
 

 
 

 

รายงานผล 

โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร  

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

ระยะที่ 1 ในวันที่ 18,19 เมษายน 59 ระยะท่ี 2 ในวันที่ 20,21,26 เมษยน 59  

ระยะที่ 3 ในวันที่ 27,28 เมษายน, 3,4,10,11 พฤษภาคม 59   

ระยะที่ 4 ในวันที่ 12,16,17,19 พฤษภาคม 59   

ณ ห3อง 230/1 และ 238 

 



สารบญั 
 
 

� รายงานผลการดําเนินงานโครงการกํากับติดตามการดําเนนิงานหลักสูตร 4 
หลักสูตร เพ่ือการประกันคณุภาพการศกึษา 

� หนังสือขออนุมัติจัดโครงการฯ 
� โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร เพ่ือการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
� กําหนดการโครงการฯ 
� แบบประเมินผลโครงการฯ  
� คําส่ังแต(งต้ัง 
� รายช่ือผู+เข+าร(วมโครงการฯ 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 
1. ชื่อ : โครงการกํากับตดิตามการดาํเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค�การจัดโครงการ 

2.1 เพ่ือเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ(างอิงในแต+ละองค,ประกอบของ 4 หลักสูตร 
2.2 เพ่ือทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร 

  
3. หน#วยงาน / ผู&รับผิดชอบ โครงการ 

� ฝ)าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู(รับผิดชอบโครงการ 

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

� ภาควิชาภาษาศาสตร,  
     ช่ือผู(รับผิดชอบโครงการ 

รองศาสตราจารย, วรรณกานต, ลิขิตรัตนพร 

 
 

4. ระยะเวลาและสถานท่ีจัดโครงการ 

วัน /เดือน /ป/  
ท่ีจัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน / 

เดือน / ป6) 
สถานท่ีจัดโครงการ 

ระยะท่ี 1 ในวันท่ี 18,19 เมษายน 59   
ระยะท่ี 2 ในวันท่ี 20,21,26 เมษายน 59   
ระยะท่ี 3 ในวันท่ี 27,28 เมษายน,  
            3,4,10,11 พฤษภาคม 59   
ระยะท่ี 4 ในวันท่ี 12,16,17,19 พฤษภาคม 59   

 15 วัน ณ ห(อง 230/1 และ 238  

 
5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก#อน / ดําเนินการตามข&อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข&อเสนอแนะจากคร้ังก#อน (ถ&ามี) รายละเอียดการดําเนินงานท่ีปรับเปลี่ยนในคร้ังนี ้

- -- 

 
6. งบประมาณ   

ป/งบประมาณ พ.ศ. 2559 

แหล#งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได&รับ ใช&จริง 

� งปม. แผ+นดิน �  เงินอุดหนุน 
� รายจ+ายอ่ืน 
� งบดําเนินงาน 

18,000 17,850 

� งปม.รายได(      
� นอกงบประมาณ  / ไม+ใช(   

งบประมาณ 
ระบุแหล+งท่ีมา
........................................................ 
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แผนงาน ผลผลิต 
 � ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
� ส�งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
� อนุรักษ� ส�งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 �  ผู$สําเรจ็การศึกษาด$านสังคมศาสตร� 
� ผลงานการให$บริการวิชาการ 
� ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
� ผลงานวิจัยเพ่ือสร$างองค�ความรู$ 

 
7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล�องกบัแผนยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล�องกับแผนปฏบัิติการคณะฯ / สอดคล�องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

� สนับสนุนพันธกจิ 
� ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคณุภาพและคุณธรรมให$แก�สังคม โดยผ�านกระบวนการเรียนรู$และสังคมแห�งการเรียนรู$  
� สร$างสรรค�งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมคุีณภาพ มีประโยชน�อย�างยั่งยืนต�อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 
� บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต$องการของชุมชนและสังคม  
� สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
� พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

� ความสอดคล�องกับยุทธศาสตร� 15 ป+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
 ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  5   พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพโดยใช$เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลย ี
      สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

� ความสอดคล�องกับแผนปฏิบัติการประจําป+ของคณะมนษุยศาสตร� (พ.ศ. 2556-2559) ป+งบประมาณ พ.ศ. 2559  
   ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  5   พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคณุภาพโดยใช$เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลย ี
      สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

