรของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย
๘. วัตถุประสงค์
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นจดหมายเหตุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล
ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกร็ดเรื่องเล่าและนิทรรศการ
เพื่อฝึกฝนทักษะการพูดให้นักศึกษาสามารถเป็นมัคคุเทศก์นาชมมหาวิทยาลัย ที่พร้อมให้
ข้อมูลแก่ผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อสร้างความร่วมมือเครือข่ายกับนักศึกษา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับฝ่ายจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ ในการต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้
การดูแลของฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ ในอนาคต

๙. ขอบเขตการดาเนินงาน
นานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลผู้เข้าร่วมโครงการจานวน ๓๐ – ๔๐ คน เข้าชมอุทยานธรรมชาติ
วิทยาสิรีรุกขชาติและนิทรรศการภายในอุทยาน ชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราช
ประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมหอพระราชประวัติ
สมเด็จพระบรมราชชนก และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ในความดูแลของฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม Campus Tour โดยรถราง และ workshop การฝึกพูดนาชม
สถานที่และบรรยายเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐. วิธีดาเนินการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๑. ประชุมเตรียมงาน
๒. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่
จะดาเนินการจัดกิจกรรม
๓. สารวจสถานที่ที่จะ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการและ
ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่

๒

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เกี่ยวข้อง
๕. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ
๖. ดาเนินการจัดโครงการอบรม
๗. สรุปผลการดาเนินงาน

๑๑. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
ระดับ ๓ ใน ๕

๑. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธ ภัณฑ์ ได้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการวิชาการด้านจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์แก่นักศึกษา เกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกร็ดเรื่อง
เล่าและนิทรรศการ
๑๒.๒ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกฝนทักษะการพูดเพื่อเป็นมัคคุเทศก์นาชมมหาวิทยาลัย
ทีม่ ีความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้มาเยือนได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑๒.๓ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ได้สร้างความร่วมมือเครือข่ายกับนักศึกษา ในการร่วมเป็น
คณะทางานในการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยมหิดลรูปแบบต่างๆ
๑๒.๔ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีโอกาสเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ การดูแลของ
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ในอนาคต

๓

กาหนดการ
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ ๖
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
-------------------------------------------------------------------------๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนรอบเช้า รับเอกสาร และถ่ายภาพเดี่ยว
ณ บริเวณโถงอาคาร ด้านหน้าอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

๘.๓๐ – ๘.๔๕ น.

- ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
ผู้อานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide รุ่นที่ ๖
- ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

๘.๔๕ – ๙.๔๕ น.

แบ่งกลุ่มเยี่ยมชม “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” :
นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยาน ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
การนาสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจาวัน และชมนิทรรศการ บรรยายโดย
- นางจุฑาธิป แผลงชีพ
นักวิทยาศาสตร์
- นายอาพล บุญเปล่ง
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร (ชานาญการ)

๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.

รับอาหารว่าง และนั่งรถรางไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหว่างทาง MU Guide รุ่นที่ ๑-๕ สาธิตการบรรยายในกิจกรรม Campus Tour
เพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรม

๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มเยี่ยมชม “หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี” และ
“หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายโดย
- นางสาวอัญชลี เพลินมาลัย นักวิชาการการศึกษา
- นางสาวปริชาติ แก้วสาราญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

นั่งรถรางไปยังอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ระหว่างทางจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรม
ได้ฝึกฝนทักษะการบรรยายในกิจกรรม Campus Tour

๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง ๓๒๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.

ลงทะเบียนรอบบ่าย ณ บริเวณด้านหน้า หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก

๔

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

- ฉาย Presentation แนะนาผลงานของนักศึกษา MU Guide
- นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์
หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดฯ
บรรยายภาพรวมการดาเนินงานโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU Guide ที่ผ่านมา

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

เยี่ยมชม “หอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก” และ “หอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล” บรรยายโดย MU Guide รุ่นที่ ๑-๕

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ผู้เข้าอบรมรับอาหารว่าง และแบ่งกลุ่มจับฉลากหัวข้อสาหรับนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล จากที่ได้รับฟังบรรยาย โดยมี MU Guide รุ่นที่ ๑-๕ ให้
คาปรึกษาในระหว่างระดมความคิด และสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมการนาเสนอ

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าอบรมนาเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม ตามหัวข้อที่ได้รับ โดยสามารถใช้เทคนิคการ
นาเสนอได้อย่างอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะในการบรรยาย และรับฟังคาแนะนา
เพิ่มเติมจากผู้ดูแลโครงการฯ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พิธีปิดโครงการอบรม :
- ผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวถึงความรู้สึก และความประทับใจที่มีต่อโครงการฯ
- ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
- ส่งแบบสอบถาม

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมแต่งกายชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้นสีดา

๕

