
ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (QA-HU) 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อโครงการสร้างมาตรฐานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการศึกษา TQF 

 
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

1. ทบทวนหลักสูตรศศ.บ. ภาษาไทย ศศ.บ. ภาษาตะวันออก และศศ.ม. ภาษาไทยเพื่อปรับพัฒนาหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด 

2. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

      อาจารย์วิชชุกร  ทองหล่อ 

 
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานทีจ่ัดโครงการ 

23 - 30 มิถุนายน 2558 8 คณะมนุษยศาสตร ์

1-4 กรกฎาคม 2558 4 
โรงแรมการ์เด้นคลิฟ รสีอร์ทแอนด์สปา พัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากคร้ังก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี ้

- ไม่มี - -ไม่มี - 
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6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

งปม.รายได้    200,000 192,100 

 
แผนงาน ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ  
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 
7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏบิติัการคณะฯ / สอดคล้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกจิ 
ผลติและพัฒนาบคุคลที่มคีุณภาพและคณุธรรมให้แก่สังคม โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมที่มคีุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SAP 5 โครงการสอบประเมินทักษะ ส าหรับนสิิตตามความสม  ัครใจเพื่อวัดท  ักษะภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมตาม องค์ความรู้ที่จ าเป็นของสาขา 
SAP 10 โครงการประเมินและพฒันาหลักสตูรตามกรอบเวลาของหลักสตูร 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนษุยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารทีม่ีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสม  
           เป้าประสงค ์5.1 การบรหิารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและการสรา้งสัมพันธภาพกับผู้มสี่วนได้สว่นเสียทุกกลุม่ 
           ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
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 ความสอดคล้องกับการประกนัคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 
องค์ประกอบท่ี 2 นักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 
ข้อ ข. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
8. สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยาย  เสวนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

-   สัมมนาการพัฒนาการข้อสอบมาตรฐานส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
-  จัดบรรยายการทบทวนหลักสตูรศศ.บ. ภาษาไทย ศศ.บ. ภาษาตะวันออก และศศ.ม. ภาษาไทยเพื่อปรับพัฒนาหลักสูตร

ตามก าหนดเวลาการปรับปรุงหลักสูตรที่ สกอ.ก าหนด บรรยายโดย อาจารย์วิรุฬห์รัตน์  ไฉนงุ้น 
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คณาจารย ์ 9 9 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2 2 
บุคคลภายนอก 
ระบุ วิทยากร 

2 
 
2 

รวม 13 13 

 
10. ผลการประเมินโครงการ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ดังนี้ 

  (1) เป็นโครงการที่ดี เพราะท าใหม้ีเวลาได้มาท างานร่วมกัน ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคดิเห็นในงานของกันและกัน 
เช่น ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออกร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการจดัรายวิชาของหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย 
และหลักสตูร ศศ.ม. ภาษาไทย เปน็ต้น และควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้ต่อไป 
 (2) การเข้าร่วมโครงการท าให้มีการเช่ือมโยงการท างานได้ดี เห็นภาพของหลักสูตรต่างๆ ของภาควิชาได้ชัดเจนข้ึน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดเตรียมหลักสตูรปริญญาเอกของภาควิชาด้วย 
 (3) โครงการนี้ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพราะได้เปลี่ยนสถานท่ีท างานและหลุดพ้นจากภาระงานอ่ืนๆ แล้ว
มุ่งท างานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลกัสูตรและการพัฒนาข้อสอบได้อยา่งเต็มที่ 
 (4) การบรรยายพิเศษจากวิทยากรท าให้ได้ข้อคดิและมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างยิ่ง 
 
10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

- ร่างหลักสูตรศศ.บ. ภาษาไทย  หลักสตูร ศศ.บ. ภาษา
ตะวันออก และหลักสตูรศศ.ม. ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 

- ร่างหลักสูตรศศ.บ. ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง 2559 ได้
ปรับเปลีย่น ดังนี ้

       (1) ปรับ แขนงวิชา 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาภาษา
และวรรณคดีไทย แขนงวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารมวลชน และแขนงวชิาภาษาไทยเพื่อชาว
ต่างประเทศ ให้ สาขาวิชาเดียว คอื สาขาวิชาภาษาและ



 

ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU) 

4 

วรรณคดีไทย  
       (2) ปรับรายวิชาบังคับและวชิาเลือกของแต่ละแขนงให้

เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกของสาขาวิชาภาษาและวรรณดี
ไทยเท่าน้ัน 

       (3) ปรับรหัสรายวิชาเพื่อใหส้อดคล้องกัน 
        
- ร่างหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาตะวันออก ฉบับปรับปรุง 2559 

ได้ปรับรายวิชาให้เหมาะสม โดยให้คณาจารย์ในแตล่ะ
สาขาวิชาร่วมแสดงความคดิเห็น และจะประชุมคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาตะวันออกเพื่อร่วมพิจารณาร่างหลักสูตรอีก
ครั้ง 

         
- ร่างหลักสูตร ศศ.ม. ภาษาไทย  ฉบับปรับปรุง 2559 ได้

ปรับรายวิชาเลือกให้เหมาะสม โดยให้ลักษณะของรายวิชา
กว้างขวางครอบคลุมความสนใจของนิสิต เช่น ปรับรายวิชา
วัจนปฏิบัติศาสตร์ และปริจเฉทวิเคราะห์ ซึ่งมลีักษณะของ
ศาสตร์ที่มีความเฉพาะมากเกินไป 

 
- ข้อสอบมาตรฐานภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ  
 

- ข้อสอบมาตรฐานภาษาเพื่อเพื่อชาวต่างประเทศ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก ่
(1) ภาคข้อเขียนปรนัย จ านวน 60 ข้อ 60 คะแนน ใช้เวลาใน

การสอบ 60 นาที เนื้อหาประกอบด้วยทักษะการอ่าน 20 
ข้อ ทักษะการเขียน 20 ข้อ และหลักการใช้ภาษา 20 ข้อ 

(2) ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
และทักษะการเขียน รวม 100 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ 
90 นาที  

      ข้อสอบประกอบด้วย การเขยีนตามค าบอก การเขียน
ย่อความย่อความ/สรุปความ การเขียนความเรยีงตามหัวข้อ
ที่ก าหนด (ใช้เวลา 60 นาที) 

      การฟังบทสนทนา/ข้อความสัน้ และค าถามและเลือก
ค าตอบ (ใช้เวลา 10 นาที) 

      การพูด เน้นการพูดโตต้อบ การพูดเล่าเรื่อง การแนะน า
ตนเอง/สถานท่ี (ใช้เวลา 20 นาที) 

- การสอบผ่าน คดิเป็นร้อยละ 60 ของทุกทักษะ 
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11. สรุปข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
สิ่งที่น่าชืน่ชม สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

มีการท างานร่วมกันอยา่งเป็นเอกภาพ ท าให้การด าเนินการของ
ภาคเป็นไปด้วยความราบรื่น และพัฒนามากยิ่งข้ึน 

- 

 
12. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการ 

- ไม่มี - 
 

13. ภาพประกอบโครงการ 
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           (นางสาวประทุมพร  ดวงเพ็ชร)                (อาจารย์วิชชุกร  ทองหล่อ) 
     ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
 วันท่ี   วันท่ี   
 
 