  เป;าประสงค� 5.3    การบริหารท่ีมีการประกันคุณภาพเป2นส�วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
  ตัวชี้วัด 2  ทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาผ�านเกณฑ�การประเมนิ    

 
� ความสอดคล�องกับการประกนัคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 

ระดับหลักสูตร  สกอ องค�ประกอบ 5  
     ตัวบ@งชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
         ระดับคณะ องค�ประกอบ 5  การบริหารจัดการ  
  ตัวบ@งชี้ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร  

การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ$ามี) 
     - 

8. สรุปลักษณะของกจิกรรมท่ีจัดในโครงการ   
1.  หัวหน$าภาควิชาภาษาศาสตร�มอบหมายให$ ผศ. ดร. ศิริพร ป<ญญาเมธีกุล  ช้ีแจงเกณฑ�การประเมินตนเองและรายงานผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตร ประจําป>การศึกษา 2558 ให$แก�ผู$เข$าร�วมโครงการฯ มีการซักถาม อภิปรายกันในประเด็นต�างๆของการทํา 
SAR และมคอ  7  

2.  ประธานโครงการฯ รศ.วรรณกานต� ลิขิตรัตนพร ปรึกษาคณะกรรมการโครงการฯ กําหนดผู$รับผิดชอบจัดทํา SAR และ  
มคอ  7 ประจําป>การศึกษา 2558 ดังน้ี 

� หลักสูตรศิลปศาสตร�บัณฑิต สาขาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรปกติ) และหลักสูตรศิลปศาสตร�บัณฑิต  
สาขาภาษาเพ่ืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ผู$รับผิดชอบร�วมกัน ได$แก� ผศ. ดร. ศิริพร ป<ญญาเมธีกุล   
อ.ดร. อรรถสิทธ์ิ บุญสวัสดิ์ และ อ.ดร. นรินทร สมบัตินันท� แบร� 
 
� หลักสูตรศิลปศาสตร�มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาศาสตร�  ผู$รับผดิชอบร�วมกัน ได$แก� รศ. ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ รศ.วรรณกานต� ลิขิตรตันพร  
ผศ. ดร.นันทนา วงษ�ไทย อ.ติยนุช รู$แสวง 
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� ภาควิชาฯ มอบหมายให( น.ส.พรทิพย, งามเจริญสุวรรณ ช+วยจัดเรยีบเรียงรายงานการประเมินตนเองและ
รายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร ประจําป6การศึกษา 2558 และรวบรวมเอกสารอ(างอิง พิมพ,ตวัหลักฐาน 
จัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ,โสตทัศนูปรกรณ, รวมท้ังจัดเตรียมอาหารและอาหารว+างระหว+างจัดโครงการฯ 

นอกจากน้ีท่ีประชุมได(กําหนดการดําเนินการทํา SAR และ มคอ 7 ประจําป6การศึกษา 2558 ของ 4 หลักสูตรโดยมีระยะการ
ทํางาน ดังน้ี 

ระยะท่ี 1 การเก็บข(อมูลตัวบ+งช้ีเชิงปริมาณทุกข(อทุกองค,ประกอบ ในวันท่ี 18,19 เมษายน 59   
ระยะท่ี 2 องค,ประกอบ 1-3 ในวันท่ี 20,21,26 เมษายน 59   
ระยะท่ี 3 องค,ประกอบ 4-6 ในวันท่ี 27, 28 เมษายน, 3,4,10,11 พฤษภาคม 59   
ระยะท่ี 4 ตรวจสอบเล+มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร  ในวันท่ี 12,16,17,19   
พฤษภาคม 59   

3. ผู(รับผิดชอบดําเนินการทํา SAR และมคอ  7 ประจําป6การศึกษา 2558 ตามตัวบ+งช้ีท่ีได(รับมอบหมายให(เสร็จ 
       ตามกําหนดเวลา 
4. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 

9. ผู&เข&าร#วมโครงการ 

กลุ#มเปNาหมาย 
จํานวนเปNาหมาย 

(คน) 
จํานวนผู&เข&าร#วม 

(คน) 
คิดเปOนร&อยละของ

เปNาหมาย 

อาจารย,ประจําภาควิชาภาษาศาสตร, 7 7 100 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 1 1 100 

