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โครงการจัดการความรู้ “รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร  
    ศศ.บ. ภาษาตะวันออก” 

  
                                                 (SSAP 5  ) 
 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา ( Wisdom ) ของนิสิตและบุคลากร 
 

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2558) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือทางบริหาร และเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์ 5.4 บริหารงานด้านบุคคลและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และครบวงจร 
ตัวช้ีวัด ที่ 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง 
 

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ) 
สกอ. 2.6 ระบบ และกลไกการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์ ข้อ 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
การปรับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา (โปรดระบุ) 

โครงการใหม่ 
 

การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 
THT 491 Independent Study 
OLS 492 Independent Study on Oriental Studies 
 

หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หัวหน้าโครงการ   อาจารย์อําไพ  อํารุงทรัพย์ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ตระหนักถึงความสําคัญของการเขียนภาคนิพนธ์ของนิสิต
ที่ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับภาษา วัฒนธรรม และสังคมของประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม และกัมพูชา  
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ที่นิสิตแต่ละคนสนใจและเก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกที่เรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และให้
นําเสนอผลการศึกษาของแต่ละคนในลักษณะภาคนิพนธ์ ที่เขียนในแนวทางเดียวกัน ที่ผ่านมาการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ยังไม่มีแนวทาง 
ในการจัดการด้านต่างๆ ที่ชัดเจน เช่น เกณฑ์การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกณฑ์การพิจารณาหัวข้อประเด็นที่ศึกษา  
การเรียบเรียง เกณฑ์การให้คะแนน และการนําเสนอผลการศึกษา ดังน้ัน ภาควิชาฯ จึงจะจัดโครงการจัดการความรู้
รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคนิพนธ์มีแนวปฏิบัติเดียวกันในการพิจารณาประเมินผลภาคนิพนธ์ของนิสิต และให้นิสิตทุกสาขาวิชาเอกท่ีเรียน
รายวิชาดังกล่าวมีแนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้เข้มแข็งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดการ การเขียนภาคนิพนธ์ในด้านรูปแบบ เน้ือหา การอ้างอิง และวิธีนําเสนอภาคนิพนธ์ในแนวทางเดียวกัน 

2.2  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการพิจารณาประเมินผลภาคนิพนธ์ 

ของนิสิต 

 
3.  ผลผลิตของโครงการ  (Output) 

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มีแนวปฏิบัติการเขียนภาคนิพนธ์ และการประเมินผล 
ภาคนิพนธ์ของนิสิต ทื่ศึกษารายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษา
ตะวันออก 
  
4.  ผลลัพธ์ของโครงการ  (Outcome) 

 4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์มีแนวปฏิบัติเดียวกัน ในการพิจารณาประเมินผลภาคนิพนธ์  

ของนิสิตแต่ละคน 

  4.2 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก มีแนวปฏิบัติในการจัดการ

ความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระ การเขียนภาคนิพนธ์ และวิธีนําเสนอภาคนิพนธ์ในแนวทางเดียวกัน 

 
5.  ตัวชี้วัด  (Indicator) 
 - ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระ 
 - จํานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการทําคู่มือ 
 - รายงานผลการจัดโครงการ ทําเป็นรูปแบบ PDF และข้อมูลบนเว็บไซต์ของภาคฯ 
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6.  เกณฑ์ความสําเร็จ  (Criteria)   
   ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ได้แนวปฏิบัติการจัดการความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
การนําเสนอภาคนิพนธ์ของนิสิตในแนวทางเดียวกัน  
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  (ระบุวัน เดือน ปี) 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง เดือนเมษายน 2557 

  
8.  สถานที่ดําเนินงาน  

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
9.  ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จํานวน 24 คน 

 
10.  แผนการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4

หมายเหตุ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ข้ันวางแผน       
ข้ันดําเนินการ       
ข้ันประเมินผล       
ข้ันปรับปรุง
ตามผลประเมิน 

      

รายละเอียดกิจกรรม 
ขั้นวางแผน 

1. เขียนโครงการจัดการความรู้ รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร 
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการจัดการความรู้ รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. 
ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 

3. ประชุมวางแผนโครงการจัดการความรู้ รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และ
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก 
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ขั้นดําเนินการ 
1. ประชุมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในด้านต่างๆ เช่น เกณฑ์การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เกณฑ์การ

