รายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ “โครงการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์”
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการสร้างเครื อข่ายศิษย์เก่า
2.2 เพื่อพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการเตรี ยมความพร้อมสู่อาชีพแก่ศิษย์เก่า
3. หน่ วยงาน / ผูร้ บั ผิดชอบ โครงการ
ฝ่ าย พัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า

 หลักสูตร – สาขาวิ ชา
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
.......................................................................

 สโมสรนิ สิตคณะมนุษยศาสตร์
 สานักงานคณบดี
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
.....................................................................
...............................................................................
มือถือ ...........................................................................
E-mail ……………………………………………………
4. ระยะเวลาและสถานที่จดั โครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จดั โครงการ

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี )

2 ธันวาคม 2559

1 วัน

สถานที่จดั โครงการ

โถงชั้น 2 ห้อง 204 และ ห้อง 405
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครังก่
้ อน / ดาเนิ นการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิ นคุณภาพฯ
(PDCA)
ข้อเสนอแนะจากครังก่
้ อน (ถ้ามี)

รายละเอียดการดาเนิ นงานที่ปรับเปลี่ยนในครังนี
้ ้

-

- ปรับเปลี่ยนสถานที่จากโรงยิมพลศึกษา ชั้น 3
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
เป็ นห้อง 204 และ ห้อง 405 อาคาร 14 มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
- พัฒ นาหัว ข้อการให้ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ โ ดย
บูรณาการเรื่ องการสร้ างเครื อข่ายกับการเตรี ยมความ
พร้อมสู่ อาชีพ
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6. งบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
แหล่งงบประมาณ
 งปม. แผ่นดิน
 งปม.รายได้
 นอกงบประมาณ / ไม่ใช้
งบประมาณ

จานวนเงิ น (บาท)
ได้รบั
ใช้จริง

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน
ระบุแหล่งทีม่ า
........................................................

แผนงาน
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ั
 การแก้ไขปญหาความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า และ
สร้างการเติบโตจากภายใน

97,000

97,000

ผลผลิ ต
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการวิจยั เพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้
ทีม่ ศี กั ยภาพ

7. สนับสนุนพันธกิ จ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ การคณะฯ /
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา

 สนับสนุนพันธกิ จ
 ผลิตและพัฒนาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้แก่สงั คม โดยผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ละสังคมแห่งการเรียนรู้
 สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมทีม่ คี ุณภาพ มีประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อสังคม ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
 บริการวิชาการทีต่ อบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพ และธรรมาภิบาล

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SAP 43
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 25560-2563) ปี งบประมาณ พ.ศ.
2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริ หารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่ องมือทางการบริ หารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม
เป้ าประสงค์ ที่ 5.1 การบริ หารที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลและการสร้างสัมพันธภาพกับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 (สกอ.) การบริ การวิชาการแก่สงั คม
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ข้อ 5
การบูรณาการกับรายวิ ชา / การวิ จยั (โปรดระบุ ถ้ามี)
ไม่มี
8. สรุปลักษณะของกิ จกรรมที่จดั ในโครงการ
1. พิธีเปิ ดโครงการ พิธีกรเชิญคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิ ดกิจกรรม “การพัฒนาความรู ้และประสบการณ์แก่
บัณฑิตใหม่” และให้โอวาทแก่บณั ฑิตใหม่
2. กิจกรรม “การพัฒนาความรู ้และประสบการณ์แก่บณ
ั ฑิตใหม่”

วิทยากร ซึ่งเป็ นศิษย์เก่า และปั จจุบนั เป็ นอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์ มศว บรรยายให้ความรู ้ในหัวข้อ การนาความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพ และประโยชน์ของ
การสร้างเครื อข่ายศิษย์เก่า
3. กิจกรรม การฝึ กซ้อมเข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตร โดยคณาจารย์ฝ่ายฝึ กซ้อม
4. พิธีปิด พิธีกรสรุ ปสาระสาคัญของกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทาแบบประเมินผลโครงการ
9. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสิตและศิษย์เก่า
บุคคลภายนอก
ระบุ
..................................................................
รวม

จานวน
เป้าหมาย
(คน)
20
30
580

จานวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)
25
32
582

-

-

630

639

10. ผลการประเมิ นโครงการ
10.1 จานวนผูต้ อบแบบสอบถามของนิ สิตที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 525 คน คิดเป็นร้อยละ 82.16 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
- คณาจารย์ จานวน คน (คิดเป็นร้อยละ - ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิตและศิษย์เก่า จานวน 525 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมด)
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10.2 ผลการประเมิ นโครงการ
10.2.1 ผลการประเมิ นจากแบบสอบถาม
ลา
ดับ