รวม 8 8 100 
 

10. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 จํานวนผู&ตอบแบบสอบถาม 

 ผู(ตอบแบบสอบถาม จํานวน  8  คน คิดเปGนร(อยละ 100 ของผู(เข(าร+วมโครงการท้ังหมด 
   กลุ+มผู(ตอบแบบประเมิน คือ อาจารย,ประจําภาควิชาภาษาศาสตร,และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 8 คน  
   (คิดเปGนร(อยละ 100 จากจํานวนผู(เข(าร+วมโครงการท้ังหมด) 

10.2 ผลการประเมินโครงการ 
10.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ลําดับ คําถาม 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลีย่ 
(ระดับ) มากท่ีสุด 

( 5 ) 
มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น(อย 
( 2 ) 

น(อยท่ีสุด 
( 1 ) 

1. ตามวัตถุประสงค�โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร� 5 ตัวชี้วัด 5.3) 
1.1 ท+านคิดว+าการทําการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสตูรเปGนส+วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
ระดับใด 

6 คน 
(75.00%) 

2 คน 
(25.00%) - - - 

 4.75 
(มากท่ีสุด) 

1.2 ท+านเข(าใจและสามารถจัดเตรยีมเอกสารได(ตรง
ตัวบ+งช้ีในแต+ละองค,ประกอบของการทํารายงาน
การประเมินตัวเองระดับหลักสูตรระดับใด 

 7 คน 
(87.50%) 

1 คน 
(12.50%) 

- 
- - 

 4.88 
(มากท่ีสุด) 

2. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
2.1 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสม

เพียงใด 
 5 คน 

(62.50%) 
3 คน 

(37.50%) - - - 
4.75 

(มากท่ีสุด) 

2.2 สถานท่ีการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด 6 คน 
(75.00%) 

2คน 
(25.00%) 

- - - 
 4.75 

(มากท่ีสุด) 
2.3 อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมเพียงใด  7 คน 1 คน - - -  4.63 
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(87.50%) (12.50%) (มากท่ีสุด) 
2.4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด 6 คน 

(75.00%) 
2 คน 

(25.00%) 
- - - 

4.88 
 (มากท่ีสุด) 

คะแนนเฉลี่ย 95.42 
4.77 

(มากท่ีสุด) 
 

เกณฑ� 5 ระดับ 
 
มากท่ีสุด 

 
= 

 
4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น(อย = 1.81 - 2.60 
 น(อยท่ีสุด = 1.00 - 1.80 

10.2.2 ผลการประเมินโดยวิธีการอ่ืน   
� ภาพถ+าย 
� เล+มรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 4 หลักสตูร 

 
10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป/ของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 
จํานวนเล+มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร จํานวนเล+มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสตูร 4 หลักสูตร 

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ  
4 หลักสูตรผ+านเกณฑ,ระดับ ≥ 3.01 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ�  
1.ภาพถ+าย 
2.เล+มรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการ
ดําเนินงานของหลักสตูร 4 หลักสตูร 

ตัวชี้วัดเชิงประจักษ�  
1.ภาพถ+าย (ภาพประกอบในโครงการ) 
2.เล+มรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสตูร 4 หลักสูตร 

 
11. สรุปข&อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู&ตอบแบบประเมิน 

 สิ่งท่ีน#าชืน่ชม สิ่งท่ีควรแก&ไขปรับปรุง 
การได(ลงมือทําตัวบ+งช้ีท่ีได(รับมอบหมายทําให(ต(องศึกษาคู+มือ
การประกันคุณภาพภายในฯ ทําให(มีความเข(าใจในตัวบ+งช้ี 
และหาเอกสารได(เปGนอยางด ี

- 

โครงการน้ี ทําให(อาจารย,ได(สะท(อนคิดถึงการทํางานผ+าน
ระบบประกันคุณภาพโดยใช( PDCA เปGนหลัก 

- 

ทุกคนทํางานเปGนทีม - 
คณาจารย,และบุคลลท่ีเก่ียวข(องร+วมแรงร+วมใจในการจัดทํา
ข(อมูลเพ่ือเตรยีมรับการประกันคุณภาพอย+างมาก 

- 

 
12. ปRญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน(าโครงการ)   

 ไม+มี  
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13. ภาพประกอบโครงการ 
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       นางสาวพรทิพย, งามเจริญสุวรรณ                                            
(นางสาวพรทิพย, งามเจรญิสุวรรณ)          (รองศาสตราจารย,วรรณกานต, ลิขิตรตันพร) 
         ผู(จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
 วันท่ี       30   มิถุนายน  2559   วันท่ี      30   มิถุนายน  2559  
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

