
ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (QA-HU) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อ : โครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1. เพื่อให้นิสิตบริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ โดยบูรณาการกับรายวิชาในระดับปริญญา
ตรี ELC 233 Language and Cross Culture Communication  

2. เพื่อให้นิสิตมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชาภาษาศาสตร์  
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์ มญัชุรี เกาสายพันธ์ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานทีจ่ัดโครงการ 

วันท่ี 19 – 20 พศจิกายน 2559 2 วัน 
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มศว 

ชุมชนคลองแสนแสบ (ชุมชนซอยเพชรบุรี 38) 
 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

 โครงการใหม ่
6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

 งปม. แผ่นดิน   เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

6,000 5,253 

 งปม.รายได้    - - 
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แผนงาน ผลผลิต 
  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏบิติัการคณะฯ / สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
  SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ยืน 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนษุยศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

   เป้าประสงค์ที ่1.1   บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
   ตัวช้ีวัดที ่3   ร้อยละของโครงการที่นิสติเข้าร่วมมีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/ 

  หรือมีคณุธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ที ่3.1    โครงการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
   ตัวช้ีวัดที ่1   ร้อยละของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
   ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย  
      รวมทั้งการบริการวิชาการที่ มีการประเมินผลการบรูณาการไว้ในรายวิชา 
   ตัวช้ีวัดที่ 3   ร้อยละของโครงการมีความรู/้ทักษะชีวิต/ยกระดับคณุภาพชีวิต 
 
 ความสอดคล้องกับการประกนัคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ้ามี) 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ELC 233 Language and Cross Culture Communication ที่เปิดสอน 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปกีารศึกษา 2559 
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8. สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ   
 โครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students จัดท าขึ้นเพื่อให้นิสิตบริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ
ในชุมชนคลองแสนแสบ โดยบูรณาการกับรายวิชาในระดับปริญญาตรี ELC 233 Language and Cross Culture Communication และเพื่อให้นิสิตมีจิตส านึก
ของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรม โดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 65 คน คณาจารย์ 5 คน และเจ้าหน้าท่ี 1 คน 

ในการด าเนินการอย่างแรก หลักสตูรฯ ท าการส ารวจ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศยั ผู้ประกอบการในชุมชนฯ ว่ามีความต้องการและ
ประสงค์ใหห้ลักสตูรฯ ช่วยเหลือดา้นใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา การสื่อสาร ตลอดจนความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนฯ ผลจากการ
ส ารวจพบว่ามรี้านค้าต้องการคู่มือแนะน าชุมชนคลองแสนแสบ รายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 15 ร้าน เพื่อใช้สามารถสื่อสารกับชาว
ต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังเหน็ว่าการท าความสะอาดเป็นสิ่งที่สมควรท าเป็นอย่างมาก เนื่องจากชุมชนไม่มีผูดู้แลความสะอาดในสว่นท่ีเป็น
ทางเดินเลย   

ขั้นตอนการท างานขั้นต่อไปหลังจากทราบความต้องการของชุมชนแล้ว หลักสูตรฯ ติดต่อไปยังสถานีดับเพลิง (บางกะปิ) เพื่อขอรถ
น้ าส าหรับใช้ท าความสะอาดชุมชน ซึ่งในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 นิสิตประชุมเพื่อวางแผนและขั้นตอนการท าความสะอาด และในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2559 นิสิตพร้อมด้วยคณาจารย์ลงพื้นที่ท าความสะอาดชุมชน โดยมีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่อง 28 และช่อง 33ออกอากาศเผยแพร่การ
ท างานของนิสิตและคณาจารย์ 

ส่วนการจัดท าคู่มือแนะน าชุมชนฯ และรายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษ นิสิตได้ด าเนินตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 คือ  
นิสิตส ารวจร้านค้า อาหาร และจุดน่าสนใจของแต่ละร้าน เพื่อจัดท าคู่มือแนะน าชุมชนฯ รายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษ  และมอบให้แก่ร้านค้าต่าง  ๆ 
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

อาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ 5 5 100 

นิสิตหลักสตูร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 
(หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันปีท่ี  2 

65 65 100 

รวม 69 69 100 
 

9. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังหมด 95 คน 

- นิสิต ตอบแบบสอบถาม จ านวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 65 คน  

- ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตอบแบบสอบถาม จ านวน  20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 20 คน 
-   ผู้ประกอบการร้านค้า ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 10 คน 

 
10.2 ผลการประเมินโครงการ 

     10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถามนิสิต จ านวน 65 คน 

ล าดับ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 
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ล าดับ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1.การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 1) 
1.1 นิสิตเข้าร่วมโครงการมจีิตส านึกของความ

เป็นพลเมืองที่ดีเพิม่ขึ้น 
36 คน 

(55.38%) 
25 คน 

(38.46%) 
4 คน 

(6.15%) 
- - 4.49 

1.2 นิสิตเข้าร่วมโครงการมคีุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น 

   32 คน 
(44.21%) 

22 คน 
(33.85%) 

11 คน 
(16.92%) 

- - 4.32 

2. การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 โครงการนี้ช่วยท าให้บริเวณพื้นที่ในชุมชนคลอง

แสนแสบสะอาด และเรียบร้อยมากขึ้น 
39 คน 

(60.00%) 
12 คน 

(18.46%) 
14 คน 

(21.54%) 
- - 4.38 

2.2 คู่มือแนะน าชุมชนคลองแสนแสบและ
รายการอาหารภาษาอังกฤษจะช่วยในการ
ประกอบการค้าให้สะดวกและง่ายขึ้น 

29 คน 
(44.62%) 

27 คน 
(41.54%) 

9 คน 
(13.85%) 

- - 
4.31 

3.การประเมินผลการบริหารโครงการ 

3.1 ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ชุนชนฯ ไดร้ับ
ในภาพรวม 

27 คน 
(41.54%) 

27 คน 
(41.54%) 

11 คน 
(16.92%) 

- - 
4.25 

3.2 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

31 คน 
(47.69%) 

24 คน 
(36.92%) 

10 คน 
(15.38%) 

- - 4.32 

คะแนนเฉลี่ย 86.92 4.35 

 
    10.2.2 ผลการประเมินจากแบบสอบถามของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้า จ านวน 30 คน 

ล าดับ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1. การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ 
1.1 โครงการนี้ช่วยท าให้บริเวณพื้นที่ในชุมชนคลอง

แสนแสบสะอาด และเรียบร้อยมากขึ้น 
12 คน 

(40.00%) 
11 คน 

(36.67%) 
7 คน 

(23.33%) 
- - 4.17 

1.2 คู่มือแนะน าชุมชนคลองแสนแสบและ
รายการอาหารภาษาอังกฤษจะช่วยในการ
ประกอบการค้าให้สะดวกและง่ายขึ้น 

18 คน 
(60.00%) 

7 คน 
(23.33%) 

5 คน 
(16.67%) 

- - 
4.43 

2.การประเมินผลการบริหารโครงการ 
2.1 ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ชุนชนฯ ไดร้ับ

ในภาพรวม 
14 คน 

(46.67%) 
15 คน 

(50.00%) 
1 คน 

(3.33%) 
- - 

4.43 

2.2 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความ
เหมาะสม 

16 คน 
(53.33%) 

11 คน 
(36.67%) 

3 คน 
(10.00%) 

- - 4.43 

คะแนนเฉลี่ย 87.33 4.37 
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ล าดับ ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ คะแนน

เฉลี่ย 
(ระดับ) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

    
เกณฑ ์5 ระดับ มากที่สุด = 4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น้อย = 1.81 - 2.60 
 น้อยที่สุด = 100 - 1.80 

 10.2.2 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีจติส านึกของ
ความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคณุธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการทีม่ีการบูรณาการ กับการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั รวมทั้งการบริการวิชาการที่
มีการประเมินผลการบูรณาการไวใ้นรายวิชา 

 
นิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการมีจติส านึกของความเป็นพลเมืองที่ดี  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลีย่เท่ากับ 4.49) 
 
จากการจัดท าคูม่ือแนะน าชุมชนฯ และรายการอาหารเป็น
ภาษาอังกฤษท าใหน้ิสิตทุกคนที่เขา้ร่วมโครงการได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีได้เรยีนมาในรายวชิาในการบริการวิชาการแก่แก่
ผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์  
1. ภาพถ่าย 
 
2. คู่มือแนะน าชุมชนคลองแสนแสบและรายการอาหาร 
 
3. คลิปวิดีโอ 
 
 
 
 

