โครงการเตรียมความพรอมสูรั้วมหาวิทยาลัย
Preparing for University Project (Pre-U Project)
1. หลักการและเหตุผล
ทุกชีวิตลวนตองการประสบความสําเร็จ แตการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตไดนั้น อาชีพ ทักษะ
ชีวิต และทัศนคติที่ดีเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ซึ่งชวงเวลาที่สําคัญในการเลือกเสนทางชีวิตสําหรับนักเรียนสายสามัญ
คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอยูในระหวางการเลือกอาชีพ เพื่อการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
วาคณะใด มหาวิทยาลัยใด เหมาะสมกับตนเองที่สุด ประกอบกับการใชชีวิตในระดับอุดมศึกษามีความแตกตาง
จากการใชชีวิตในระดับมัธยมศึกษาเปนอยางมาก หากนักเรียนไดรับคําแนะนําที่ดีกอนเขาสูมหาวิทยาลัย ก็จะ
ทํ า ให นั ก เรี ย นมี ค วามพร อ ม สามารถปรั บ ตั ว ใช ชี วิ ต ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได อ ย า งมี ค วามสุ ข และประสบ
ความสําเร็จในชีวิต
มูลนิธิรุงอรุณแหงชีวิตใหม เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว และตองการที่จะสงเสริมใหนักเรียนสาย
สามัญ ซึ่งเปนกําลังสําคัญของประเทศ ใหมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิต จึงไดจัดโครงการ “เตรียม
ความพรอมสูรั้วมหาวิทยาลัย” หรือ Preparing for University Project (Pre-U Project) ขึ้น โดยไดเชิญ
วิทยากรชั้นนําระดับประเทศมาใหความรู ทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเทา ภายใตขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม และไดเชิญพี่บัณฑิต
นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาใหคําแนะนํา แนะแนว การเรียนตอในระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด ผานการจัดการเรียนรูผานระบบออนไลน (Zoom
Meeting) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู และปองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีเทคนิคการ
เรียน ทักษะชีวิต และทัศนคติที่ดีกอนเขาสูมหาวิทยาลัย
2.2 เพื่อใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา คนพบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
2.3 เพื่อแนะแนวการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.4 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหพี่บัณฑิต และนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทําหนาที่
จิตอาสา เปนกัลยาณมิตร แกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 มีโรงเรียนเขารวมโครงการฯ 100 โรงเรียน
3.1.2 มีนักเรียนเขาอบรมหลักสูตร ๆ ละ 500 คน
3.1.3 มีพี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา 50 คน
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3.2

เปาหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่ผานการอบรมมีความพรอมกอนเขาสูมหาวิทยาลัย ไมนอยกวารอยละ 70
3.2.2 นักเรียนที่ผานการอบรมคนพบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ไมนอยกวารอยละ 80
3.2.3 นักเรียนที่ผานการอบรมไดรับคําแนะนําจากพี่บัณฑิต หรือนิสิต นักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 60

4. กลุมเปาหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

5. ผูรับผิดชอบโครงการ มูลนิธิรุงอรุณแหงชีวิตใหม
6. ภาคีหลักรวมดําเนินการ (อยูในระหวางการประสานงาน)
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมแหงประเทศไทย
7. ระยะเวลาโครงการ

เฟสที่ 1 ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2564

8. รูปแบบการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน ผานระบบออนไลน (Zoom Meeting) โดย วิทยากรชั้นนําระดับประเทศ
มีพี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ เปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา
พรอมแนะแนวการเขาศึกษาตอในคณะ หรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ
9. หลักสูตรและวิทยากร
ที่
1.

2.

3.

หลักสูตร
เตรียมความพรอมสอบใหไดคะแนนดี
1.1 เรียนอยางไรใหมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในยุค New Normal
1.2 เทคนิคการจําแบบไมตองจํา
1.3 สูตรสําเร็จในการเรียนและการสอบ
เตรียมความพรอมอาชีพและศักยภาพ
2.1 โคชเพื่อการรูคิดสูอาชีพในฝน
2.2 คนหาตัวตน คนพบคณะที่ใช
2.3 บุคลิกดี มีชัยไปกวาครึ่ง
เตรียมความพรอมทักษะชีวิตและทัศนคติ
3.1 นําเสนออยางไรโดนใจคนฟง
3.2 ตั้งเปาอยางไรใหสําเร็จไดจริง
3.3 ทักษะจําเปนในศตวรรษที่ 21
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วิทยากร