� 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
� 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
� 3) รายละเอียดโครงการ 
� 4) คําสั่งแต+งตั้งคณะกรรมการ / รายช่ือคณะกรรมการดําเนินงาน 
� 5) รายช่ือผู(เข(าร+วมโครงการ   
� 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ(ามี) 
� 7) รายงานการประชุม (ถ(ามี) 
� 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร+ความรู( (กรณีท่ีเปGนโครงการบริการวิชาการ จะต(องมีหลักฐานข(อน้ี) 
� 9) เอกสาร/หลักฐาน อ่ืนท่ีเก่ียวข(อง ระบุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
ความสอดคล#องกับยุทธศาสตร' 15 ป* มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
  ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใช�เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ความสอดคล#องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร' (พ.ศ. 2555 - 2558) ป*งบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ประเด็นยุทธศาสตร'ท่ี  5  พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพโดยใช�เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี 
      สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

เป:าประสงค' 5.3   การบริหารท่ีมีการประกันคุณภาพเป$นส%วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 2    ทุกหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการศึกษาผ%านเกณฑ/การประเมิน   

ความสอดคล#องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ.) 
  ระดับหลักสูตร  สกอ องค'ประกอบ 5  
  ตัวบ>งช้ี 5.4   ผลการดําเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห%งชาติ 
  ระดับคณะ องค'ประกอบ 5  การบริหารจัดการ  
  ตัวบ>งช้ี 5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
การปรับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในป*ท่ีผ>านมา (โปรดระบุ) 

โครงการเก%า 
การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

- 
หน>วยงานท่ีรับผิดชอบ ภาควิชาภาษาศาสตร/  คณะมนุษยศาสตร/  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หัวหน#าโครงการ รองศาสตราจารย/ วรรณกานต/ ลิขิตรัตนพร 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหลักสูตร 4 หลักสูตรได�แก% หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร/ หลักสูตรศิลปศาสตร/
มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร/ หลักสูตรศิลปศาสตร/บัณฑิต สาขาภาษาเพ่ืออาชีพ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรศิลป
ศาสตร/บัณฑิต สาขาภาษาเพ่ืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ ต�องรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนและรอบ 9 เดือน 
เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีจะถึงนี้ และเพ่ือให�
หลักสูตรท้ัง 4 หลักสูตรผ%านเกณฑ/การประเมินในระดับดี มีค%าคะแนน ≥ 3.01 ภาควิชาภาษาศาสตร/จึงจัดโครงการ
กํากับติดตามการดําเนินงานระดับหลักสูตร เพ่ือให�อาจารย/เตรียมและวิเคราะห/ข�อมูลท่ีต�องใช�เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนให�ได�เล%มรายงานผลการดําเนินงานของ 4 หลักสูตรภายในเดือนพฤษภาคม 2559 รวมท้ังการทํา 
มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของ 4 หลักสูตรโดยมีระยะการทํางาน ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค/ประกอบ 
ระยะท่ี 2 องค/ประกอบ 1-3 
ระยะท่ี 3 องค/ประกอบ 4-6 
ระยะท่ี 4 ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร   

2.  วัตถุประสงค' 
2.1 เพ่ือเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ�างอิงในแต%ละองค/ประกอบของ 4 หลักสูตร 
2.2 เพ่ือทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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3.  ผลผลิตของโครงการ  (Output) 
 รายงานการประเมินตนเองของ 4 หลักสูตร 

4.  ผลลัพธ'ของโครงการ  (Outcome) 
          ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของ 4 หลักสูตรผ%านเกณฑ.ระดับ ≥ 3.01  
 5.  ตัวช้ีวัด  (Indicator) 

จํานวนเล%มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
6.  เกณฑ'ความสําเร็จ  (Criteria)   

 จํานวนเล%มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 4 หลักสูตร 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  (ระบุวัน เดือน ป*)  

ระยะท่ี 1  ในวันท่ี 18 -19  เมษายน 2559   
ระยะท่ี 2  ในวันท่ี 20-21,26 เมษายน 2559   
ระยะท่ี 3 ในวันท่ี 27 -28 เมษายน, 3-4, 9-10 พฤษภาคม 2559   
ระยะท่ี 4  ในวันท่ี 12, 16-17,19 พฤษภาคม 2559   

