แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ

โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย

2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเอเชีย
2.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการนาเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียในรูปแบบของนิทรรศการและการเรียนรู้
ในห้อง
2.3 เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ
2.4 เพื่อให้นิสิตและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ฝ่าย…………………………………………………………………….…
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................

 ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวรัตน์ ภักดีคา

หลักสูตร – สาขาวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ภักดีคา
 สานักงานคณบดี
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
............................................................................................

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ

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

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)

สถานทีจ่ ัดโครงการ

1 วัน

ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง และ
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 เมษายน 2559

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA)
ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี)

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

(โครงการใหม่)

(โครงการใหม่)
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6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ
 งปม. แผ่นดิน
 งปม.รายได้
 นอกงบประมาณ / ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน
ระบุแหล่งที่มา
........................................................

แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

170,000

89,743

ผลผลิต
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ และธรรมาภิบาล

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SSAP 4การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากลเป้าประสงค์ที่ 5 ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย
SAP4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัด 4. ร้อยละของโครงการที่นิสติ เข้าร่วมมีความรู้ และทักษะทางปัญญา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สารสนเทศและสื่อเทคโนโลยี (scientigic literacy,media literacy) เพิ่มขึ้น

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
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องค์ประกอบที่ 2 นิสิต
ตัวบ่งชี้ 2.2. การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ข้อ ข. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
บูรณาการกับ รายวิชา CHN 262, JPN 261, KHM 363, KOR 162, OLS 102, OLS 204 และ VIE 362
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการมหกรรมภาษาและวัฒ นธรรมเอเชี ย เริ่มให้นิสิต ลงทะเบียน ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิต ร ตั้ งแต่ เวลา 8.00 น.-8.30น. จากนั้ น คณบดี คณะมนุ ษ ยศาสตร์
ทาพิธีเปิ ดในเวลา 8.30 น. เวลา 08.45 น.-10.15 น. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คนไทยไปเที่ยวเอเชีย ” ธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยวิทยากร อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ อาจารย์ประจา ภาควิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบั ณฑิตย์ เมื่อ 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
จากนั้ น เวลา 10.30 น.-11.30 น. การบรรยายหั วข้ อ “มุม มองนั กท่ องเที่ย วและผู้ ให้ บ ริการ” โดยนายวิช ญสิ ท ธิ์
สุทธิวิริยะกุล ต่อจากนั้นเวลา 11.30 น.-12.30 น. มีการบรรยายหัวข้อ “การท่องเที่ยวในสายตามัคคุเทศก์” โดยนาย
ธีรชัย ภมรคณเสวิต มัคคุเทศก์อาชีพ 12.30 น.-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน ภาคบ่าย เวลา 13.00 น.14.30 น. กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านภาษา ณ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยจีน
นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจีน กิจกรรมกลุ่มย่อยญี่ปุ่นที่แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในญี่ปุ่น รวมทั้งจุดเด่นของ
แต่ละภูมิภาค เวลา 14.30 น.-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.45 น. -16.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย
เกาหลีที่จัดบอร์ดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว (ย่านการค้า) หมู่บ้านอันดง การเดินทางภายในโซล และอาหารที่ขึ้นชื่อ
ของเกาหลี และยังมีกิจกรรมพลิกแผ่นป้ายอีกด้วย กิจกรรมกลุ่มย่อยเขมรที่สอนพับดอกลาดวนจากริบบิ้น ซึ่งดอก
ลาดวนเป็น ดอกไม้ป ระจาชาติของประเทศกัมพูชา กิจกรรมกลุ่มย่อยเวียดนาม จัดบอร์ดให้ ความรู้เรื่องสถานที่
ท่องเที่ยวทั้ง 3 ภาคของเวียดนาม และเมื่อเวลา 15.45 น.-16.30 น. สรุปกิจกรรมและพิธีปิดโครงการ
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
ระบุ..................................................................
รวม
10. ผลการประเมินโครงการ
10.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวนเป้าหมาย
(คน)
20
-

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
20
-

500
0

462
0

520

482
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ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 337 คน คิดเป็นร้อยละ 97.943 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผูต้ อบแบบประเมิน มีดังนี้
- คณาจารย์
จานวน 3
คน (คิดเป็นร้อยละ 0.89 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิต
จานวน 334 คน (คิดเป็นร้อยละ 99.109 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
10.2 ผลการประเมินโครงการ
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

