
ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อโครงการ     โครงการจัดการความรู้ "แนวปฏิบัติในการน าเสนอภาคนิพนธ์" ส าหรับหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก  

 
2. วัตถุประสงค์กรจัดโครงการ 

 2.1  เพื่อให้นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก มีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการน าเสนองานและมีวิธีน าเสนออย่างมีคุณภาพ 
2.2  เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการปลูกฝังแนวการน าเสนอที่ดี และพิจารณาแนวทางใน
ประเมินผลการน าเสนอภาคนิพนธ์ของนิสิตอย่างมีระบบ 

 
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ภาควิชา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงเด่น บุญปก 

หลักสูตร: หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาตะวันออก 
ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงเด่น บุญปก 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานทีจ่ัดโครงการ 

22 เมษายน 2558 ถึง 20 
พฤษภาคม 2558 

29 วัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากคร้ังก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี ้

เป็นโครงการสืบเนื่องจากโครงการจัดการความรู้ “รายวิชา
การศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาตะวันออก” 

ก าหนดใหน้ิสติหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ปฏิบัติการ
น าเสนองานอย่างมีคณุภาพ มีแนวปฏิบัติ ในการน าเสนอที่ดี มี
การประเมินผลการน าเสนออย่างมีระบบ 
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6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

 งปม.รายได้    5,000 บาท 5,000 บาท 

 
แผนงาน ผลผลิต 
 
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 
7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏบิติัการคณะฯ / สอดคล้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกจิ 
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณุภาพและคณุธรรมให้แกส่ังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมที่มคีุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสรา้งปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 

              

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนษุยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มคีุณภาพทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ                                                                                   

 เป้าประสงค ์1.1  บัณฑิตมคีุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF                                                                                                                               

 ความสอดคล้องกับการประกนัคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สกอ.ระดับหลักสตูร 
องค์ประกอบท่ี 2  นักศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. / สมศ. 2.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ ข. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศกึษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ้ามี) 

  รายวิชา OLS 492 Independent Study on Oriental Studies   

 
 สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยาย  เสวนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ปฏิบัติการน าเสนอผลงานภาคนิพนธ์และมีการประเมินผลการน าเสนออย่างมรีะบบ  
 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คณาจารย ์ 15 15 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   

นิสิต   
- ปริญญาตร ี 85 85 
- บัณฑิตศึกษา   

รวม 100 100 

 
9. ผลการประเมินโครงการ 

10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   100       คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

 กลุ่มผูต้อบแบบประเมิน มดีังนี ้  
- คณาจารย ์ จ านวน       15   คน  (คิดเป็นร้อยละ    15     ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด) 
- นิสิต จ านวน        85   คน  (คิดเป็นร้อยละ    85     ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด) 

10.2 ผลการประเมินโครงการ 
10.2.1  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลีย่ 
(เต็ม 5 คะแนน) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1 การด าเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

      

1.1 นิสิตได้พัฒนาตนเองตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

40 คน 
(40.%) 

45 คน 
(45%) 

15 คน 
(15%) 

-  4.25 

1.2 นิสิตได้เรียนรู้วิธีการน าเสนองานอย่างมี
คุณภาพ 

22 คน 
(22%) 

69 คน 
(69%) 

9 คน 
(9%) 

  4.13 

1.3 
นิสิตได้พัฒนาตนเองในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการน าเสนอ 

38 คน 
(38%) 

60 คน 
(60%) 

2 คน 
(2%) 

  4.36 

2 ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับ 

      

2.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ นิสิตรู้วิธีการ 17 คน 38 คน 38 คน 7 คน  3.65 
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น าเสนองานอย่างมีคณุภาพ (17%) (38%) (38%) (7%) 

2.2 
หลังเข้าร่วมโครงการฯ นิสติได้เรยีนรู้วิธี
น าเสนองานอย่างมีคณุภาพยิ่งข้ึน 

42 คน 
(42%) 

44 คน 
(44%) 

11 คน 
(11%) 

3 คน 
(3%) 

 

4.25 

2.3 

นิสิตได้เรียนรู้และไดร้ับประสบการณ์
เพิ่มขึ้นจากการจดัโครงการจัดการ
ความรู้ "แนวปฏิบัติในการน าเสนอภาค
นิพนธ์" ส าหรับหลักสูตร ศศ.บ. ภาษา
ตะวันออก 

31 คน 
(31%) 

64 คน 
(64%) 

5 คน 
(5%) 

 

 

4.26 

2.4 

นิสิตพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการและบรรยากาศในการปฏิบตัิการ
น าเสนอผลงานการศึกษาในรายวชิา
การศึกษาอิสระ 

40 คน 
(40%) 

49 คน 
(49%) 

11 คน 
(11%) 

 

 

