แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดการความรู้ "แนวปฏิบัติในการนาเสนอภาคนิพนธ์" สาหรับหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก

2. วัตถุประสงค์กรจัดโครงการ
2.1 เพื่อให้นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนาเสนองานและมีวิธีนาเสนออย่างมีคุณภาพ
2.2 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการปลูกฝังแนวการนาเสนอที่ดี และพิจารณาแนวทางใน
ประเมินผลการนาเสนอภาคนิพนธ์ของนิสิตอย่างมีระบบ
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ภาควิชา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก
หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ
22 เมษายน 2558 ถึง 20
พฤษภาคม 2558

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)

สถานทีจ่ ัดโครงการ

29 วัน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการจัดการความรู้ “รายวิชา
การศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาตะวันออก”

กาหนดให้นิสติ หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ปฏิบัติการ
นาเสนองานอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีแนวปฏิบัติ ในการนาเสนอที่ดี มี
การประเมินผลการนาเสนออย่างมีระบบ
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6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งงบประมาณ
งปม. แผ่นดิน

 งปม.รายได้

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน

แผนงาน

5,000 บาท

5,000 บาท

ผลผลิต

 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 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 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มคี ุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
ตัวบ่งชี้ สกอ.ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. / สมศ. 2.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ ข. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
 รายวิชา OLS 492 Independent Study on Oriental Studies
สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ปฏิบัติการนาเสนอผลงานภาคนิพนธ์และมีการประเมินผลการนาเสนออย่างมีระบบ
8. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
รวม

จานวนเป้าหมาย
(คน)
15

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
15

85

85

100

100

9. ผลการประเมินโครงการ
10.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 100
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผูต้ อบแบบประเมิน มีดังนี้
- คณาจารย์
จานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 15 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิต
จานวน
85 คน (คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
10.2 ผลการประเมินโครงการ
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
คะแนนเฉลีย่
ลาดับ
รายการ
มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(เต็ม 5 คะแนน)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1 การดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
40 คน
45 คน
15 คน
1.1 นิสิตได้พัฒนาตนเองตามกรอบ
4.25
(40.%)
(45%)
(15%)
มาตรฐาน TQF
69 คน
9 คน
1.2 นิสิตได้เรียนรู้วิธีการนาเสนองานอย่างมี 22 คน
4.13
(22%)
(69%)
(9%)
คุณภาพ
38 คน
60 คน
2 คน
นิสิตได้พัฒนาตนเองในการใช้สื่อ
4.36
1.3
(38%)
(60%)
(2%)
เทคโนโลยีเพื่อการนาเสนอ
2 ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับ
17 คน
38 คน
38 คน
7 คน
2.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ นิสิตรู้วิธีการ
3.65
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2.2

2.3

2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3

นาเสนองานอย่างมีคณ
ุ ภาพ
หลังเข้าร่วมโครงการฯ นิสติ ได้เรียนรู้วิธี
นาเสนองานอย่างมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ้น
นิสิตได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์
เพิ่มขึ้นจากการจัดโครงการจัดการ
ความรู้ "แนวปฏิบัติในการนาเสนอภาค
นิพนธ์" สาหรับหลักสูตร ศศ.บ. ภาษา
ตะวันออก
นิสิตพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการและบรรยากาศในการปฏิบตั ิการ
นาเสนอผลงานการศึกษาในรายวิชา
การศึกษาอิสระ
นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
รูปแบบการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม
รวม

(17%)

(38%)

(38%)

(7%)

42 คน
(42%)

44 คน
(44%)

11 คน
(11%)

3 คน
(3%)

31 คน
(31%)

64 คน
(64%)

5 คน
(5%)

4.26

40 คน
(40%)

49 คน
(49%)

11 คน
(11%)

4.29

22 คน
(22%)

56 คน
(56%)

22 คน
(22%)

4.00

47 คน
(47%)

33 คน
(33%)

20 คน
(20%)

4.27

38 คน
(38%)
44 คน
(44%)

49 คน
(49%)
40 คน
(40%)

13 คน
(13%)
16 คน
(16%)

4.25

4.25

4.28
4.18

หมายเหตุ จานวน 10 คน , 5 คน หมายถึง จานวนความคิดเห็น และ 50% 25% หมายถึง ร้อยละของผูต้ อบแบบ
ประเมินทั้งหมด
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
-ระยะเวลาในการนาเสนอน้อยเกินไป
-ต้องการให้เข้มงวดกับเรื่องเวลาให้มาก
-ต้องบังคับให้นิสิตเข้าร่วมงานทุกคน
-การนาเสนองานของบางกลุ่มยังไม่เข้มข้นพอ
-สถานที่จัดอยู่ชั้น 6 ค่อนข้างคับแคบ
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10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการนาเสนอ 1. ได้แนวปฏิบัติทดี่ ีในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการนาเสนอ
รายวิชาการศึกษาอิสระ
รายวิชาการศึกษาอิสระ
2. จานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทาคู่มือ
2. อาจารย์ จานวน 15 คน มีส่วนร่วมในการทาคู่มือ
3. รายงานผลการจัดโครงการ ทาเป็น หนังสือคู่มือ และนา 3. ได้รายงานผลการจัดโครงการและได้หนังสือคูม่ ือ
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของภาคฯ

10. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่น่าชืน่ ชม
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
การนาเสนอทาให้เห็นพัฒนาการของนิสิตชัดเจนมาก
เพิ่มวันและระยะเวลาในการนาเสนอ
ได้เรียนรู้งานภาคนิพนธ์ต่างเอก
เข้มงวดกับเรื่องเวลา
มีความคิดความเข้าใจในเรื่องวิจัยมากขึ้น
กาหนดให้นิสติ เข้าร่วมงานให้มากที่สุด
ได้รับความรู้ทเี่ ปิดโลกกว้างขึ้น
สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้เห็นอย่างชัดเจน
ได้ข้อมูลความรู้ใหม่มากขึ้น เป็นข้อมูลที่เป็นจริงตามยุคสมัย อาหารและเครื่องดื่มต้องดูแลให้ทั่วถึง
เป็นแนวทางในการเรียนรู้และทาวิจัยต่อไป
เน้นย้าการนาเสนอที่ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย
ทาให้ทราบวิธีการนาเสนอที่ดี
ผู้นาเสนอมีความพร้อมพูดจาชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้นาเสนอใช้สื่อในการนาเสนอได้ดี
เห็นความตั้งใจของคณาจารย์ที่จดั งานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4
โครงการควรจัดต่อๆ ไปเพราะเป็นดีและมีประโยชน์
อาจารย์ให้คาแนะนาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยอื่นๆ ได้
หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดโครงการในครั้งต่อไป
11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
-การนาเสนอกลุ่มใหญ่ทาให้นสิ ิตไม่สามารถนาเสนอได้ทุกคน จึงต้องใช้วิธีนาเสนอกลุ่มย่อยตามสาขาของตนเอง ทาให้นิสิต
บางส่วนที่ไม่มาในวันนาเสนอของกลุ่มใหญ่ไม่เห็นบรรยากาศการนาเสนอระดับ 5 กลุ่มสาขาวิชา
-นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา OLS492 มีเป็นจานวนมาก ไม่สามารถจัดให้นาเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันได้
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12. ภาพประกอบโครงการ
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่
6 กรกฎาคม 2558

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก)
ประธานโครงการ
วันที่
6 กรกฎาคม 2558

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 ...เอกสารการแผนปฎิบัติงานโครงการ
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