
ปรับปรุงเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 (QA-HU) 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
 

 
1. ช่ือโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
2. หนวยงาน / ผูรบัผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หนวยงานในคณะมนุษยศาสตร จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร  

 ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวสุภัค  มหาวรากร 

ชื่อนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

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

ชั้นป…………………………..… 

 ฝาย……………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

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

หลักสูตร ....................................................................

สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

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

ชองทางการติดตอ 

เบอรมือถือ................................................................ 

อีเมล......................................................................... 

 
3. ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการ  

วัน /เดือน /ป  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / 

เดือน / ป) 
สถานที่จัดโครงการ 

15 – 16 ธันวาคม 2555 2 วัน คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
4. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

    4.1  เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษารายวิชา THT 502  การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 

4.2   เพื่อใหนิ สิตระดับบัณฑิตศึกษา   สาขาวิชาภาษาไทยมีความรู เ ร่ืองการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ 

4.3  เพื่อใหนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยไดรับความรูทางวิชาการในการเขารวมกิจกรรมการจัดการ

ความรูสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งกอน  

การจัดโครงการครั้งนี้ไดเชิญวิทยากรผูเช่ียวชาญเร่ืองการสรางหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ เพื่อใหนิสิตมี

ความรูกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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6. งบประมาณ   

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แหลงงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ไดรับ ใชจริง 

งปม. แผนดิน     เงินอุดหนุน 

 รายจายอื่น 

 งบดําเนินงาน 

50,000 50,000 

งปม.รายได      

นอกงบประมาณ  / ไมใช   

งบประมาณ 

ระบุแหลงที่มา

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

 
แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

 การสนับสนุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

 การสงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 
7. สนับสนุนพันธกิจ 

   ดานผลิตบัณฑิต / การจัดการเรียนการสอน   

   ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

   ดานการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  

   ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

   ดานการบริการวิชาการแกชุมชน  

   ดานการบริหารและพัฒนาองคกร  



ปรับปรุงเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2554 (QA-HU) 

 
8. ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มศว (ระบุรหัสตามเลมยุทธศาสตร 15 ป มศว) 

 RAP…………………………………………………………………………………………………….….. 

 SAP……………………………………………………………………………………………………….….. 

 SSAP…2,5……………………………………………………………………………………………….… 

(หมายเหตุ   RAP = Routine Action Plan ,   SAP = Strategic Action Plan  ,   SSAP = Super Strategic Action 

Plan)  

 
9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

1.  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยรอยละ 80  

มีความรูในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ 

2.   นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยรอยละ 

80  มีความรูทางวิชาการดานภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

 

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมีความรู

ในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธ 

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทยมีความรู

ทางวิชาการดานภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

 
10. ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 

ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละของ

เปาหมาย 

กิจกรรม :  
1. การสรางหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาว

ตางประเทศ 

2. การจัดการความรูในการศึกษาขอมูลภาคสนาม 

เร่ือง “พิธีจุลกฐิน อ.แมแจม จ.เชียงใหม” 

3. รายงานความกาวหนาปริญญานิพนธ 

   

-  คณาจารย 15 15 100 

-  บุคลากร - - - 

-  นิสิต    

-  ปริญญาตรี - - - 

-  บัณฑิตศึกษา 60 60 100 

-  บุคคลภายนอก - - - 

-  หนวยงาน / องคกร  

ระบุ..................................................... 
- - - 

-  อื่นๆ ………………………………………. - - - 
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11. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับศึกษา  เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง (ทยท 502)  จัดขึ้นเพื่อให

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก            

ไดมีความรูความเขาใจในการเขียนโครงรางปริญญานิพนธและไดรับความรูทางวิชาการจากการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

ดานการสรางหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ  และจากการทําโครงการศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมและฝกปฏิบัติ 

เก็บขอมูลภาคสนาม  ซึ่งเปนตัวอยางการทําวิจัยเฉพาะทาง   จากโครงการดังกลาวนิสิตสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับ

การศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย และแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการดานภาษาไทย                      

อันนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

12. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
12.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ..…75…… คน  คิดเปนรอยละ …100… ของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 

12.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม  (หนวยเปน %)  

  
13. สรุปขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูตอบแบบประเมิน 

- เปนโครงการที่ดีมาก ทําใหรุนนองไดเห็นแนวทางในการปริญญานิพนธไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

- อยากใหมีการจัดโครงการแบบนี้อีก เพราะไดประโยชนตอการทํางานวจิัยมาก 

- เปนโครงการที่ดีมาก ชวยพัฒนาศักยภาพการนําเสนองานวิจัย 

- การจัดโครงการครั้งนี้ถือวาไดประโยชนแกผูทําวิจัยในอนาคตไดอยางดีเย่ียม 

- การเขารวมโครงการพัฒนานิสิตในงานวิจัย ทําใหไดเห็นปญหาเก่ียวกับงานวิจัยที่ตองการปรับปรุง 

หัวขอประเมิน ระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉล่ีย 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

5 
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1. ไดรับความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

66 
(87%) 

9 
(13%) 

