
ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (QA-HU) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อ โครงการสานสัมพันธ์คณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่าภาควิชาภาษาตะวันตก 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

 2.1 เพ่ือให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้มีโอกาสแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้มีพระคุณและ/
หรือภาควิชาฯ 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจให้แก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ของภาควิชาฯ 
 2.3  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ปัจจุบัน คณาจารย์อาวุโสที่
เกษียณอายุราชการของภาควิชาฯ 
  2.4 เพ่ือเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน   

 2.5 เพ่ือให้ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  คณาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ปัจจุบันของภาควิชาฯ 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ตลอดจนเห็นคุณค่าในประเพณีวัฒนธรรมนั้น 
 

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชาตะวันตก 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร  คาดการณ์ไกล 
หลักสูตรวิชาโท ภาษาเยอรมัน 
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
หลักสูตร ศศ.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร  คาดการณ์ไกล 
 ส านักงานคณบด ี
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร ์
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
........................................................................ 
มือถือ ............................................................... 
e-mail ………………………..………………………….. 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานที่จัดโครงการ 

วันที่ 29  เมษายน  2559 1 วัน ห้อง 222 อาคาร 2 
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5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
(PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ 

  

  
 

6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

งปม.รายได้    13,900 13,500 
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 31 แผนงานอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะ 

(3) โครงการสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ 
(5) โครงการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรม 
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 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ ให้มีคุณภาพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานTQF 
ตัวช้ีวัด  3. ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมี

คุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
เป้าประสงค์  4.1 บุคลากรนิสิต มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะไทย 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของโครงการที่บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและซาบซึ้ง

ในวัฒนธรรมและศิลปะไทย 
2. ร้อยละของโครงการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะไทยที่มีระบบ PDCA 

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 
- 

การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบ ุ ถ้ามี) 
- 

8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยาย  เสวนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ในช่วงเช้ามีการบรรยาย เรื่อง ภาควิชาภาษาตะวันตก จากมุมมองของศิษย์เก่า โดยคุณด ารง  พุฒตาล 

และในช่วงบ่ายมีการเสวนาโดยรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  เรื่อง  ศักยภาพทางภาษา : สะท้อนความต้องการของ
สังคม โดย คุณขนิษฐา วิเศษเธียรกุล  (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ชินได จ ากัด) และคุณปรมาภรณ์  จุลกะ 
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแผนกประกันต่างประเทศ โรงพยาบาลสมิติเวช) 

หลังจากนั้น ตัวแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และตัวแทนนิสิตมอบพวงมาลัยเพ่ือ
แสดงความกตเวทิตาแด่อาจารย์ 

 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของเป้าหมาย 

คณาจารย์ 8 16 200 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2 2 100 
นิสิต 50 56 112 

- ปริญญาตรี หลักสูตร....................    
- บัณฑิตศึกษา หลักสูตร....................    

บุคคลภายนอก 
ระบุ
.................................................................. 

 
  

รวม 60 74 123.33 
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10. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   62   คน  คิดเป็นร้อยละ  83.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้  

- คณาจารย์ จ านวน  12  คน  (คิดเป็นร้อยละ 19.35  ของผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด) 

- บุคลากรสายสนับสนุนฯ จ านวน  2  คน  (คิดเป็นร้อยละ  3.23  ของผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด) 

- นิสิต จ านวน  48  คน  (คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งหมด) 

 
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) 4.32  
(มากที่สุด) 

1 นิสิตมีจิตส านึกของความมีคุณธรรม 
จริยธรรมระดับใด 

30 22 10 0 0 4.32 
48.39 35.48 16.13 0.00 0.00 

ตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 4) 4.55 
(มากที่สุด) 

1 นิสิตมีความตระหนัก เห็นคุณค่า 
ซาบซึ้ง กตเวทิตาต่อคณาจารย์ใน
ระดับใด 

42 12 8 0 0 4.55 

67.74 19.35 12.90 0.00 0.00 
การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 4.38 

(มากที่สุด) 
1 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ

เหมาะสม เพียงใด 
31 19 12 0 0 4.31 

50.00 30.65 19.35 0.00 0.00 
2 สถานที่การจัดโครงการมีความ

เหมาะสม เพียงใด 
36 15 11 0 0 4.40 

58.06 24.19 17.74 0.00 0.00 
3 อาหารและเครื่องดื่มมีความ

เหมาะสม เพียงใด 
39 14 9 0 0 4.48 

62.90 22.58 14.52 0.00 0.00 
4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 

เพียงใด 
40 22 0 0 0 4.65 

64.52 35.48 0.00 0.00 0.00 

5 
วิทยากรมีความรู้ในหัวข้อที่บรรยาย
เพียงใด 

22 22 18 0 0 
4.06 

35.48 35.48 29.03 0.00 0.00 
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หมายเหต ุ  ตัวชีว้ัด 2 (ทักษะสื่อสาร) แนบคะแนนสอบ คะแนนประเมินทักษะสื่อสารของนิสิตโดยอาจารย์ 
หรือเอกสาร/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 

 
 
10.2.2  ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น  เช่น  การสัมภาษณ์  การแสดงความคิดเห็น   

ไม่มี 
 
 

10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

1. นิสิตมีจิตส านึกของความมีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับมากท่ีสุด (4.32) 

2. นิสิตมีความตระหนัก เห็นคุณค่า ซาบซึ้ง 
กตเวทิตาต่อคณาจารย์ในระดับมากที่สุด (4.55) 

3. นิสิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการใน
ระดับมากท่ีสุด (4.38) 

1. ผลการประเมินในภาพรวมของโครงการระดับมาก
ที่สุด (4.42) 

 
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งท่ีน่าชื่นชม สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง 
วันน้ีสนุกมากๆเลยค่ะอาจารย์ ขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยจดัที่
มีคุณค่าแบบนี้ค่ะอาจารย ์  
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ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เรามสี่วนร่วมในงานนี้ เป็นงานเล็กๆที่
อบอุ่น ประทับใจอ.ปราณีและอ.อรพรรณมากคะ่ ท่านให้
ความรู้ดมีาก 

 

ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เรามสี่วนร่วมในงานนี้ เป็นงานเล็กๆที่
อบอุ่น ประทับใจอ.ปราณีและอ.อรพรรณมากคะ่ ท่านให้
ความรู้ดมีาก 

 

ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้พวกเราใน
วันน้ีค่ะ  

  
หมายเหต ุ  โปรดระบุจ านวนความคิดเห็นที่เหมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเหน็ด้วย เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา              จัดโครงการในครั้งต่อไป 
 

12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   
ไม่มี 
 

13. ภาพประกอบโครงการ 
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           (นางสาวรัชฎา   แสงตะวัน)  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร  คาดการณ์ไกล) 
 ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
     วันที ่2  มิถุนายน  2559         วันที่ 2  มิถุนายน  2559 
 
 
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……………………………………………. 
 