พิจารณาหัวข้อประเด็นที่ศึกษา การเรียบเรียงเน้ือหา การอ้างอิง เกณฑ์การให้คะแนน และการ
นําเสนอผลการศึกษา 

2. รายงานผลการจัดโครงการ โดยทําเป็นรูปแบบ PDF และข้อมูลบนเว็บไซต์ของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออก 
 

ขั้นประเมินผล 
 นําเสนอผลการจัดโครงการเป็นวาระเพ่ือพิจารณาของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําภาควิชาฯ เพ่ือ
ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนของโครงการ และเสนอผลการ
พิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ 

 
ขั้นปรับปรุงตามผลประเมิน 

 ปรับปรุงผลการจัดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการภาควิชาฯ และคณะกรรมการประจําคณะ 
 
11. วงเงินรายจ่ายทั้งสิ้นของโครงการ   
 -  
  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 อาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ จะมีแนวปฏิบัติฐานเดียวกัน ในการพิจารณาประเมินผลภาคนิพนธ์
ของนิสิต 

12.2 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย และหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก จะมีแนวปฏิบัติในการ
จัดการความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระ การเขียนภาคนิพนธ์ และวิธีนําเสนอภาคนิพนธ์ในแนวทางเดียวกัน 

 



                                                                            
                                                           คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์ 
                                                                ที่  ๘๒/๒๕๕๗ 
                 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดโครงการจัดการความรู้  “รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสตูร  ศศ.บ.  
                         ภาษาไทย  และหลักสูตร  ศศ.บ.  ภาษาตะวันออก”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
                                                             .................................... 

เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการจัดการความรู้  “รายวิชาการศึกษาอิสระหลักสูตร  ศศ.บ. ภาษาไทย  และ
หลักสูตร  ศศ.บ.  ภาษาตะวันออก”  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ี      

๑.  หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   ที่ปรึกษา 
๒.  อาจารย์อําไพ   อํารุงทรัพย์  ประธาน 
๓.  รองศาสตราจารย์จินตนา  พุทธเมตะ  กรรมการ 
๔.  รองศาสตราจารย์รุ่งฤดี  แผลงศร   กรรมการ 
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์  กรรมการ 
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น  บุญปก   กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์  บุญประเสริฐ  กรรมการ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภสินธ์ุ  แผลงศร   กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล   กรรมการ 

 ๑๐.  อาจารย์พรธาดา     สุวัธนวนิช  กรรมการ 
 ๑๑.  อาจารย์มนตรี   เจียมจรุงยงศ์  กรรมการ  
 ๑๒.  อาจารย์รัชนีย์ญา   กลิ่นนํ้าหอม  กรรมการ 
 ๑๓.  อาจารย์วาสนา   นามพงศ์  กรรมการ 
 ๑๔.  อาจารย์ห่วนห์  วัน   ฟุก   กรรมการ 
 ๑๕.  อาจารย์กนกกร   ตัลยารักษ์  กรรมการ 
 ๑๖.  อาจารย์บรรพต   ศิริชัย   กรรมการ 
 ๑๗.  อาจารย์ประภาพร   ลิ้มจิตสมบูรณ ์  กรรมการ 
 ๑๘.  อาจารย์พรรัตน์   ถิระนันท ์  กรรมการ 
 ๑๙.  อาจารย์ภัสธิดา   บุญชวลิต  กรรมการ 
 ๒๐.  อาจารย์สยุมพร   ฉันทสทิธิพร  กรรมการ 
 ๒๑.  อาจารย์อาทินันท์   กาญจนดุล  กรรมการ 
 ๒๒.  อาจารย์ Takayuki   Fujimoto  กรรมการ 
 ๒๓.  อาจารย์ Tsukasa   Takagi   กรรมการ 
 ๒๔.  อาจารย์ธิติวัส    อังกุล   กรรมการและเลขานุการ 

  



     - ๒ - 
มีหน้าที ่ ๑.  กําหนดเกณฑ์การจัดการความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระหรือภาคนิพนธ์ของนิสิตช้ันปีที่  ๔ 

   ๒.  จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ในรายวิชาดังกล่าวสําหรับอาจารย์และนิสิต 
   ๓.  เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้รายวิชาการศึกษาอิสระ 
        
                          สั่ง   ณ   วันที ่  ๑๘   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

 
                                                                             (อาจารย์วาณี  อรรจน์สาธิต) 
                                                                               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 




