รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

1. ชื่อโครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสาร และทักษะ ICT อย่างสร้างสรรค์
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

2.1 เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสิตให้มีการพัฒนา
ทักษา ICT และทักษะการสื่อสาร
2.2 เพื่อให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้นาความรู้ทักษะ ICT และทักษะการสื่อสารมาบูรณาการและประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจาวัน
และสามารถพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพได้
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ

ระยะเวลา
(ระบุจำนวนวัน / เดือน / ปี)

23 – 30 มิถุนายน 2558

8 วัน

สถานทีจ่ ัดโครงการ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
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6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งงบประมาณ
งปม. แผ่นดิน
งปม.รำยได้

หมวด
 เงินอุดหนุน
รำยจ่ำยอื่น
 งบดำเนินงำน

แผนงาน
ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
 ส่งเสริมกำรวิจยั และพัฒนำ
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

45,000

45,000

ผลผลิต
 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
 ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้

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

 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนำบุคคลที่มีคณ
ุ ภำพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภำพ มีประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
 บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
 สืบสำนและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคณ
ุ ภำพ และธรรมำภิบำล

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SAP 4 โครงการเพิ่มทักษะภาษาไทย วัดภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในและนอกหลักสูตร
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1. 1 บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ICT
Literacy) ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพิ่มขึ้นความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
องค์ประกอบที่ 2 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ข้อ ข. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ำมี)

บูรณาการกับรายวิชา ทสม 233 การเขียนบทความ ทสม 231 การเขียนเพื่องานวารสาร และ ทสม 468
การปฏิบัติงานวารสารออนไลน์
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โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จัดการประกวดเรียงความและ
โปสเตอร์ ในหัวข้อ “นิสิต มศว มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”โดยมีกรรมการผู้ตัดสินทั้งสิ้น 8 คน เป็น
กรรมการภายนอก 2 คน และกรรมการภายใน 6 คน กรรมการได้ตั้งเกณฑ์การตัดสินดังนี้
1. เกณฑ์การตัดสินเรียงความ
- เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “นิสิต มศว มีทักษะ ICT และทักษะสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์”
- ความสมบูรณ์ของเนื้อหา รูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สละสลวยและ
เหมาะสม
2. เกณฑ์การตัดสินโปสเตอร์
- รูปแบบ เนื้อหา รูปภาพสื่อความหมายและสาระสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “นิสติ มศว มี
ทักษะ ICT และทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์”
- ความสมบูรณ์ของรูปแบบ เนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามเหมาะสมกับหัวข้อการ
ประกวด
“นิสิต มศว มีทักษะ ICT และทักษะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” ซึ่งมีผลการประกวดดังต่อไปนี้
เรียงความ
- รางวัลชนะเลิศ คือ นายเสกสันต์ จันทร์แย้มสงค์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.พิชญาพร โพธิ์สง่า
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุนิสา ศิลป์ประดิษฐ
-รางวัลชมเชย นายสุทิวัส ธรรมศิริ
โปสเตอร์
-รางวัลชนะเลิศ นายณัฐดนัย คูสมิทธิ์
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวฐิติพร ธิราเพ็ชร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดัน 2 คือ นางสาวรัตนวดี พังแสงสุ
-รางวัลชมเชย นางสาวปาริฉตั ร โมรา
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9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตระดับปริญญาตรี
รวม

จานวน
เป้าหมาย
(คน)
100
100

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)
109
109

10. ผลการประเมินโครงการ
10.1 ผลการประเมินโดยวิธีการพิจารณาผลงานที่นิสิตสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ
และจากอาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการจานวน 3 คน และนิสิตที่ได้รับรางวัลจานวน 10 คน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นช่องทางที่นิสิตที่เรียนรายวิชา ทสม233 การ
เขียนบทความ ทสม231 การเขียนเพื่องานวารสาร และรายวิชา ทสม468 การปฏิบัติงานวารสารออนไลน์ ได้ฝึก
ทักษะการเขียน และการผลิตโปสเตอร์ได้จริง
2. นิสิตได้แสดงความรู้ความสามารถและฝึกประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนโดยตรง
3. นิสิตมีโอกาสได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์และจะเป็นประสบการณ์ในการฝึกหรือปฏิบัติงาน
ในอนาคตได้จริง
10.2 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
- นิสิตระดับปริญญาตรีส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
- นิสิตระดับปริญญาตรีส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 ชิ้น
จานวน 109 ชิ้น
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8. ภาพประกอบโครงการ

รางวัลการประกวดโปสเตอร์

รำงวัลชนะเลิศ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รำงวัลชมเชย
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รางวัลการประกวดเรียงความ

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลชมเชย
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(นำงสำวประทุมพร ดวงเพ็ชร)
ผู้จัดทำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร
วันที่ 28 กรกฎำคม 2558

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำณุพงศ์ อุดมศิลป์)
ประธำนโครงกำร
วันที่ 28 กรกฎำคม 2558

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
 1) ภำพประกอบกำรจัดโครงกำร
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงกำร
 3) รำยละเอียดโครงกำร
 4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร / รำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินงำน
 5) รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร
 6) จดหมำยเชิญวิทยำกร (ถ้ำมี)
 7) รำยงำนกำรประชุม (ถ้ำมี)
 8) เอกสำร / หลักฐำนกำรเผยแพร่ควำมรู้ (กรณีทเี่ ป็นโครงกำรบริกำรวิชำกำร จะต้องมีหลักฐำนข้อนี้)
 9) เอกสำร/หลักฐำน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ…………………………………………….
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