
ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (QA-HU) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อ โครงการสนับสนุนนิสิตวิชาโทภาษาเยอรมันเข้าแข่งขันเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสาร 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

2.1  เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมันของนิสิตวิชาโทเยอรมัน 
2.2  เพ่ือให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน-ไทยกับหน่วยงานภายนอก

คือ เช่น สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย  
2.3  เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.4  เพ่ือให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

 
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชาภาษาตะวันตก 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์สุพัชชา  เจนณะสมบัติ 

วิชาโท ภาษาเยอรมัน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  อาจารย์สุพัชชา  เจนณะสมบัติ 

 ส านักงานคณบด ี
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

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

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานที่จัดโครงการ 

วันที่  10 - 11  มิถุนายน  2559 2 วัน 
ณ ห้อง 14-202 และ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

(PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ 

- - 
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6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

งปม.รายได้    5,000 5,000 
นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   

งบประมาณ 
ระบุแหล่งที่มา
........................................................ 

  

 
แผนงาน ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

คณะฯ / สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกิจ 
  ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่ง

การเรียนรู้  
  สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  
  บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SAP 16  โครงการสื่อสาร รณรงค์เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์สถาบัน 
RAP 2  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานTQF 
ตัวชี้วัด  2. ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ ICT) เพ่ิมมากข้ึน

(ICT Literacy) ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มข้ึน 
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 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 2.3 กิจกรรมนักศึกษา 
ข้อ 1  จัดท าแผนการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การจัดท าแผนและกิจกรรม 
4  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบ ุ ถ้ามี) 

 รายวิชา GM 251: Basic Knowledge on Germany  
 รายวิชา GM 411: Experience in Using German  

 
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยาย  เสวนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

จัดบรรยาย, มีการฝึกซ้อมการตอบค าถามเป็นภาษาเยอรมัน  
 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

คณาจารย์ 0 2  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    
นิสิต    

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิชาโท
ภาษาเยอรมัน 

15 15 100 

- บัณฑิตศึกษา หลักสูตร....................    
บุคคลภายนอก ระบ.ุ.................................    

รวม 15 17 113.33 
 

10. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้  

- นิสิต  จ านวน  15  คน  (คิดเป็นร้อยละ 100  ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด) 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน 2558 

4 

10.2 ผลการประเมินโครงการ 
10.2.1  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ล าดับ ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

(ระดับ) 
มากที่สุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 1) 4.00 
(ระดับมาก) 

1 นิสิตมีทักษะสื่อสารภาษาเยอรมัน 
ระดับใด 

 15 คน    4.00 
 100%    

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 4.99 
(ระดับมาก

ที่สุด) 
1 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม เพียงใด 
15 คน     5.00 
100%     

2 สถานที่การจัดโครงการมีความ
เหมาะสม เพียงใด 

15 คน     5.00 
100%     

3 อาหารและเครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม เพียงใด 

15 คน     5.00 
100%     

4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 
เพียงใด 

14 คน 1 คน    4.93 
93.33% 6.67%    

5 
วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่
บรรยายเพียงใด 

15 คน     5.00 
100%     

หมายเหต ุ  ตัวชีว้ัด 2 (ทักษะสื่อสาร) แนบคะแนนสอบ คะแนนประเมินทักษะสื่อสารของนิสิตโดยอาจารย์ หรือ
เอกสาร/วีดิทัศน์ที่แสดงว่านิสิตมีทักษะสื่อสารเพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

              ตัวชีว้ัด 3 (คุณธรรมจริยธรรม) แนบผลการสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/วีดิทัศน์ 
                      ตวัชี้วัด 4 (ความรู้ปัญญา) แนบแบบบันทึกความรู้ของนิสิตที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ 
                      กรณีโครงการติดตามผลความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษษ แนบหลักฐาน
การน าเสนอและ           ก าหนดการการน าเสนอของนิสิต 

              ตัวชีว้ัด 5 (ทักษะความสัมพันธ์ฯ) ระดับปริญญาตรี แนบคลิปวีดิโอ ความยาว 5-7 นาที/ภาพถ่าย/
รายงานการฝึกทักษะชีวิต/ ระดับบัณฑิตศึกษา แนบ powerpoint การน าเสนอความก้าวหน้า/
ก าหนดการการน าเสนอของนิสิต 

 
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 
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10.2.2  ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น  เช่น  การสัมภาษณ์  การแสดงความคิดเห็น   
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และจากการถามความคิดเห็น ผลคือนิสิตมี

ความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกันและเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเยอรมัน 
อีกท้ังยังมีโอกาสได้พบและรู้จักเพ่ือนใหม่จากต่างสถาบัน       

 
10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 
นิสิตมีทักษะสื่อสารภาษาเยอรมัน ระดับมาก (4.00) ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการระดับมากที่สุด

(4.50) 
 

 
 
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งท่ีน่าชื่นชม สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง 
ได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  

  
หมายเหต ุ  โปรดระบุจ านวนความคิดเห็นที่เหมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเหน็ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา              จัดโครงการในครั้งต่อไป 
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   

ไม่มี 
 

13. ภาพประกอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
         (นางสาวรัชฎา  แสงตะวัน)   (อาจารย์สุพัชชา  เจนณะสมบัติ) 
 ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
     วันที ่30  มิถุนายน  2559   วันที่  30  มิถุนายน  2559 
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) รายละเอียดโครงการ 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 9) เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระบุ……………………………………………. 


