แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อโครงการ

โครงการจัดทาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

2. วัตถุประสงค์กรจัดโครงการ
2.1 เพื่อจัดทำ มคอ.2 หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำภำษำไทย
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ฝ่ำย…………………………………………………………………….…
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร
.............................................................................

 ภำควิชำ ภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร
อำจำรย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ

หลักสูตร: หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำภำษำตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร อำจำรย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ
15-22 กรกฎำคม 2558

ระยะเวลา
(ระบุจำนวนวัน / เดือน / ปี)
8 วัน

สถานที่จัดโครงการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA)
ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี)

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

- ไม่มี -

- ไม่มี -

6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แหล่งงบประมาณ
งปม. แผ่นดิน

 งปม.รำยได้

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รำยจ่ำยอื่น
 งบดำเนินงำน

แผนงาน

50,000 บาท

45,226 บาท

ผลผลิต

 ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม

 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
 ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
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7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนำบุคคลที่มีคณ
ุ ภำพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภำพ มีประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
 บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
 สืบสำนและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคณ
ุ ภำพ และธรรมำภิบำล

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SAP 11 โครงกำรประเมินและพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบเวลำของหลักสูตร

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรทีม่ ีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เหมำะสม
เป้ำประสงค์ 5.1 กำรบริหำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
ตัวบ่งชี้ สกอ.ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตร
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยำย เสวนำ อบรมเชิงปฏิบัติกำร
ระดมควำมคิดของคณำจำรย์ บุคลำกร และนิสติ ภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก เพื่อผลิต มคอ.2
หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
คณำจำรย์
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
บุคคลภำยนอก
ระบุ อำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิพำกษ์หลักสูตร
ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รวม

จานวนเป้าหมาย
(คน)
10

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
10

10

10

20

20
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10. ผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น กำรสัมภำษณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็น
- กำหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ำศึกษำให้ชัดเจน สัดส่วนนิสติ ชำวต่ำงชำติ และสัดส่วนของนิสิตชำวไทย
- กำหนดให้มีกำรทดสอบเพื่อเข้ำศึกษำ
- กำรเป็นหลักสูตรนำนำชำติใช้เกณฑ์อย่ำงไร ผู้เรียนเป็นชำวต่ำงชำติ ผู้เรียนเป็นชำวไทย ภำษำที่ใช้สอน ตรวจสอบ
กับประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องเกณฑ์กำรเป็นหลักสูตรนำนำชำติ เกณฑ์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ต้องระบุสถำนภำพของหลักสูตรต้องระบุว่ำได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรโดยสภำมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ในกำรประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ
.
- ระยะเวลำกำรศึกษำควรปรับเป็น 4 ปี เพื่อให้เหมำะสมกับควำมเป็นจริง และสอดคล้องกับระยะเวลำในกำรลำ
ศึกษำของผู้ที่จะเข้ำศึกษำ
- จำนวนหน่วยกิตควรเป็น 48 หน่วยกิต
- ควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศให้ระบุรำยละเอียดว่ำร่วมมือในลักษณะใดบ้ำง
- ปรับรำยละเอียดในหัวข้ออำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ
- ชื่อ นำมสกุล เลขบัตรประจำตัวประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้ใช้
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 2548 หน้ำ 18 ข้อ 9.2
- ปรับเรียงวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็นปริญญำเอก โท และตรี
- สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตรต้องปรับเขียนใหม่ให้
เหมำะสมกับธรรมชำติของภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก ควรระบุให้ไกล้ตัว เช่น ปริญญำเอกภำษำไทยมี
ควำมจำเป็นต่อประเทศชำติ กล่ำวถึงลักษณะของปริญญำเอกสำขำภำษำไทยในมหำวิทยำลัยต่ำงๆ และ มศว จะมี
ควำมแตกต่ำงจำกที่อื่นอย่ำงไรบ้ำง กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศเป็นควำมโดดเด่นของสถำบัน
- ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบันควรเพิ่มกำรบูรณำกำรศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้
- ปรัชญำ ควำมสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องระบุเป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำคืออะไร สำมำรถผลิตบัณฑิตเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนวิชำชีพใดได้บ้ำง
- แผนกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรต้องระบุว่ำจะมีกำรดำเนินกำรภำยใน 5 ปี
- เพิ่มหัวข้อปัญหำของนิสิตแรกเข้ำ กลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ ข้อจำกัดของนิสติ แผนกำรวิจัย
กำรศึกษำ งบประมำณ ระบบกำรศึกษำ
- ประชุมกำหนดรหัสรำยวิชำ ชื่อวิชำ และคำอธิบำยรำยวิชำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เขียนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับชื่อรำยวิชำ
- แต่ละกลุม่ ในหมวดวิชำเลือกควรล้อกัน เช่น ระเบียบวิธีวิจยั ในกลุ่มต่ำงๆ
- ตำแหน่งและคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจำหลักสูตรและอำจำรย์ประจำควรเพิ่มผลงำนวิจัยทีต่ ีพิมพ์ใน
วำรสำร ภำระงำนสอนในปัจจุบัน ข้อมูลในตำรำงต้องระบุให้ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด
- เพิ่มและปรับกำรเขียนในหมวดต่ำงๆ เช่น ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร โครงสร้ำงหลักสูตร ผลกำรเรียนรู้
กลยุทธ์กำรสอนและประเมินผล กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรประกันคุณภำพหลักสูตร กำรประเมินและปรับปรุงกำร
ดำเนินกำรของหลักสูตร
10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในการ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 100
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11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
สิ่งที่น่าชื่นชม
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง
เป็นหลักสูตรทีม่ ีความโดดเด่นในด้านการบูรณาการศาสตร์
-ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาต้องชัดเจนและถูกต้องทั้ง
วรรณคดี คติชน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
-เกณฑ์การรับและความเป็นหลักสูตรนานาชาติ
หมายเหตุ โปรดระบุจำนวนควำมคิดเห็นทีเ่ หมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละควำมคิดเห็นด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
จัดโครงกำรในครั้งต่อไป
12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จำกประธำน/หัวหน้ำโครงกำร)
- โครงกำรต้องมีดำเนินกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไปอีกเพื่อควำมสมบูรณ์ของกำรจัดทำ มคอ 2 หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎี
บัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
13. ภาพประกอบโครงการ

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงเด่น บุญปก)
ผู้จัดทำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร
วันที่

(อำจำรย์วิชชุกร ทองหล่อ)
ประธำนโครงกำร
วันที่
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