แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานสาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสาหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3. หน่วยงาน / ผู้รบั ผิดชอบ โครงการ
 ฝ่าย…………………………………………………………………….…
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................

 ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์รัชนียญ
์ า กลิ่นนาหอม

หลักสูตร - สาขาวิชา................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..................................................................................................................................
 สานักงานคณบดี
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
............................................................................................
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ
10 ก.พ. ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559

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

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)
51 วัน

สถานทีจ่ ัดโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

-ไม่มีเนื่องจากเป็นโครงการใหม่-

-ไม่มีเนื่องจากเป็นโครงการใหม่-
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6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ
งปม. แผ่นดิน
งปม.รายได้
นอกงบประมาณ / ไม่ใช้
งบประมาณ

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

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง
30,000

30,000

แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลผลิต
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

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

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SAP 11 โครงการประเมินและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบเวลาของหลักสูตร

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริหารที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตัวชีวัดที่ 1. 1.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมทีผ่ ู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และ/หรือร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
องค์ประกอบที่ 2 นักศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ข้อ ข. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
 รายวิชา
.
 การวิจัย

8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดโครงการเป็นการสร้างและพัฒนาข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ การดาเนินงานจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบในแต่ละทักษะ (กาหนดการประชุมดังรายละเอียดแนบท้ายโครงการ) ซึ่งข้อสอบ
ประกอบด้วย (1) ข้อสอบปรนัย จานวน 60 ข้อ เพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษา การเขียน และหลักภาษา (2) ข้อสอบ
การฟัง จานวน 10 ข้อ เพื่อวัดความสามารถด้านการฟัง (3) ข้อสอบด้านการเขียน 2 ข้อ (การสรุปความและความเรียง) และ
(4) การสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด
ส่วนที่ 2 การจัดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาไทยของผู้เรียนชาวต่างประเทสโดยใช้ข้อสอบที่พัฒนาขึน มีผู้เข้า
สอบทังสิน 26 คน
ส่วนที่ 3 การนาผลการสอบมาพิจาณาคุณภาพของข้อสอบเพื่อหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของข้อสอบ
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
ระบุ..................................................................
รวม

จานวนเป้าหมาย
(คน)
5
-

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
5
-

18
8

18
8

31

31

10. ผลการประเมินโครงการ
10.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน คน
คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมโครงการทังหมด
กลุ่มผูต้ อบแบบประเมิน มีดังนี
- คณาจารย์
จานวน
คน (คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ตอบแบบประเมินทังหมด)
- บุคลากรสายสนับสนุนฯ จานวน
คน (คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ตอบแบบประเมินทังหมด)
- นิสิต
จานวน
คน (คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ตอบแบบประเมินทังหมด)
- บุคคลภายนอก
จานวน
คน (คิดเป็นร้อยละ
ของผู้ตอบแบบประเมินทังหมด)
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10.2 ผลการประเมินโครงการ
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
ลาดับ

รายการ

-

-

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(เต็ม 5 คะแนน)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
-

รวม
หมายเหตุ จานวน 10 คน , 5 คน หมายถึง จานวนความคิดเห็น และ 50% 25% หมายถึง ร้อยละของผูต้ อบแบบ
ประเมินทังหมด
เกณฑ์ 5 ระดับ มากที่สุด
= 4.21 - 5.00
มาก
= 3.41 - 4.20
ปานกลาง = 2.61 - 3.40
น้อย
= 1.81 - 2.60
น้อยที่สุด
= 1.00 - 1.80
10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1. ข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยสาหรับผูเ้ รียนชาวต่างประเทศ 1. ได้ข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยสาหรับผูเ้ รียนชาว
จานวน 2 ชุด
ต่างประเทศ จานวน 2 ชุด
2 นักศึกษาต่างชาติได้สอบวัดระดับความรู้และความสามารถ 2 นักศึกษาต่างชาติจานวน 26 คน ได้สอบวัดระดับความรู้
ในการใช้ภาษาไทย
และความสามารถในการใช้ภาษาไทย

11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่น่าชืน่ ชม
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
ควรมีการทดลอง (try out) ข้อสอบซา 1-2 ครัง เพื่อให้
ได้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและนามาพัฒนาข้อสอบฯ ให้
มีคุณภาพต่อไป
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หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดโครงการในครังต่อไป
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
1. การดาเนินโครงการฯ ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
จะต้องเป็นไปตามกาหนดเวลา ทาให้กระบวนการทางานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เช่น การทดลองใช้ข้อสอบมีข้อสอบควรมีการ
ทดลองซา
2. การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายจึงต้องขอ
อนุมัติการจัดและดาเนินโครงการเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี
3. นักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการยังมีจานวนน้อย ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนชาวต่างประเทศอื่นๆ ที่สนใจแต่ไม่ได้
สังกัดเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสามารถเข้าร่วมสอบวัดระดับความสามารถได้
13. ภาพประกอบโครงการ
-ไม่ม-ี

(อาจารย์รัชนีย์ญา กลิ่นนาหอม)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่

(อาจารย์รัชนียญ
์ า กลิ่นนาหอม)
ประธานโครงการ
วันที่

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