 
1. ภาพถ่ายของนิสิตในการท าความสะอาด  การจัดท าคูม่ือ

แนะน าชุมชนฯ และรายการอาหาร อย่างน้อย 5 รูป/คน 
2. คู่มือแนะน าชุมชนคลองแสนแสบ ฉบับภาษาอังกฤษ 1 เล่ม

และรายการอาหาร  15 ร้าน 
3.1 คลิปวิดีโอ จิตอาสา มศว เก็บขยะเพื่อชุมชนคลองแสนแสบ 

ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศนไ์ทยทีวีสีช่อง 3 
URL: https://goo.gl/A1r8db  

3.2 คลิปวิดโิอ การด าเนินงานของนิสิตในโครงการฯ  
URL: https://youtu.be/u7iZz_Zn7u8  

 
10. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

- 
11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   

- 
12. ภาพประกอบโครงการ 

 
 
 

https://goo.gl/A1r8db
https://youtu.be/u7iZz_Zn7u8
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ภาพการแพร่เผยการจัดโครงการฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

การประชาสัมพันธ์ ครอบครัวข่าว 3 URL: https://goo.gl/A1r8db 
 

 
 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง PRSWU  URL: https://www.facebook.com/prswu/posts/1137156066332867  

 
 
 
 

 
 
 
 

https://goo.gl/A1r8db
https://www.facebook.com/prswu/posts/1137156066332867
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ภาพนิสิตท าความสะอาดชมุชนคลองแสนแสบ 
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       นางสาวพรทิพย์ งามเจริญสุวรรณ                                       
      (นางสาวพรทิพย์ งามเจรญิสุวรรณ)            (อาจารย์ มญัชุรี เกาสายพนัธ)์ 
         ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ    ประธานโครงการฯ 
 วันท่ี      15  ธันวาคม  2559   วันท่ี      15   ธันวาคม  2559  
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) รายละเอียดโครงการ 
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี) 
 8) เอกสาร/หลักฐานการเผยแพรค่วามรู้ เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร 
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบ:ุ คลิปวิดีโอ จิตอาสา มศว เกบ็ขยะเพื่อชุมชนคลองแสนแสบ ถ่ายทอดทาง 
   สถานีโทรทัศนไ์ทยทีวีสีช่อง 3 URL: https://goo.gl/A1r8db   
   คลิปวิดิโอ การด าเนินงานของนิสติในโครงการฯ URL: https://youtu.be/u7iZz_Zn7u8 

https://goo.gl/A1r8db
https://youtu.be/u7iZz_Zn7u8






















































































โครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students 
(SSAP 3, สกอ. องค์ประกอบที่ 5) 

 
ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

SSAP 3   การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
RAP 13   โครงการเพ่ิมสมรรถนะทางด้านวิชาการและคุณธรรม จรยิธรรมแก่นิสิต 
 

ความสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี (2560-2563) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคณุภาพทั้งใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1.1   บัณฑิตมีคุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 
ตัวช้ีวัดที่ 3    ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/ 

หรือมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนา 

ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 3.1  โครงการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 1    ร้อยละของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย รวมท้ัง

การบริการวิชาการท่ีมีการประเมินผลการบูรณาการไว้ในรายวิชา 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของโครงการมีความรู้/ทักษะชีวิต/ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
สอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา (สกอ) 

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

การปรับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีทีผ่่านมา (โปรดระบุ) 
 โครงการใหม ่
 
การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

ELC 233 Language and Cross Culture Communication 
 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ช้ันปีที่ 2 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หัวหน้าโครงการ อ.มัญชุรี เกาสายพันธ์ 
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1.  หลักการและเหตุผล 
 ชุมชนคลองแสนแสบหรือชุมชนซอยเพชรบุรี 38 เป็นชุมชนที่ใกล้มหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งรวมร้านอาหาร
ต่างๆ ที่มีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย ซึ่งมีทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาเลือกซื้อและ
รับประทานอาหารเป็นจํานวนมาก  ชุมชนคลองแสนแสบจึงเป็นแหล่งรวมอาหารที่สําคัญของคนในบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย และจากการที่ได้ทําการสํารวจ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการในชุมชนฯ มีความต้องการ
และประสงค์ให้ทางมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษา การสื่อสาร ตลอดจนความสะอาด
เรียบร้อยของชุมชนฯ  หลักสูตรฯ ตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนฯ และการอยู่ร่วมกันที่ดีระหว่างชุมชนฯ กับ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ จึงจัดโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิดสํานึกที่ดีแก่นิสิตให้รู้จักการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน  และเพ่ือให้นิสิตช่วยปรับปรุงชุมชนฯ 
ให้เป็นที่สนใจและน่าอยู่  โดยนิสิตในหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติจะจัดทํารายการอาหารและคู่มือแนะนํา
ชุมชนฯ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนฯ เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดแก่ชาวต่างชาติและชาวไทยให้มาเลือกซื้อ
และรับประทานอาหาร  นอกจากน้ี  ในเรื่องของความเรียบร้อยของชุมชนฯ นิสิตจะช่วยกันทําความสะอาดชุมชนฯ 
เพ่ือให้ชุมชนฯ สะอาดและน่าอยู่ย่ิงขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้นิสิตบริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ โดยบูรณาการกับ
รายวิชาในระดับปริญญาตร ีELC 233 Language and Cross Culture Communication  
 2. เพ่ือให้นิสิตมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรม 
 
3.  ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 รายการอาหาร คู่มือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบ  และความสะอาดของชุมชนคลองแสนแสบ 
 
4.  ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 นิสิตมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม 
 
5.  ตัวชี้วัด (Indicator) 
 1. จํานวนนิสิตที่ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ 
 3. คู่มือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบ  
 4. รายการอาหาร 

5. ภาพถ่ายการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
6. คลิปวิดิโอ 
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6.  เกณฑ์ความสําเร็จ (Criteria)   
 1. จํานวนนิสิตที่ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบจํานวน 65 คน 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและผูป้ระกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ ≥ 4.01 
 3. คู่มือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบ จํานวน 1 เล่ม  

4. รายการอาหารของร้านอาหาร 15 ร้าน 
 5. ภาพถ่าย อย่างน้อย 5 รูป/คน 
 6. คลิปวิดิโอ 1 คลิป 
 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ  (ระบุวัน เดือน ปี) 
  ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 อบรมให้ความรู้นิสิตก่อนปฏิบัติงาน 
 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559  

 
8.  สถานที่ดําเนนิงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชุมชนคลองแสนแสบ (ชุมชนซอยเพชรบุรี 38) 
 

9.  ผู้เขา้ร่วมโครงการ 
 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 65 คน 
 
10.  แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 หมาย

เหตุ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การวางแผน              
2. การดําเนินงาน              
3. การประเมินผล              
4. การปรับปรุง              

 
รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นวางแผน 
1. การประชุมวางแผนขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการฯ 
3. การติดต่อประสานงานไปยังผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ 
4. อบรมให้ความรู้นิสิตก่อนปฏิบัติงาน 
5. การจัดตารางเวลาให้นิสิตดําเนินกิจกรรม ณ ชุมชนคลองแสนแสบ 
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ขั้นดําเนนิการ 
1. นิสิตสํารวจความต้องการและสัมภาษณผ์ู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการในชุมชนคลองแสนแสบ 
2. นิสิตทําความสะอาดบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ 
3. นิสิตจัดทําคูม่ือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบและรายการอาหาร 
4. ประธานโครงการฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุมและกํากับติดตามการ 

ดําเนินกิจกรรมของนิสิต 
 

ขั้นประเมินผล 
พิจารณาจากจํานวนนิสิตที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนคลองแสนแสบ คู่มือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบ 

รายการอาหาร และการทําความสะอาดชุมชนคลองแสนแสบ พร้อมภาพถ่าย การดําเนินกิจกรรมต่างๆ หลังจากน้ัน 
นําเสนอรายงานผลการประเมินโครงการต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 

 
ขั้นปรับปรงุตามผลประเมิน 
พิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือนําข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุง/แก้ไขในแผนงานการจัดโครงการ 

ครั้งต่อไป 
 

11. วงเงินรายจ่ายทั้งสิ้นของโครงการ 6,000 บาท 
ค่าวัสดุ 6,000  บาท 

วัสดุ (ไม้ถูพ้ืน  ไม้กวาด  ที่ขัดพ้ืน  ผงซักฟอก  ถุงใส่ขยะ  ถุงมือยาง) 5,000  บาท 
วัสดุสํานักงาน 1,000  บาท 

 
*ทั้งน้ี โดยถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ* 

 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 นิสิตมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองที่ดีและ/หรือมีคุณธรรม จริยธรรม 
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กําหนดการโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 

