
ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อโครงการ     โครงการจัดท าหลักสูตรปริญญาศลิปศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

 
2. วัตถุประสงค์กรจัดโครงการ 

 2.1  เพื่อจัดท ำ มคอ.2 หลักสตูรศิลปศำสตรดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย 
 

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ฝ่ำย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร 

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

 ภำควิชำ ภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร 

อำจำรย์ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ 

หลักสูตร: หลักสตูรศลิปศำสตรบณัฑิตสำขำวิชำภำษำตะวันออก 
ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร  อำจำรย ์ดร.วิชชุกร ทองหล่อ 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ ำนวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานที่จัดโครงการ 

15-22 กรกฎำคม 2558 8 วัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

 
5. การปรบัปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งน้ี 

- ไม่มี - - ไม่มี - 
 
 

6. งบประมาณ   
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รำยจ่ำยอื่น 
 งบด ำเนินงำน 

50,000 บาท 45,226 บาท 

 งปม.รำยได้      
 
แผนงาน ผลผลิต 
  ขยำยโอกำสและพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 

  ส่งเสรมิกำรวิจัยและพัฒนำ 
  อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร ์
  ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร 
  ผลงำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 
  ผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู ้
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7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบติัการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกิจ 
 ผลิตและพัฒนำบุคคลที่มีคณุภำพและคณุธรรมให้แกส่ังคม โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้และสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
 สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวตักรรมที่มคีุณภำพ มีประโยชน์อย่ำงยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชำติและนำนำชำต ิ 
 บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม  
 สืบสำนและท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนำระบบบริหำรที่มีคณุภำพ และธรรมำภิบำล 

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

              

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร ์(พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรทีม่ีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ี
เหมำะสม                                                                                   

     เป้ำประสงค ์5.1  กำรบริหำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรสรำ้งสัมพันธภำพกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม     
        ตัวช้ีวัดที่ ๑. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น                                                                                                                           

 ความสอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรอื สมศ.) 
ตัวบ่งช้ี สกอ.ระดับหลักสตูร 
องค์ประกอบท่ี 2  ด้ำนกำรผลติบณัฑิต 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรหลักสูตร 

 
8. สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยำย  เสวนำ  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 

ระดมควำมคดิของคณำจำรย์  บุคลำกร  และนิสติ ภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก เพื่อผลิต มคอ.2  
หลักสตูรศลิปศำสตรดุษฎีบณัฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย  ตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  
  
  
  
 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คณำจำรย ์ 10 10 
บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร   
บุคคลภำยนอก 
ระบุ อำจำรย์ ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้วิพำกษ์หลักสูตร  
ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑติ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

10 
 

10 

รวม 20 20 
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10. ผลการประเมินโครงการ 
ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น  เช่น  กำรสัมภำษณ์  กำรแสดงควำมคิดเห็น   