วันเวลาอบรม

อ.ปุกกี้ (อัชฌา หลิ่วเจริญ)

พ. 24 กุมภาพันธ

อ.ปุกกี้ (อัชฌา หลิ่วเจริญ)
อ.ปุกกี้ (อัชฌา หลิ่วเจริญ)

พฤ. 25 กุมภาพันธ
ศ. 26 กุมภาพันธ

โคชอัน (ปรารถนา แสงจันทร)
โคชโบนัส (ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ)
ครูทิพย (พรทิพย โชคชัยเจริญสิน)

พ. 17 มีนาคม
ศ. 19 มีนาคม
พ. 24 มีนาคม

ครูเดน (อนุสรณ หนองนา)
อ.เบนซ (ภัทรพงษ พลเสน)
อ.ปุกกี้ (อัชฌา หลิ่วเจริญ)

อ. 20 เมษายน
พ. 21 เมษายน
พฤ. 22 เมษายน
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ที่
4.

หลักสูตร
แนะแนวการเรียนตอในรั้วมหาวิทยาลัย
4.1 คณะแพทยศาสตร
4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร
4.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4.4 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
4.5 คณะมัณฑนศิลป
4.6 คณะคุรุศาสตร
4.7 คณะแพทยแผนจีน
ฯลฯ

วิทยากร

วันเวลาอบรม
ทุกคณะแนะแนว
นายแพทยธณดล เศียรอินทร
วันเดียวกัน
นางสาวบุณยรัตน วนาโรจน(เจนนี่) โดยแบงหองตาม
นางสาวชยันตี สงสาคร(เชียรเชียร) ความสนใจ
นางสาวพิชญาภา ปรีชาวุฒิ(เมย) มีใหเลือก 3 ครั้ง
นางสาวณัฐิกา จงสวัสดิ์(หยก)
ส. 27 กุมภาพันธ
นางสาวนันทิพร โผนประสิทธิ์(วิว) พฤ. 25 มีนาคม
นางสาวโชติสา วนาโรจน(เอมมี่)
ศ. 23 เมษายน

หมายเหตุ ระยะเวลาการอบรม หลักสูตรละ 1-2 ชั่วโมง โดยเวลาการอบรม จะแจงในระบบการสมัครฯ
10. คุณสมบัตินักเรียนที่มีมีสิทธิ์เขารวมโครงการ
1. เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. สามารถใชระบบการเรียนรูผาน Zoom ได
3. สามารถจัดสรรเวลาเขาอบรมตามหลักสูตรที่ตนเองไดเลือกไว
หมายเหตุ หากเลือกหลักสูตร แตไมสามารถเขาอบรมได จํานวน 2 ครั้ง จะถูกตัดสิทธิ์ในเฟสตอไป
11. จํานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการ
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียน 1-499 คน)
ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียน 500-1499 คน)
ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน 1,500-2,499 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (จํานวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป)

จํานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์เขารวมโครงการ (คน)
20 คน
40 คน
60 คน
60 คน

12. การสมัครเขารวมโครงการ
ที่
1.

2.

การเขารวมโครงการฯ
คุณครูผูประสานงานโครงการฯ โรงเรียนละ
ไมเกิน 2 ทาน เขากลุมไลนของคุณครู (แยก
ตามขนาดของโรงเรียน) และ Facebook
โครงการฯ ตาม QR Code ที่แนบมานี้
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เขากลุม
ไลนของนักเรียน (แยกตามขนาดโรงเรียน)
ตาม QR Code ที่แนบมานี้
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กุมภาพันธ

ระยะเวลา
มีนาคม

เมษายน

15 – 22
กุมภาพันธ

1-10
มีนาคม

1-10
เมษายน

15 – 22
กุมภาพันธ

1-10
มีนาคม

1-10
เมษายน
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ที่
4.
5.

6.

การเขารวมโครงการฯ
โครงการฯ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวม
โครงการฯ ทาง Facebook โครงการฯ
โครงการฯ สงรหัสการเขาหอง Zoom,
วิดีโอแนะนําการใช Zoom ไปยังนักเรียนที่
มีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ทาง SMS และ
อีเมล ที่แจงไวกับโครงการฯ

7.

ปฐมนิเทศแนะนําภาพรวมโครงการฯ แกครู
ผูประสานงาน
นักเรียนเขาอบรมตามหลักสูตรที่ไดเลือกไว

8.

แนะแนวการศึกษาตอในคณะที่สนใจ

9.

