รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย

2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อให้บัณฑิตรุ่นพี่ซึ่งเป็นศิษย์เก่าได้กลับมาแนะนาและพัฒนาศักยภาพนิสิตปัจจุบันในเรื่องการทางานและ
การฝึกสอน
2.2 เพื่อให้นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย ได้ความรู้และประสบการณ์การฝึกสอนและทางานจากบัณฑิตรุ่นพี่
2.3 เพื่อให้นิสิตมีความตระหนักในด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ฝ่าย…………………………………………………………………….…
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................
หลักสูตร – สาขาวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
 สานักงานคณบดี
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
............................................................................................

 ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์

 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
...................................................................................
มือถือ ........................................................................
e-mail ……………………………………………………………..

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ระยะเวลา
ที่จัดโครงการ
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)
25 มีนาคม 2559
1 วัน

สถานที่จัดโครงการ
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์
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5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ
(PDCA)
ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี)
รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
เชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาถ่ายทอดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการเรียนการสอน

เชิญ อ.ดร. กมล โพธิเย็น มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ
“เทคนิคการสอนภาษาไทย และการควบคุมชั้นเรียน”

6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด

 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งปม.รายได้
 งบดาเนินงาน
 นอกงบประมาณ / ไม่ใช้ ระบุแหล่งที่มา
........................................................
งบประมาณ
 งปม. แผ่นดิน

แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

20,000

20,000

ผลผลิต
ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย /คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะฯ /
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการ
เรียนรู้
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล
ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU)

3

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
RAP 13 โครงการเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิต
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ ที่ 1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานTQF
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีจิตสานึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตปริญญาตรี
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
ทกศ 551
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนิสิตครูภาษาไทย มีระยะเวลาการจัดโครงการ 1 วัน คือวันที่ 25 มีนาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย กิจกรรมในช่วงเช้า หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทนิสิตสาขาภาษาไทย (กศ .บ.) รับฟังการบรรยายหัวข้อ “นิสิตครู
สู่บทบาทครูผู้ช่วย ” จากรุ่นพี่ บัณ ฑิตหลักสูตรภาษาไทย (กศ .บ.) และการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทย
และการควบคุมชั้นเรียน ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร. กมล โพธิเย็น กิจกรรมช่วงบ่าย
เข้าฟัง เสวนาหัวข้อ
“สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสอน” โดยนิสิตหลักสูตรภาษาไทย (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 5 หลังจากนั้นเป็น พิธี ผูกข้อมือเพื่อเป็น
สิริมงคลแก่นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย
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9. ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
ระบุ
..................................................................
รวม

จานวน
เป้าหมาย
(คน)
6
-

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
4
-

100
-

104
1

-

-

106

109

10. ผลการประเมินโครงการ
10.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้
- คณาจารย์ จานวน คน (คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- ศิษย์เก่า จานวน - คน (คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิต จานวน 91 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
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10.2 ผลการประเมินโครงการ
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

ลาดับ

รายการ

ตามวัตถุประสงค์โครงการ
1 นิสิตได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เรื่องการฝึกสอน
และการทางาน
2 นิสิตมีความตระหนักในทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
3

นิสิตเห็นความสาคัญของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป
นิสิตเห็นประโยชน์และ
ความสาคัญในการเข้าร่วม
4
กิจกรรม/โครงการของภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
สถานที่ที่ใช้จัดโครงการมีความ
5
เหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดโครงการมี
6
ความเหมาะสม
ความพึงพอใจต่อโครงการ
7
โดยรวม
รวม

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

คะแนน
น้อยที่สุด เฉลี่ย
(เต็ม 5
(1)
คะแนน)

49 คน
53.85%

40 คน
43.95%

2 คน
2.20%

-

-

4.52

54 คน
59.34%

33 คน
36.26%

4 คน
4.40 %

-

-

4.55

60 คน
65.93%

28 คน
30.77%

3 คน
3.30%

-

-

4.63

51 คน
56.04%

32 คน
35.17%

6 คน
6.59%

2 คน
2.20%

-

4.45

47 คน
51.65%
44 คน
48.35%
57 คน
62.64%

41 คน
45.05%
36 คน
39.56%
31 คน
34.06%

3 คน
3.30%
10 คน
10.99%
3 คน
3.30%

-

-

4.48

1 คน
1.10%

-

4.35

-

-

4.59
4.51

สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการเท่ากับ 4.57
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เกณฑ์ 5 ระดับ มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นและความประทับใจจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
มากกว่า 3.41 ขึ้นไป
4.57