ลำดับ

คำถำม

การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ
(ประเด็นยุทธศาสตร์ 1)
1 นิสิตมีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศระดับใด
2

นิสิตมีความรู/้ ทักษะปัญญา/ทักษะการเรียนรู้
เรื่อง ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียระด้บใด
ตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 4)
3 ท่านมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและซาบซึ้งใน
ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ระดับใด
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
4 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม
เพียงใด
5 สถานที่การจัดโครงการมีความเหมาะสม เพียงใด
6

อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เพียงใด

7

รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม เพียงใด

8

วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยายเพียงใด

ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ
คะแนน
มำกที่สุด มำก
ปำน
น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย
กลำง
(เต็ม 5
(5) (4)
(3)
(2)
( 1 ) คะแนน)

25 คน 110 คน
7.4% 33.3%
21คน 119คน
6.2% 35.3%

181คน
53.8%
181คน
53.7%

15คน
4.5%
13คน
3.9%

1คน
0.3%
0คน
0%

3.4

60คน 195คน
17.8% 57.9%

82คน
24.3%

1คน
0.3%

0คน
0%

3.9

147คน 126คน
43.6% 37.4%
142คน 98คน
42.1% 29.1%
149คน 94คน
44.2% 27.9%
175คน 104คน
51.9% 30.9%
156คน 46คน
46.3% 13.6%

25คน
7.4%
39คน
11.6%
13คน
3.9%
15คน
4.5%
5คน
1.5%

8คน
2.4%
14คน
4.2%
3คน
0.9%
6คน
1.8%
0คน
0%

3.5

33คน
9.8%
43คน
12.8%
77คน
22.8%
37คน
11%
130คน
38.6%

รวม

3.4

3.4
3.7
3.1
4.2
3.58

หมายเหตุ จานวน 10 คน , 5 คน หมายถึง จานวนความคิดเห็น และ 50% 25% หมายถึง ร้อยละของผูต้ อบแบบ
ประเมินทั้งหมด
เกณฑ์ 5 ระดับ มากที่สุด
มาก

= 4.21 - 5.00
= 3.41 - 4.20
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ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

= 2.61 - 3.40
= 1.81 - 2.60
= 1.00 - 1.80

10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น
ไม่มี

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 462 คน จากเป้าหมาย 500 คน
คิดเป็นร้อยละ 98
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและ 2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
วัฒนธรรมเอเชียมากขึ้น
และสถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศต่าง ๆ มากขึ้น
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีได้ศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมใน 3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการเกิดความรูข้ า้ มวัฒนธรรมตะวันออกเพิม่ มาก
ภูมิภาคตะวันออก
ขึ้น
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่น่าชืน่ ชม
กิจกรรมมีประโยชน์ ควรจัดอีกในปีหน้า
ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่อวงเที่ยว

สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
อากาศร้อน

หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดโครงการในครั้งต่อไป
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
การจัดกิจกรรมทาขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนทาให้มีเสียงรบกวนชั้นเรียนอื่นๆ
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13. ภาพประกอบโครงการ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

(ซ้าย-ขวา) คณาจารย์และตัวแทนนิสิตประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

(ซ้าย-ขวา) คณาจารย์และตัวแทนนิสิตประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
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กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์และนิสิตฟังวิทยากรบรรยายหัวข้อ “คนไทยไปเที่ยวเอเซีย”

(ซ้าย) อ.ธนกฤต ลออสุวรรณ บรรยำยในหัวข้อ “คนไทยไปเที่ยวเอเชีย”
(ขวา) การบรรยายเรื่อง “มุมมองนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ”

(ซ้าย-ขวา) ตัวแทนนิสิตต่ละสาขาแนะนากิจกรรมภาคบ่าย
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(ซ้าย-ขวา) ตัวแทนนิสิตต่ละสาขาแนะนากิจกรรมภาคบ่าย

วิทยากร คณาจารย์ และนิสิตถ่ายภาพร่วมกัน

ป้ายโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา ณ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ (ช่วงบ่าย)
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยจีน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยญีป่ ุ่น

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยเกาหลี
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(ซ้าย-ขวา) ได้รับเกียรติจากอัครราชทูตที่ปรึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจาประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยเวียดนาม

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยเขมร
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กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านภาษา กิจกรรมกลุ่มย่อยเขมร “พับดอกลาดวนจากริบบิ้น”

(นางสาววนารัตน์ น้อยเล็ก)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นางนวรัตน์ ภักดีคา)
ประธานโครงการ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559

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

ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU)