8.  สถานท่ีดําเนินงาน 
 ณ ห�อง 230/1 ภาควิชาภาษาศาสตร. คณะมนุษยศาสตร. 
9.  ผู#เข#าร>วมโครงการ จํานวน 8 คน  
 9.1  คณาจารย. จํานวน 7 คน 
          9.2  บุคลากร จํานวน 1 คน 
10.  แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  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. ข้ันวางแผน              

2. ข้ันดําเนินงาน              

3. ข้ันประเมินผล              

4. ข้ันปรับปรุง              

5. ประเมินผล              

 
รายละเอียดกิจกรรม 

ข้ันวางแผน 
1. ประชุมเตรียมโครงการ สถานท่ี วัน และเวลา 
2. ขออนุมัติโครงการ 

ข้ันดําเนินการ 
1. แต%งต้ังคณะกรรมการ 
2. ประชุมเพ่ือแบ%งงานและเตรียมผู�รับผิดชอบแต%ละองค.ประกอบ 
3. จัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ.  
4. จัดเตรียมเอกสาร เช%น คู%มือการประกันคุณภาพฯ เอกสารหลักฐาน รายงานผลประเมินผลการจัด

โครงการต%างๆ 
5. ดําเนินการจัดโครงการ 
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ข้ันประเมินผล 
1. สรุปแบบประเมินผลการจัดโครงการ 
2. จัดทํารายงานผลการจัดโครงการ 
3. จัดทํารายงานประเมินตนเอง 

ข้ันปรับปรุงตามผลประเมิน 
1. รายงานผลการจัดโครงการต%อคณะกรรมการภาควิชาฯ 
2. รายงานผลการจัดโครงการต%อคณะกรรมการคณะฯ 
3. นําข�อเสนอแนะจากข�อ 1 และ 2 ไปปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต%อไป 

 
11. วงเงินรายจ>ายท้ังส้ินของโครงการ  18,000 บาท 
      ดังรายละเอียดต%อไปนี้  

      ค>าใช#สอย         18,000 บาท 
          -  ค%าอาหารกลางวัน ค%าอาหารว%างและเครื่องด่ืม   18,000 บาท 

 (150 บาท x 8 คน X 15 วัน) 
                

12. ผลท่ีคาดว>าจะได#รับ 
รายงานการประเมินตนเองของ 4 หลักสูตรพร�อมรับการประเมิน 
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กําหนดการ 
โครงการกํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
ณ  ห#อง 230/1 คณะมนุษยศาสตร' 

 
ระยะท่ี 1 (ในวันท่ี 18-19 เมษายน 2559) 
ในวันท่ี 18 เมษายน 2559   
 9.00 – 10.30 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมา   ณทุกข�อทุกองค.ประกอบ 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ) 
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ) 
 
ในวันท่ี 19 เมษายน 2559   
 9.00 – 10.30 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ) 
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. การเก็บข�อมูลตัวบ%งชี้เชิงปริมาณทุกข�อทุกองค.ประกอบ (ต%อ) 
 
ระยะท่ี 2  (ในวันท่ี 20-21, 26 เมษายน 2559)   
ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
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ในวันท่ี 21 เมษายน 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
 
ในวันท่ี 26 เมษายน 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบท่ี 1-3 (ต%อ) 
 
ระยะท่ี 3 (ในวันท่ี 27 -28 เมษายน, 3-4, 9-10 พฤษภาคม 2559)   
ในวันท่ี 27 เมษายน 2559  
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
 
ในวันท่ี 28 เมษายน 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
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ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
 
ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
 
ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 
 9.00 – 10.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในองค.ประกอบ 4-6 (ต%อ)  
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ระยะท่ี 4 (ในวันท่ี 12, 16-17,19 พฤษภาคม 2559)  
ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 
9.00 – 10.30 น.   ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร   
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร  (ต%อ) 

   
ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 
9.00 – 10.30 น.   ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร   
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร  (ต%อ) 
 
ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
9.00 – 10.30 น.   ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร   
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร  (ต%อ) 
 
ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
9.00 – 10.30 น.   ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร   
10.30 – 11.00 น. พักทานอาหารว%าง   
11.00 – 12.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร (ต%อ)   
14.00 – 14.30 น. พักทานอาหารว%าง  
14.30 – 16.30 น. ตรวจสอบเล%มรายงานประกันคุณภาพของ 4 หลักสูตรและ มคอ.7 ของ 4 หลักสูตร  (ต%อ) 
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แบบประเมินผลการจัดโครงการกํากับติดตามการดําเนินงานหลักสูตร 4 หลักสูตร 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในวันท่ี 18-19 เมษายน 2559 

20-21,26 เมษายน 2559 
27 -28 เมษายน, 3-4, 10-11 พฤษภาคม 2559 

12, 16-17,19 พฤษภาคม 2559 
เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห8อง 230/1 คณะมนุษยศาสตร: 

 
ข8อมูลท่ัวไป 
 � บุคลากรสายวิชาการ  � บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   
                    (กรณีโครงการตอบหลายหลักสูตร กรุณาสรุปผลการประเมินแยกหลักสูตร)  
 

ลําดับ คําถาม 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

( 5 ) 
 

มาก 
( 4 ) 

ปาน
กลาง 
( 3 ) 

น8อย 
( 2 ) 

น8อยท่ีสุด 
( 1 ) 

ตามวัตถุประสงค:โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร: 5 ตัวช้ีวัด 5.3) 
1 ท"านคิดว"าการทําการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรเป*นส"วนหนึ่งของการปฏิบัติงานระดับใด 
     

2 ท"านเข0าใจและสามารถจัดเตรียมเอกสารได0ตรงตัวบ"งชี้
ในแต"ละองค5ประกอบของการทํารายงานการประเมิน
ตัวเองระดับหลักสูตรระดับใด 

     

การประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารโครงการ 
1 ระยะเวลาการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด      
2 สถานท่ีการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด      
3 อาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสมเพียงใด      
4 รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด      
 

ตอนท่ี 3  ข8อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในปEตFอไป 
ส่ิงท่ีนFาช่ืนชม / ประทับใจ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง / พัฒนา ในการจัดกิจกรรมปEตFอไป 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
���  กรุณาส"งคืนใบประเมินคืนที่ห0อง 239 ขอบคุณทุกท"านที่ให0ความร"วมมือค"ะ ��� 



 
  

 

 
 

                  
                       ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์ 

                  ที ่ 81 /๒๕๕9 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 4 หลักสูตร 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
                                                      ----------------                   
       เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 4 หลักสูตร เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระยะที่ 1 ในวันที่ 18 -19 เมษำยน 2559 ระยะที่ 2 ในวันที่ 20-21,26 เมษำยน 2559 ระยะที่ 3 ในวันที่ 
27 -28 เมษำยน, 3-4, 9-10 พฤษภำคม 2559 ระยะท่ี 4 ในวันที่ 12, 16-17,19 พฤษภำคม 2559 ณ ห้อง 
230/1 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พ.ศ.  ๒๕๔๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ๑.    รองศำสตรำจำรย์วรรณกำนต์ ลิขิตรัตนพร   ประธำน 
 ๒.    รองศำสตรำจำรย์สุกัญญำ   เรืองจรูญ   กรรมกำร 
 ๓.    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร  ปัญญำเมธีกุล    กรรมกำร 
 ๔.    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทนำ วงษ์ไทย   กรรมกำร 
 ๕.    อำจำรย์อรรถสิทธิ์   บุญสวัสดิ์   กรรมกำร 
 ๖.    อำจำรย์นรินธร สมบัตินนัท์  แบร์    กรรมกำร 
  7.    อำจำรย์ติยนุช   รู้แสวง    กรรมกำร 
  8.    นำงสำวพรทิพย์   งำมเจริญสุวรรณ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที ่   - วำงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
   - ติดต่อ  วันเวลำ  และสถำนที่จัดโครงกำร 
      - แจ้งวันเวลำและสถำนที่จัดโครงกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำฯ 
   - ก ำกับดูแลกำรจัดกิจกรรมกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ 

          โครงกำร 
  - ประเมินผลและสรุปโครงกำร 
  - รำยงำนผลกำรจัดโครงกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำฯ และน ำเข้ำวำระ   
  พิจำรณำในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำคณะฯ 

   
                       สั่ง   ณ   วนัที่     11   เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๕9                                                                                                              
                                                       
  

 
(อำจำรย์วำณี  อรรจน์สำธิต) 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ 

 