11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
สิ่งที่น่าชื่นชม
อยากให้รุ่นพี่ปี 5 เตรียมประเด็นที่จะนามาพูดให้ การร่วมมือร่วมใจของนิสิตในเอกภาษาไทย(กศ.บ.)
พร้อม พูดพอประมาณ ไม่มากจนเกินไป
ทุกชั้นปี ทุกคนมีความตั้งใจดีในการจัดงาน (5)
เครื่องปรับอากาศด้านหลังเสียงดัง (3)
อาหารกลางวันและของว่างอร่อย (5)
เวลาที่มีให้วิทยากรน้อยเกินไป (2)

วิทยากรและผู้ให้ความรู้มีความหลากหลาย พูดได้
น่าฟัง น่าติดตาม วิทยากร ยกตัวอย่างทาให้เข้าใจ
ได้ชัดเจนและสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยได้จริง ได้เห็นวิธีการใหม่ๆที่
น่าสนใจ (10)

ควรมีเพียงนิสิตชั้นปี 4 ที่เข้าฟัง เพราะเนื้อหา
โดยรวมจะเป็นประโยชน์แก่ปี 4 มากกว่านิสิตปีอื่น
เพราะกว่านิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 จะนาความรู้ไปใช้
ความรู้ก็เข้มข้นไม่เท่าเดิม
อยากให้กิจกรรมที่รุ่นพี่ปี 5 มาถ่ายทอดประสบการณ์
มีเวลามากกว่านี้ เพราะสิ่งที่พี่ ๆ เล่ามีประโยชน์ เช่น

กิจกรรมเป็นประโยชน์ ได้ประสบการณ์นาไปปรับ
ใช้ได้ (4)

กิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง ได้รับความรู้
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เรื่องการวางตัว การทาสื่อการสอน (3)
อยากให้มีการพูดถึงประเด็นความแตกต่างของ
อาจารย์ระดับมัธยมและอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย

ควรจัดในห้องที่กว้างขึ้น

เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมกาลังใจให้เรามุ่งมั่นในการ
เรียนครูและจบไปเป็นครูในอนาคต ช่วยในการ
เตรียมตัวสาหรับอนาคต ทาให้เห็นความสาคัญของ
การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม
กิจกรรมดีและเป็นประโยชน์มากสาหรับการเตรียม
ตัวไปเป็นนิสิตฝึกสอน มีประโยชน์สาหรับนิสิตที่
กาลังจะฝึกสอนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งคาแนะนาใน
การเตรียมตัวรับมือกับการฝึกสอน ทาให้เกิด
ความรู้และการเตรียมพร้อมก่อนการฝึกสอนได้
อย่างดี (3)
ประทับใจและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว
เป็นอย่างมาก จึงอยากให้ทางภาควิชาจัดกิจกรรม
เช่นนี้ต่อๆ ไป (2)
ประทับในตัวรุ่นพี่ที่มาเล่าประสบการณ์การฝึกสอน
พร้อมให้คาแนะนาในการปรับตัวในโรงเรียนและ
การปรับตัวตอนสอน (7)
พิธีผูกข้อมือมีเพลงเพราะ ๆ เล่น เป็นกิจกรรมที่ดี
มาก สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นต่อไป
ช่วงที่มีการแสดงดนตรีสด เพราะและซึ้งมาก
บรรยากาศเป็นกันเอง
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12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
เวลาในช่วงที่วิทยากรบรรยายน้อยเกินไป นิสิตมีโอกาสซักถามข้อสงสัยได้ไม่ทัวถึง

13. ภาพประกอบโครงการ

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกเปิ ดโครงการและกล่าวให้โอวาท

วิทยากร (บัณฑิตหลักสู ตรภาษาไทย กศ.บ.) บรรยายหัวข้อ “นิสิตครู สู่ บทบาทครู ผชู ้ ่วย”
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การบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทย และการควบคุมชั้นเรี ยน”
โดย อาจารย์ ดร. กมล โพธิเย็น

เสวนาหัวข้อ “สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการฝึ กสอน”
โดย นิสิตหลักสู ตร กศ.บ. ภาษาไทย ชั้นปี ที่ 5

พิธีผกู ข้อมือเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่นนิสิตหลักสู ตร กศ.บ. ภาษาไทย
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( อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่

)

( อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์
ประธานโครงการ
วันที่

)

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
 3) รายละเอียดโครงการ
 4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี)
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้)
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ ……ใบเสร็จค่าวัสดุอุปกรณ์
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