- ก ำหนดคุณสมบัติของผูเ้ข้ำศึกษำให้ชัดเจน สัดส่วนนิสติชำวต่ำงชำติ และสัดส่วนของนิสิตชำวไทย 
- ก ำหนดให้มีกำรทดสอบเพื่อเข้ำศึกษำ 
- กำรเป็นหลักสูตรนำนำชำติใช้เกณฑ์อย่ำงไร ผู้เรียนเป็นชำวต่ำงชำติ ผู้เรยีนเป็นชำวไทย ภำษำที่ใช้สอน ตรวจสอบ
กับประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องเกณฑ์กำรเป็นหลักสูตรนำนำชำติ เกณฑ์ของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
- ต้องระบุสถำนภำพของหลักสูตรต้องระบุว่ำได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสตูรโดยสภำมหำวิทยำลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ในกำรประชุมครั้งท่ี          เมื่อวันที่      เดือน      พ.ศ          . 
- ระยะเวลำกำรศึกษำควรปรับเปน็ 4 ปี เพื่อให้เหมำะสมกับควำมเป็นจริง และสอดคล้องกับระยะเวลำในกำรลำ
ศึกษำของผู้ที่จะเข้ำศึกษำ 
- จ ำนวนหน่วยกิตควรเป็น 48 หน่วยกิต 
- ควำมร่วมมือกับสถำบันต่ำงประเทศให้ระบุรำยละเอียดว่ำร่วมมือในลักษณะใดบ้ำง 
- ปรับรำยละเอียดในหัวข้ออำชีพท่ีสำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
- ช่ือ นำมสกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ตำแหน่ง และคณุวุฒิกำรศึกษำของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร  ให้ใช้
ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 2548 หน้ำ 18 ข้อ 9.2 
- ปรับเรียงวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรเป็นปรญิญำเอก โท และตร ี
- สถำนกำรณภ์ำยนอกหรือกำรพฒันำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตรต้องปรับเขยีนใหม่ให้
เหมำะสมกับธรรมชำติของภำควิชำภำษำไทยและภำษำตะวันออก  ควรระบุใหไ้กลต้ัว เช่น ปริญญำเอกภำษำไทยมี
ควำมจ ำเป็นต่อประเทศชำติ กล่ำวถึงลักษณะของปริญญำเอกสำขำภำษำไทยในมหำวิทยำลยัต่ำงๆ และ มศว จะมี
ควำมแตกต่ำงจำกท่ีอื่นอย่ำงไรบ้ำง กำรสอนภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศเป็นควำมโดดเด่นของสถำบัน 
- ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบันควรเพิ่มกำรบูรณำกำรศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้ 
- ปรัชญำ ควำมส ำคญัและวัตถุประสงค์ของหลักสตูรต้องระบุเปำ้หมำยให้ชัดเจนว่ำคืออะไร สำมำรถผลิตบณัฑิตเข้ำสู่
ตลำดแรงงำนวิชำชีพใดได้บ้ำง 
- แผนกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรต้องระบุว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรภำยใน 5 ป ี
- เพิ่มหัวข้อปัญหำของนิสิตแรกเขำ้ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ ข้อจ ำกัดของนิสติ แผนกำรวิจัย
กำรศึกษำ งบประมำณ ระบบกำรศึกษำ 
- ประชุมก ำหนดรหัสรำยวิชำ ช่ือวิชำ และค ำอธิบำยรำยวิชำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เขียนให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับช่ือรำยวิชำ 
- แต่ละกลุม่ในหมวดวิชำเลือกควรล้อกัน เช่น ระเบียบวิธีวิจยัในกลุ่มต่ำงๆ  
- ต ำแหน่งและคณุวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำควรเพิ่มผลงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วำรสำร ภำระงำนสอนในปัจจุบัน ข้อมูลในตำรำงต้องระบุให้ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก ำหนด  
- เพิ่มและปรบักำรเขยีนในหมวดต่ำงๆ เช่น ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร โครงสร้ำงหลักสตูร ผลกำรเรียนรู้ 
กลยุทธ์กำรสอนและประเมินผล กำรพัฒนำอำจำรย์ กำรประกันคุณภำพหลักสูตร กำรประเมินและปรบัปรุงกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร 
 
 

10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็น  
 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 100 
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11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 
สิ่งที่น่าชื่นชม สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง 

เป็นหลักสูตรทีม่ีความโดดเด่นในดา้นการบูรณาการศาสตร์ 
วรรณคดี คติชน ไทยศึกษา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย และการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

-ช่ือวิชาและค าอธิบายรายวิชาต้องชัดเจนและถูกต้องทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-เกณฑ์การรับและความเป็นหลักสตูรนานาชาต ิ

 

หมายเหตุ   โปรดระบจุ ำนวนควำมคิดเห็นทีเ่หมอืน/ใกล้เคยีงกันในแตล่ะควำมคิดเหน็ด้วย เพื่อเปน็ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำ              
จัดโครงกำรในครั้งต่อไป 

12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จำกประธำน/หัวหน้ำโครงกำร)   
-  โครงกำรต้องมีด ำเนินกำรด ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนื่องต่อไปอีกเพื่อควำมสมบรูณ์ของกำรจัดท ำ มคอ 2 หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎี
บัณฑิต  สำขำวิชำภำษำไทย  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

13. ภาพประกอบโครงการ 

  

  
 
 
 
       
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงเด่น บุญปก)           (อำจำรย์วิชชุกร ทองหล่อ) 
 ผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำร ประธำนโครงกำร 
 วันท่ี    วันท่ี   
 