4.29 

2.5 
นิสิตได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

22 คน 
(22%) 

56 คน 
(56%) 

22 คน 
(22%) 

 

 

4.00 

3 ด้านการบริหารจัดการโครงการ       

3.1 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

47 คน 
(47%) 

33 คน 
(33%) 

20 คน 
(20%) 

 

 

4.27 

3.2 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 38 คน 
(38%) 

49 คน 
(49%) 

13 คน 
(13%) 

 

 

4.25 

3.3 
รูปแบบการจดัโครงการมีความ
เหมาะสม 

44 คน 
(44%) 

40 คน 
(40%) 

16 คน 
(16%) 

 

 

4.28 

 รวม  4.18 
 
หมายเหตุ   จ านวน  10 คน , 5 คน  หมายถึง จ านวนความคิดเห็น  และ  50%  25%  หมายถึง  ร้อยละของผูต้อบแบบ

ประเมินท้ังหมด 
เกณฑ ์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  การแสดงความคดิเห็น   
-ระยะเวลาในการน าเสนอน้อยเกนิไป 
-ต้องการให้เข้มงวดกับเรื่องเวลาให้มาก 
-ต้องบังคับให้นิสิตเข้าร่วมงานทุกคน 
-การน าเสนองานของบางกลุ่มยังไม่เข้มข้นพอ 
-สถานท่ีจัดอยู่ชั้น 6 ค่อนข้างคับแคบ 
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10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอ
รายวิชาการศึกษาอิสระ 
2. จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการท าคู่มือ 
3. รายงานผลการจัดโครงการ ท าเป็นหนังสือคู่มือ และน า
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของภาคฯ 
 

1. ได้แนวปฏิบัติทีด่ีในการจัดการความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอ
รายวิชาการศึกษาอิสระ 
2. อาจารย์ จ านวน 15 คน มีส่วนร่วมในการท าคู่มือ 
3. ได้รายงานผลการจัดโครงการและไดห้นังสือคูม่ือ 

 
10. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งที่น่าชืน่ชม สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง 

การน าเสนอท าให้เห็นพัฒนาการของนิสิตชัดเจนมาก เพิ่มวันและระยะเวลาในการน าเสนอ 
ได้เรียนรู้งานภาคนิพนธ์ต่างเอก เข้มงวดกับเรื่องเวลา 
มีความคิดความเข้าใจในเรื่องวิจัยมากขึ้น ก าหนดให้นิสติเข้าร่วมงานให้มากที่สุด 
ได้รับความรู้ทีเ่ปิดโลกกว้างขึ้น สร้างบรรยากาศทางวิชาการใหเ้หน็อย่างชัดเจน 
ได้ข้อมลูความรู้ใหม่มากข้ึน เป็นขอ้มูลที่เป็นจริงตามยุคสมยั อาหารและเครื่องดื่มต้องดูแลให้ท่ัวถึง 
เป็นแนวทางในการเรียนรู้และท าวิจัยต่อไป เน้นย้ าการน าเสนอที่ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย 
ท าให้ทราบวิธีการน าเสนอที่ด ี  
ผู้น าเสนอมีความพร้อมพูดจาชัดเจน เข้าใจง่าย  
ผู้น าเสนอใช้สื่อในการน าเสนอไดด้ ี  

เห็นความตั้งใจของคณาจารย์ที่จดังานให้กับนิสิตชั้นปีท่ี 4  
โครงการควรจัดต่อๆ ไปเพราะเปน็ดีและมีประโยชน ์  

อาจารย์ให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัยอื่นๆ ได ้

 

 

หมายเหตุ   โปรดระบจุ านวนความคิดเห็นทีเ่หมอืน/ใกล้เคยีงกันในแตล่ะความคิดเหน็ด้วย เพื่อเปน็ข้อมลูประกอบการพิจารณา              
จัดโครงการในครั้งต่อไป 

11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   
-การน าเสนอกลุ่มใหญ่ท าให้นสิิตไม่สามารถน าเสนอได้ทุกคน จึงต้องใช้วิธีน าเสนอกลุ่มย่อยตามสาขาของตนเอง ท าให้นิสิต
บางส่วนท่ีไม่มาในวันน าเสนอของกลุ่มใหญไ่ม่เห็นบรรยากาศการน าเสนอระดับ 5 กลุ่มสาขาวิชา  
-นิสิตที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวิชา OLS492 มีเป็นจ านวนมาก ไมส่ามารถจัดให้น าเสนอให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันได้  
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12. ภาพประกอบโครงการ 
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  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก)      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก) 
 ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
 วันท่ี  6 กรกฎาคม 2558  วันท่ี 6 กรกฎาคม 2558  
 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) รายละเอยีดโครงการ 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบ ุ...เอกสารการแผนปฎิบัติงานโครงการ 


