
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการจรรยาบรรณครูพันธ์ุใหม่ 
 

 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการจรรยาบรรณครูพันธ์ุใหม่ 

 
2.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

 

จัดโดย  หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์ จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์ประภาพร ลิ้มจิตสมบูรณ์ 

ชื่อนิสิตท่ีรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทยชั้นปีท่ี 1-2 
  

 ฝ่าย……………………………………………………… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

หลักสูตร ....................................................................
สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

ช่องทางการติดต่อ 
เบอร์มือถือ................................................................ 
อีเมล์......................................................................... 

 
3. ระยะเวลา และสถานท่ีจัดโครงการ  

วัน /เดือน /ปี  
ท่ีจัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน 

/ ปี) 
สถานท่ีจัดโครงการ 

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2556 1 วัน 
 

ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ 
 

 
4. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิต กศ.บ. ภาษาไทย ได้ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้นิสิต กศ.บ. ภาษาไทย มีความภูมิใจในวิชาชีพครูและภูมิใจในสถาบัน 
3. เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย 

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน  

1. นิสิตชั้นปีท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เนื่องจากวันเวลาท่ีจัดอยู่ในช่วงใกล้เปิดเทอม นิสิตส่วนใหญ่เดินทางมาพักท่ี 
 หอพักใกล้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทําให้เดินทางมาร่วมกิจกรรมได้สะดวก 

2. นิสิตชั้นปีท่ี 2 ได้จัดทําวิดีทัศน์ภาพบรรยากาศการรับน้องประจําปกีารศึกษา 2556 ทําให้บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
มีความน่าสนใจและน่าประทับใจ 

3. รูปแบบของกิจกรรมหลากหลายขึ้น โดยในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย เร่ือง “จิตสํานึกและจริยธรรมวิชาชีพครู” 
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6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอ่ืน 
 งบดําเนินงาน 

10,000 10,000 

งปม.รายได้      

นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   
งบประมาณ 

ระบุแหล่งท่ีมา
........................................... 

  

 
 

แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

 การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

 การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 
 

7. สนับสนุนพันธกิจ 

   ด้านผลิตบัณฑิต / การจัดการเรียนการสอน   

   ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

   ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม  

  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

   ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุชน  

   ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 

8. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มศว (ระบุรหัสตามเล่มยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว) 

 RAP 13 

 SAP 

 SSAP    
9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของนิสิตเข้าร่วมโครงการ 1. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กศ.บ.  
2. นิสิ ต มีความ รู้ความเ ข้า ใจและตระหนัก ถึ ง

ความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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10. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

กิจกรรม : โครงการจรรยาบรรณครูพันธ์ุใหม่    

-  คณาจารย์ 5 5 100 

-  บุคลากร - - - 

-  นิสิต - - - 

-  ปริญญาตรี 40 57 100 

-  บัณฑิตศึกษา - - - 

-  บุคคลภายนอก 20 23 100 

-  หน่วยงาน / องค์กร  
ระบุ..................................................... 

- - - 

-  อ่ืนๆ ………………………………………. - - - 

 
11. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   

 รายละเอียดการทํากิจกรรม 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงและประชุม
เพ่ือวางแผน 
3. ติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
ขั้นดําเนินงาน 
1.จัดทําเอกสาร
โครงการ
ประกอบการ
บรรยาย 
2. จัดการ
บรรยายเก่ียวกับ
หลักสูตร กศ.บ.
ภาษาไทย 
3. จัดการ
บรรยายเรื่อง
จรรยาบรรณ
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วิชาชีพครู 
4.พิธีผูกข้อมือ
รับขวัญ 
ขั้นประเมินผล 
1.ประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดย
ใช้แบบสอบถาม 
ขั้นติดตามผลเพ่ือ
การปรับปรุง 
1. ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือรายงานผล
การดําเนินงาน 
2.วิเคราะห์จุด
แข็ง-จุดอ่อน ของ
การจัดโครงการ
ครั้งต่อไป 
3. สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ
เพ่ือเสนอตอ่
คณะกรรมการ
ประจําภาคฯ และ
คณะฯ 

 
สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1. มีการแสดงของนิสิตชั้นปีท่ี 2   เพ่ือต้อนรับนิสิตใหม่ 
2.   รักษาราชการแทน หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตชั้นปีท่ี 1, 2 
3.    ฟังการบรรยายเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2556  โดย  
      อาจารย์ประภาพร   ลิ้มจิตสมบูรณ์  
4.  ฟังการบรรยาย เร่ือง “จิตสํานึกและจริยธรรมวิชาชีพครู โดย อาจารย์ ดร. กิตติชัย สุธาสิโนบล 

            5.   ฟังการบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณครู” โดย อาจารย์บรรพต  ศิริชัย 
            6.   คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยฯ ผูกข้อมือรับขวัญนิสิตใหม่และนิสิตชั้นปีท่ี 2 คืนถ่ินประสานมิตร 
  7.   กิจกรรมรุ่นพ่ี ปี 2 พบรุ่นน้อง ปี 1 
 

12. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
  12.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  64 คน  คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

 

 

หัวข้อที่ประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน) มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทึ่
สุด 

ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับ 
1. ความรู้เรื่อง 

- หลักสูตร กศ.บ. 

 
 

2.27 

 
 

2.13 

 
 

0.05 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4.45 

- จิตสํานึกและจริยธรรมวิชาชีพ
ครู 

2.81 1.69 0.05 - - 4.55 

- จรรยาบรรณครู สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการประกอบอาชีพครูได้ 

2.42 2 0.05 - - 4.47 

ก่อน เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้
จรรยาบรรณครูในการประกอบอาชีพ 

0.47 0.75 1.4 0.47 0.02 3.11 

หลัง เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้
จรรยาบรรณครูในการประกอบอาชีพ 

2.81 1.69 0.05 - - 4.55 

2. กิจกรรมในโครงการจรรยาบรรณครูพันธ์ุ
ใหม่สร้างความประทับใจ ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อครู อาจารย์ ภาควิชาฯ และคณะฯ 

3.13 1.5 - - - 4.63 

3. นิสิตมีความตระหนักในด้านทักษะทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 

2.81 1.75 - - - 4.56 

4. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

2.5 1.75 - - - 4.25 

5. ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 3.25 1.38 - - - 4.63 

6. ควรมีโครงการน้ีในปีต่อๆ ไป 4.06 0.75 - - - 4.81 

รวม      4.40 
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13. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี / สิ่งท่ีได้รับความชื่นชม สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

เป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า ได้รับความรู้
และข้อคิดจากวิทยากร 

- อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบน้ี
ทุกๆ ปี 

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเป็นไป
อย่างอบอุ่น 

- 

 
ขอขอบคุณที่ทางภาควิชาฯได้
จัดกิจกรรมน้ี 

- - หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยซึมซับให้
นิสิตใหม่มีความม่ันคง แน่วแน่ ท่ีจะ
เป็นครูท่ีดี 

 

 

14. ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
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