ณ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ และชุมชนคลองแสนแสบ (ชุมชนซอยเพชรบุรี 38) 
 

 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 
9.00 – 9.15 น.  ลงทะเบียน 

9.15 – 11.00 น.  อบรมให้ความรู้นิสิตก่อนจัดโครงการฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 
8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียน 

8.30 – 10.30 น. นิสิตทําความสะอาดบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ  

10.30 – 11.00 น. พัก 

11.00 – 12.00 น. นิสิตทําความสะอาดบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.  นิสิตทําความสะอาดบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ (ต่อ) 

14.00 – 14.30 น. พัก 
14.30 – 16.00 น.    นิสิตทําความสะอาดบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ 
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students  
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 

ณ ชุมชนคลองแสนแสบ (ชุมชนซอยเพชรบรีุ 38) 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน) 
 นิสิต            ผู้อยู่อาศัย       ผู้ประกอบการร้านค้า               อื่นๆ (ระบุ)............................ 
 

ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการจัดโครงการฯ 

คําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1.การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 1) 
1.1 นิสิตเข้ารว่มโครงการมีจติสํานึกของความเป็นพลเมืองที่ดี

เพิ่มขึ้น 
 

1.2 นิสิตเข้ารว่มโครงการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิม่ขึ้น  
2.การประเมินความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ 3) 
2.1 โครงการน้ีช่วยทําให้บรเิวณพื้นทีใ่นชุมชนคลองแสนแสบสะอาด 

และเรียบร้อยมากขึ้น 
 

2.2 คู่มือแนะนําชุมชนคลองแสนแสบและรายการอาหาร
ภาษาอังกฤษจะช่วยในการประกอบการค้าใหส้ะดวกและ 
ง่ายขึ้น 

 

3.การประเมินผลการบริหารโครงการ
3.1  ประโยชนแ์ละความคุ้มค่าที่ชุนชนฯ ไดร้ับในภาพรวม  
3.2  ระยะเวลาการจดัโครงการมีความเหมาะสม  

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงการในปีต่อไป 
สิ่งที่น่าชื่นชม / ประทับใจ ในการจัดโครงการคร้ังน้ี สิ่งทีค่วรปรับปรุง / พัฒนา ในการจัดโครงการปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 
ที ่   232 /2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร The Regeneration of San Saep Community by LCI Students 
---------------- 

       เพ่ือให้กำรจัดโครงกำร The Regeneration of San Saep Community by LCI Students ระหว่ำง
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกำยน 2559 ณ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชุมชนคลองแสนแสบ 
(ชุมชนซอยเพชรบุรี 38) ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 36 และ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2559 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 1.   อำจำรย์มัญชุรี    เกำสำยพันธ์   ประธำน 
 2.   อำจำรย์ ดร.อรรถสิทธิ์  บุญสวัสดิ์   กรรมกำร  
 3.   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุกัญญำ   เรืองจรูญ   กรรมกำร 
 4.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศิริพร   ปัญญำเมธีกุล   กรรมกำร 
 5.   อำจำรย์ ดร.นรินธร สมบัตินันท์  แบร์    กรรมกำร 
 6.   อำจำรย์ Nicole    Lasas    กรรมกำร 
 7.   อำจำรย์ Jack    Chan     กรรมกำร 
 8.   อำจำรย์ Dr.Meagan  Louie    กรรมกำร 
 9.   อำจำรย์ Murray    Ayres    กรรมกำร 
 10. นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สำขำวิชำภำษำเพ่ืออำชีพ    กรรมกำร 
         (หลักสูตรนำนำชำติ) 
 11. นำงสำวพรทิพย์    งำมเจริญสุวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

  มีหน้ำที ่  1.  วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
2. ก ำหนดวัน เวลำ ติดต่อสถำนที่จัดโครงกำรฯ 
3. แจ้งวันเวลำและสถำนที่จัดโครงกำรฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ 
4. น ำนิสิตและอำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
5. ก ำกับดูแลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ  
6. จัดท ำแบบประเมินผล และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
7. รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และน ำเข้ำวำระ    

        พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 

                       สั่ง   ณ   วนัที่  16  พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2559                                                                                                               
                                                 
 

   
(อำจำรย์ ดร.วำณี  อรรจน์สำธิต) 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 
 