รายการ

ตามวัตถุประสงค์โครงการ
1 ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเครือข่ายศิษย์เก่า
2 ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ
ศิษย์เก่าเห็นประโยชน์และความสาคัญ
3 ของการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า คณะ
มนุษยศาสตร์
ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูลช่องทางการ
4 สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์
ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป
5

สถานที่ที่ใช้จัดโครงการมีความเหมาะสม

6

ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม

7

ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม

มากที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

159
30.29%
157
29.90%

243
46.29%
245
46.67%

110
20.95%
114
21.72%

12
2.28%
9
1.71%

1
0.19%
-

172
32.76%

255
48.58%

91
17.33%

6
1.14%

1
0.19%

158
30.10%

254
48.38%

105
20.00%

8
1.52%

-

142
27.05%
158
30.10%
165
31.43%

245
46.67%
269
51.24%
265
50.48%

126
24.00%
95
18.09%
93
17.71%

7
1.33%
3
0.57%
2
0.38%

5
0.95%
-

คะแนน
เฉลี่ย
(เต็ม 5
คะแนน)
4.04
4.05

4.13

4.07

-

รวม

3.98
4.11
4.13
4.07

สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์โครงการเท่ากับ 4.07
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 ผลการประเมิ นโดยวิ ธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น
-
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10.3 ผลประเมิ นตามตัวชี้วดั ของโครงการตามแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของคณะฯ
ผลการประเมิ นตัวชี้วดั ของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมิ นตามจริง
- มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
- มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการร้อยละ 100
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ่มมากขึ้น - ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู ้เพิ่มมากขึ้น
- มีช่องทางให้ความรู ้แก่ศิษย์เก่ามากขึ้น
- มีช่องทางให้ความรู ้แก่ศิษย์เก่ามากขึ้น
11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ ม ของผูต้ อบแบบประเมิ น
สิ่งที่ควรปรับปรุง/พัฒนาในการจัดโครงการ
สิ่งที่น่าชืน่ ชม/ประทับใจในการจัดกิจกรรม
ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยใช้ช่องทาง social อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมมีความเอาใจใส่ และทาให้เข้าใจได้ง่าย
network (3)
มากขึ้น (26)
เอกสารทีไ่ ด้รับไม่ครบ (2)
มีการจัดระเบียบการฝึกเป็นขั้นตอนชัดเจน (7)
สถานที่คับแคบเกินไป (15)
ระยะเวลาการฝึกซ้อมมีความเหมาะสม (5)
ควรมีเวลาพักระหว่างการฝึก (2)
สถานที่มีความเหมาะสม (1)
ระยะเวลาการฝึกซ้อมนานเกินไป (2)
หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดโครงการในครัง้ ต่อไป
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้ าโครงการ)
- บัณฑิตหลายคนแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ ในครัง้ ต่อไปควรเพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเน้นย้าให้
บัณฑิตทราบระเบียบการแต่งกายทีถ่ ูกต้อง
- ห้อง 405 ทีใ่ ช้จดั กิจกรรมมีขนาดเวทีค่อนข้างเล็ก ในครัง้ ต่อไปควรจัดหาห้องที่มเี วทีขนาดใหญ่เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม
13. ภาพประกอบโครงการ
(ซ้าย-ขวา) บัณฑิ ตใหม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิ จกรรมการฝึ กซ้อม
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(ซ้าย-ขวา) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิ ดกิ จกรรม “การพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์แก่
บัณฑิ ตใหม่” และให้โอวาทแก่บณ
ั ฑิ ตใหม่

(ซ้าย-ขวา) วิ ทยากร บรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อ การนาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปใช้ในวิ ชาชีพ
และประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า

(ซ้าย-ขวา) การฝึ กซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณาจารย์ฝ่ายฝึ กซ้อม
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( อาจารย์ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์
ผูจ้ ดั ทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่ 6 มกราคม 2560

)

(

อาจารย์ประภาพร ลิม้ จิตสมบูรณ์
ประธานโครงการ
วันที่ 6 มกราคม 2560

)

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ
 2) หนังสือขออนุมตั จิ ดั โครงการ
 3) รายละเอียดโครงการ
 4) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
 5) รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี)
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีทเ่ี ป็ นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้)
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ระบุ……ใบเสร็จ
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