- - -  
4.40% 

2. มีความกระตือรือรนที่จะเขียนโครงรางปริญญานิพนธ/สารนิพนธ 63 
(84%) 

12 
(16%) 

- - -  
4.20% 

3. เขียนโครงรางปริญญานิพนธ/สารนิพนธได 61 
(81%) 

11 
(15%) 

3 
(4%) 

- -  
4.06% 

4. มีความม่ันใจในการนําเสนองาน 57 
(76%) 

16 
(21%) 

2 
(3%) 

- -  
3.80% 

5. มีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัย 59 
(79%) 

15 
(20%) 

1 
(1%) 

- -  
3.93% 

6. ไดแลกเปล่ียนความรูในการนําเสนองานวิจัยสาขาวิชาภาษาไทย 67 
(89%) 

8 
(11%) 

- - -  
4.46% 

7. ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 67 
(89%) 

8 
(11%) 

- - -  
4.46% 

8. ควรจัดโครงการน้ีอยางตอเนื่อง 68 
(91%) 

7 
(9%) 

- - -  
4.53% 

คาเฉล่ีย 4.23% 
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- ไดรับความรูในการทําแบบเรียนอยางเปนขั้นและเปนระบบ สามารถเห็นภาพในการทําแบบเรียนไดต้ังแตกอนลงมือทํา

และระหวางลงมือทํา 

- ไดแนวทางในการทําสารนิพนธและจุดประกายความคิด ทําใหมองเห็นการทําสารนิพนธไดชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

- ควรมีมุมมองการวิจัยเก่ียวกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในหลายๆมุมมอง 
 

14. ปญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
- ส่ือโสตทัศนูปกรณไมพรอม 

- หองเล็กเกินไป 
 

15. ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
 

       
 

ลงทะเบียน 
 

       
 

ประธานบริหารหลักสูตร ศศ.ม.(สาขาวิชาภาษาไทย)  
กลาวรายงานและชี้แจงระเบียบและขอปฏิบัติในการทําปรญิญานิพนธ 
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วิทยากร ผศ.ดร.วิรัช วงศภินันทวัฒนา 
บรรยายเรื่อง “การสรางหลักสูตรภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ” 

 
 

     
 

ผูรวมโครงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

     
 

แลกเปล่ียนเรียนรู(KM) พิธีจุลกฐิน 
จากการลงภาคสนามอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
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อภิปรายรายงานผลการเขียนโครงรางปริญญานิพนธของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

     
 

สรุปและอภิปรายผล 
 

กรณีเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน  ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ระบุขอมูลในขอ 16 พรอมแนบหลักฐานประกอบดวย 

 

16. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการไปใชประโยชนในการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือดานอ่ืนๆ  (ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

 การเรียนการสอน ระบุรายวิชา ทยท 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 

 การวิจัย ระบุชื่อและรายละเอียดงานวิจัย................................................................................................................. 

 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่นําไปใช.......................................................................... 

 การถายทอด หรือเผยแพรองคความรูที่ไดจากการใหบริการวิชาการแกชุมชน   

เนื้อหา / รูปแบบ..................................................................................................................................................... 

 

  ……………………………………..  

(นางสาวสุภัค มหาวรากร)  

   รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม  

วันที่…………………………………….  
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตคณะมนุษยศาสตร 

 2) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 

 3) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 

 4) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

 5) กําหนดการ  (ถามี) 

 6) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 

 7) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   

 8) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 

 9) รายงานการประชุม  (ถามี) 

 10) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพรความรู (กรณีที่เปนโครงการบริการวิชาการ จะตองมีหลักฐานขอนี้) 

 11) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เก่ียวของ ระบุ……………………………………………. 

 12) กรณี เปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชน จะตองเพิ่มหลักฐานตามการรายงานในขอ 16 ดวย  

 

 

 

หมายเหตุ    แนวปฏิบัติในการนําสงรายงานผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม มีดังนี้ 

 1) ใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นําสงไฟล / เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ พรอมหลักฐาน                        

ภายใน 2 สัปดาห หลังเสร็จส้ินโครงการ ที่งานนโยบายและแผน (นางทิพยวรรณ  ณ นคร) 

 2)    โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยภาควิชา ใหนําสงรายงานผลโครงการพรอมหลักฐานท่ีธุรการภาควิชา เพื่อสแกน

และจัดเก็บไฟลหลักฐานไวสําหรับจัดทํา SAR 

 3)    โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยสํานักงานคณบดี ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลพรอมแนบหลักฐานสงที่ฝาย

ประกันคุณภาพ (นางสาวเรณู ขจรกุลจีระ)  

 4)    โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยนิสิต ใหนําสงรายงานผลฯ ที่รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต  และ กรณ ีที่ใช

งบประมาณของคณะฯ ใหนําสงรายงานผลมายังงานนโยบายและแผน  (นางทิพยวรรณ  ณ นคร) ดวย 

 5) หากไมมีการรายงานขอมูลในขอใดตามแบบฟอรมนี้  ใหทานใสเคร่ืองหมาย  “ – “  ในขอนั้นๆ 

 

 


