แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการ

1. ชื่อโครงการ
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

3. หน่ วยงาน / ผูร้ บั ผิดชอบ โครงการ
 ฝ่ าย……………………………………………………
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ……………………………………

หลักสูตร / สาขาวิ ชา……………………………
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ……………………………

 สโมสรนิ สิตคณะมนุษยศาสตร์
สานักงานคณบดี
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ .....................................
ชื่อผูร้ บั ผิดชอบโครงการ …………………………………
มือถือ ...............................................................
e-mail …………………………………………….
4. ระยะเวลาและสถานที่จดั โครงการ
วัน /เดือน /ปี
ระยะเวลา
ที่จดั โครงการ
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี )

สถานที่จดั โครงการ

5. การปรับปรุงการดาเนิ นงาน : จากการจัดโครงการครังก่
้ อน / จากข้อเสนอของกรรมการตรวจประเมิ นคุณภาพฯ

(A/P/D/C)
ข้อเสนอแนะจากครังก่
้ อน (ถ้ามี)

1

1

รายละเอียดการดาเนิ นงานที่ปรับเปลี่ยนในครังนี
้ ้

แสดงความสอดคล้องของแต่ละหัวข้อกับขัน
้ ตอนสาคัญของกระบวนการดาเนินงานแบบ PDCA โดยที่ P=

การวางแผน, D = การปฏิบต
ั ิตามแผน, C = การประเมินโครงการ/แผน และ A = การดาเนินการเพื่อปรับปรุง
โครงการ/แผน
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6. งบประมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 25 ..............
แหล่งงบประมาณ

จานวนเงิ น (บาท)
ได้รบั
ใช้จริง

หมวด

งปม.รายได้

 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน

นอกงปม. / ไม่ใช้งปม.

ระบุแหล่งทีม่ า....................................

งปม. แผ่นดิน

แผนงาน
 พืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ
เชิงรุก
 แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม

ผลผลิ ต
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรูท้ ม่ี ศี กั ยภาพ

7. สนับสนุนพันธกิ จ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ การคณะฯ /
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (P/D/C/A)

▪ 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)
SSAP
SAP
รหัสตัวชีว้ ดั (KS / KA)
ปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
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▪ ความสอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2563) ปี งบประมาณ พ.ศ.
25.....
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
เป้าประสงค์

▪ ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ มศว)
องค์ประกอบที่
ตัวบ่งชีท้ ่ี สกอ. / มศว
เกณฑ์ขอ้
การบูรณาการกับรายวิ ชา / การวิ จยั (โปรดระบุ ถ้ามี) (P/D/C/A)
 รายวิชา
.
 การวิ จยั
8. สรุปลักษณะของกิ จกรรมที่จดั ในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (P/D/C/A)

9. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้ าหมาย

จานวน
เป้ าหมาย
(คน)

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
(คน)

คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
นิสติ
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
ระบุ..................................................................
รวม
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10. การประเมิ นโครงการ (P/D/C/A)
10.1 การประเมิ นจากแบบสอบถาม
10.1.1 จานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน
คน
กลุ่มผูต้ อบแบบประเมิน มีดงั นี้
- คณาจารย์
จานวน
ทัง้ หมด)
- บุคลากรสายสนับสนุนฯ จานวน
ทัง้ หมด)
- นิสติ
จานวน
ทัง้ หมด)
- บุคคลภายนอก
จานวน
ทัง้ หมด)

คิดเป็ นร้อยละ

ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ หมด

คน (คิดเป็ นร้อยละ

ของผูต้ อบแบบประเมิน

คน (คิดเป็ นร้อยละ

ของผูต้ อบแบบประเมิน

คน (คิดเป็ นร้อยละ

ของผูต้ อบแบบประเมิน

คน (คิดเป็ นร้อยละ

ของผูต้ อบแบบประเมิน

10.1.2 ผลการประเมิ นโครงการจากแบบสอบถาม
ลาดับ
1
2

รายการ
ตามวัตถุประสงค์ / ตัวชีว้ ดั ของ
โครงการ
วัตถุประสงค์ทวไป
ั่

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ มาก
ปาน
น้อย น้อยทีส่ ดุ คะแนนเฉลีย่
(5)
(4)
กลาง
(2)
( 1 ) (เต็ม 5 คะแนน)
(3)
10 คน 5 คน
5 คน
(50%) (25%) (25%)

รวม
หมายเหตุ จานวน 10 คน , 5 คน หมายถึง จานวนความคิดเห็น และ 50% 25% หมายถึง ร้อยละของผูต้ อบ
แบบประเมินทัง้ หมด
= 4.21 - 5.00
เกณฑ์ 5 ระดับ มากทีส่ ดุ
มาก
= 3.41 - 4.20
ปานกลาง = 2.61 - 3.40
น้อย
= 1.81 - 2.60
น้อยทีส่ ดุ
= 1.00 - 1.80
10.2 การประเมิ นโดยวิธีการอื่น (เช่น พิจารณาคุณภาพของผลผลิต/ผลลัพธ์, ผลงานของผูร้ ว่ มโครงการ, สัมภาษณ์)
10.2.1 วิ ธีที่ใช้ประเมิ น
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10.2.2 ผลการประเมิ น

10.3 การประเมิ นตามตัวชี้วดั ของโครงการ / ตามแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี ของคณะฯ
เกณฑ์ความสาเร็จของโครงการฯ
ผลการประเมิ นตามจริง – ข้อมูลประกอบ
1. ……………………………………………………........ 1. …………………………………………………….........
2. ……………………………………………………........ 2. ………………………………………………….............
3. ……………………………………………………........ 3. ………………………………………………….............
เกณฑ์ฯตามเป้ าประสงค์ - ตัวชี้วดั ในแผนกลยุทธ์ ผลการประเมิ นตามจริง – ข้อมูลประกอบ
แผนปฏิ บตั ิ การ

1. ……………………………………………………........
2. ……………………………………………………........

1. …………………………………………………….........
2. ………………………………………………….............

11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ ม ของผูต้ อบแบบประเมิ น (P/D/C/A)
สิ่ งที่น่าชื่นชม
สิ่ งที่ควรแก้ไขปรับปรุง

หมายเหตุ โปรดระบุจานวนความคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา
จัดโครงการในครัง้ ต่อไป
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ) (P/D/C/A)

13. การปรับปรุงการดาเนิ นงานโครงการในครังต่
้ อไป (P/D/C/A)

14. ภาพประกอบโครงการ (P/D/C/A)
ปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560

6

(

)
ผูจ้ ดั ทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่

(

)
ประธานโครงการ
วันที่

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…………………………………………….
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