ครู นักเรียนรายงานผลการอบรม
และพิมพเกียรติบัตรออนไลนจากระบบ

หมายเหตุ

กุมภาพันธ

ระยะเวลา
มีนาคม

เมษายน

23
กุมภาพันธ

15
มีนาคม

15
เมษายน

23
กุมภาพันธ
24 – 26
กุมภาพันธ
27
กุมภาพันธ
8-14
มีนาคม

16
มีนาคม
17-24
มีนาคม
25
มีนาคม
12-18
เมษายน

19
เมษายน
20-22
เมษายน
23
เมษายน
10-16
พฤษภาคม

หากคุณครู หรือนักเรียนมีคําถามใหสอบถามไปที่ Inbox Facebook โครงการฯ
หรือ โทรศัพทมาที่ 083-212-9659

13. คาลงทะเบียน

อบรมฟรี ไมเสียคาใชจายแตอยางใด

14. การประเมินผลการอบรม
1.
แบบทดสอบกอนและหลังการอบรม
2.
แบบสังเกตการมีสวนรวมในการอบรม
3.
แบบรายงานผลและความพึงพอใจหลังการอบรม
15. เกณฑการประเมินผลการอบรม
15.1 นักเรียนที่เขาอบรมผานแบบทดสอบหลังการอบรม ไมนอยกวารอยละ 70
15.2 นักเรียนที่เขาอบรมสามารถนําความรูไปใชชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80
15.3 นักเรียนที่เขาอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวา รอยละ 80
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16. เกียรติบัตรและวุฒิบัตร
คุณครู
นักเรียน
หมายเหตุ

คุณครูผูประสานงานโครงการ โรงเรียนละไมเกิน 2 ทาน
จะไดรับเกียรติบัตรออนไลน
นักเรียนที่ผานการอบรมออนไลน 3 หลักสูตรตอเดือน
จะไดรับวุฒิบัตรออนไลน
เกียรติบัตรและวุฒิบัตร อยูในระหวางการขอลายมือชื่อ เลขาธิการ กพฐ.

17. แหลงงบประมาณ จากผูมีจิตศรัทธา
ซึ่งสามารถบริจาคสนับสนุนโครงการฯ ไดที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 984-2-15617-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิ รุงอรุณแหงชีวิตใหม
18. ผลที่คาดวาจะไดรับ
18.1 นักเรียนที่ผานการอบรมมีความพรอมกอนเขาสูมหาวิทยาลัย ทั้งเทคนิคการเรียน ทักษะชีวิต
ทัศนคติที่ดี
18.2 นักเรียนที่ผานการอบรมคนพบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเปนพื้นฐานสูความสําเร็จใน
ชีวิต
18.3 นักเรียนที่ผานการอบรมไดรับคําแนะนําที่ดี เพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
18.4 บัณฑิตอาสา และ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ไดทําหนาที่จิตอาสา เปน
กัลยาณมิตรแกนักเรียนที่เขารับการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มูลนิธิรุงอรุณแหงชีวิตใหม
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เตรียมความพรอมสูรั้วมหาวิทยาลัย

หนาที่ 5

ปจจัยนําเขา Input
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีความสนใจ
2. การสนับสนุนของผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูประสานงานโครงการ
3. วิทยากรที่มีความรู
ความสามารถ

กระบวนการ Process
1. การอบรมเทคนิคการเรียน การ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต
และทัศนคติ
2. การคนพบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความตองการของตนเอง
3. การแนะแนวการศึกษาตอใน
คณะ และมหาวิทยาลัยตางๆ

ผลลัพธ Output
1. นักเรียนที่ผานการอบรมมีความ
พรอมกอนเขาสูมหาวิทยาลัย
ทั้งเทคนิคการเรียน ทักษะชีวิต
ทัศนคติที่ดี
2. นักเรียนที่ผานการอบรมคนพบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
3. นักเรียนที่ผานการอบรมไดรับ
คําแนะนําที่ดี เพื่อการศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา

ผลกระทบ Outcome
1. นักเรียนที่ผานการอบรมมี
ความสุข และมีพื้นฐานสู
ความสําเร็จในชีวิต
2. ผูบริหาร และครู มีความสุขที่ได
ทําหนาที่แหงความเปนครูที่ชี้
ทางสวางใหแกศิษย
3. สถานศึกษามีชื่อเสียง จากผล
การสอบเขามหาวิทยาลัยของ
นักเรียน

