แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.2 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การค้นคว้าวิจัยด้าน
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ระยะเวลา
ที่จัดโครงการ
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)

2 พฤษภาคม –
2 มิถุนายน 2559

1 เดือน

สถานทีจ่ ัดโครงการ
โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

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

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้
จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ปรับค่าลงทะเบียนจาก 3,000 บาท เป็น 2,000 บาท
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6. งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แหล่งงบประมาณ
งปม. แผ่นดิน
งปม.รายได้

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน

แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

-

-

400,000

400,000

ผลผลิต
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา

 สนับสนุนพันธกิจ
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
 สืบสานและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณ
ุ ภาพ และธรรมาภิบาล

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

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของโครงการที่มีนิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ
ภาษาต่างประเทศอื่น ICT Literacy) ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกาหนด เพิ่มขึ้น
4 ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สารสนเทศ และเทคโนโลยี (Scientific literacy, Media literacy)
5 ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะชีวิตและ/หรือทักษะวิชาชีพและ/
หรือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้น (like skills, career skills)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และงานวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมสหสาขาวิชาทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 อาจารย์มีงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ และผลิตบทความวิจัย / วิชาการ
พร้อมทั้งนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จานวนของบทความวิจัย / วิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 2.2 นิสิตมีการตีพิมพ์ / เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของบทความวิจัยของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อ 3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
8. การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
 รายวิ ช า THT500 ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางภาษาไทย THT502 การศึ ก ษาวิ จั ย เฉพาะทาง THT603 สั ม มนา
ความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ และ THT 699 ปริญญานิพนธ์
 การวิจัย การวิจัยทางการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
9. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย ” เป็นโครงการของภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดความสนใจ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับ การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรชั้นนาแห่ง
การเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณ ธรรม มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล” นอกจากนี้ยังเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้
นักวิชาการทั้งในประเทศและต่ างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการสอนภาษาไทยในเอเชียอย่างหลากหลาย นาไปสู่การ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการอั น จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ารสร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศต่อไป
การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษของวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่
1. การบรรยายเรื่อง นโยบายการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย โดย นายบรรจง อมรชีวิน
ผู้อานวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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2. การบรรยายเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง
(YUFL) โดย Miss Su Su Khin, Head of Department of Thai, Yangon University of Foreign Languages,Republic of the
Union of Myanmar
ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนามมหาวิทยาลัยฮานอย โดย Tran Cam Tu,
Thai Language Teacher, Thai Language Centre, Hanoi University, Social Republic of Vietnam. และการอภิปราย เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร
ประธานหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาไทยและภาษาตะวั น ออก คณะมนุ ษ ยศาสตร์
มห าวิ ท ยาลั ย ศรี น ค ริ น ท รวิ โ รฒ Mr. Mohamed Nasir Public Prosecutor, Prosecutor General Office Republic of
Maldives ซึ่ งเป็ น ผู้เข้ าอบรมหลั กสู ตรภาษาไทยระยะสั้น แบบเข้ ม ให้ แก่ เจ้าหน้ าที่ ส านั กงานอัย การสูงสุด และเจ้ าหน้ าที่ ตารวจ
สาธารณรั ฐ มั ล ดี ฟ ส์ และ Miss Zeng Yuan นิ สิ ต ปริ ญ ญาโทสาขาวิ ช าภาษาไทย แขนงวิ ช าการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษของวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
1. การบรรยายเรื่อง วิธีการสอนภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยครูกวางสี โดย Feng QiaoLi, Head of
Department of Thai, Guangxi Teachers Education University, People’s Republic of China.
2. การบรรยายเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยปูซานและ
กิจการต่างประเทศ (BUFS) โดย Professor Dr.Jong-Yang AHN, Head of Department of Thai Studies, Busan University
of Foreign Studies, Republic of Korea
3. การบรรยายเรื่อ ง The State of Thai Studies in India โดย Professor Lipi Ghosh, Department of South &
South East Asian Studies, University of Calcutta, Republic of India.
ช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย เรื่อง งานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ โดยนิสิตปริญญาโทสาขาวิชา
ภาษาไทย แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดาเนินการ
อภิปราย โดย อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล ดังนี้
1. เรื่อง การวิเคราะห์กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาในแบบเรียนภาษาไทยสาหรับชาวจีน โดย Yin Ling yun
2. เรื่อง หนังสืออ่านประกอบบทละครนอกเรื่อง “สังข์ทอง” สาหรับนักศึกษาชาวจีน โดย Shi Lei
3. เรื่อง การวิเคราะห์โครงสร้างนามวลี กริยาวลี: กรณีศึกษาความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม โดย Dao Thi Lan Anh
4. เรื่อง การศึกษาปัญหาในการเรียนเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยสาหรับผูเ้ รียนชาวญี่ปุ่น โดย Daigo Nakano
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
นิสิต
- ปริญญาตรี
- บัณฑิตศึกษา
บุคคลภายนอก
ระบุ..คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย

จานวนเป้าหมาย
(คน)
-20-10-40-

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
-24-9-3-37-

-50-
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กลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
(คน)

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)

-5120

-5145

ต่างๆ..
วิทยากรชาวต่างประเทศ
รวม

11. ผลการประเมินโครงการ
10.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 122
คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
กลุ่มผูต้ อบแบบประเมิน มีดังนี้
- วิทยากร
จานวน
5 คน (คิดเป็นร้อยละ 4 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- คณาจารย์ภาควิชาฯ จานวน 24 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- นิสิต
จานวน
40 คน (คิดเป็นร้อยละ 33 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- คณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
จานวน
47 คน (คิดเป็นร้อยละ 39 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
- คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
จานวน 6
คน (คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)
11.2 ผลการประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการในครั้งนี้สามารถสรุปจากแบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 122 คน
11.2.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม

หัวข้อ
ด้านความรูข้ องผู้ร่วมประชุมฯ
1. ก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเรื่องที่จัดประชุมฯ
2. หลังเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเรื่องที่จัดประชุมฯ
ด้านความสามารถของวิทยากร
1. ถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน
2. ตอบคาถามได้ชดั เจนและตรงประเด็น
3. มีวิธีการถ่ายทอดความรูท้ ี่นา่ สนใจ

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย
(3)
(2)

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
(1)

(32.78%)
40 คน
(75.4%)
92 คน

(37.7%)
46 คน
(23.77%)
29 คน

(9.83%) (3.27%) (0.81%)
12 คน
4คน
1คน
(0.81%)
1 คน

(65.57%)
80 คน
(77.86%)
95 คน
(71.31%)
87 คน

(24.59%)
30 คน
(30.32%)
27 คน
(28.68%)
35 คน

(9.83%)
12 คน
-

-

-

-

-

-

-

-

3.48
4.74

4.54
4.77
4.70
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หัวข้อ
4. เนื้อหาทีบ่ รรยายสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย
5. การรักษาเวลา
ด้านเนื้อหาในการจัดประชุมฯ
1. เนื้อหาในการจัดประชุมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
2. ท่านคิดว่าจะสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านความพร้อมในการจัดประชุมฯ
1. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดประชุมฯ
2. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์
3. การรับลงทะเบียน
4. สถานที่และสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ
5. รูปแบบการจัดประชุมฯโดยรวม
6. ความพึงพอใจโดยรวม

มากที่สุด
(5)
(81.96%)
100 คน
(84.42%)
103 คน

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)
(17.21%) (0.81%)
21 คน
1 คน
(15.57%)
19 คน

(82.78%)
101 คน
(86.06%)
105 คน

(14.75%)
18 คน
(13.11%)
16 คน

(2.45%)
3 คน
(0.81%)
1 คน

-

-

-

-

(76.22%)
93 คน
(70.49%)
86 คน
(84.42%)
103 คน
(89.69%)
85 คน
(81.14%)
99 คน
(80.32%)
98 คน

(22.13%)
27 คน
(24.51%)
30 คน
(14.75%)
18 คน
(20.49%)
25 คน
(18.85%)
23 คน
(19.67%)
24 คน

-

-

-

(4.90%)
6 คน
(0.81%)
1 คน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เกณฑ์ 5 ระดับ มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย
(1)
4.79
-

4.9

4.79
4.84

4.69
4.64
4.83
4.29
4.80
4.79

4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

11.2.2 ควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้หรือไม่
ควร
122 คน

ไม่ควร
รวม 122 คน (100%)
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12. ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น เช่น การสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็น
จากการสัมภาษณ์วิทยากรจากประเทศต่างๆ พบว่าวิทยากรมีความพึงพอใจมากที่ได้มารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
เรื่องการเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย และได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาไทยกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
ผลการประเมินตามจริง
1. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา 1. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีประสบการณ์ในการนาเสนองานทางวิชาการ
ตะวัน ออกมี ป ระสบการณ์ ในการน าเสนองานทางวิช าการ
2. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น
และภาษาตะวันออกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 2. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย
อย่างน้อย 5 บทความ
และภาษาตะวัน ออกได้รับ การตี พิ มพ์ เผยแพร่ในระดับ ชาติ
จานวน 5 บทความ
14. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
- เพิ่มการเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย ในพื้นที่ภาคใต้
- เพิ่มการบรรยาย สาธิตประกอบ
- ห้องประชุมมีเสียงรบกวนจากห้องข้างๆ
- ควรจัดประชุมเกี่ยวกับตาราการเรียนการสอนสาหรับชาวต่างประเทศที่แต่งโดยคนไทยและชาวต่างประเทศ
- อยากให้จัด workshop เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศให้กับข้าราชการสังกัดอื่นๆ
- ควรปรับปรุงบริการโรงแรม
- พอใจกับการเข้าร่วมประชุมมาก ขอบคุณคณะผู้จดั
- อยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก
15. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
งบประมาณการจัดโครงการน้อย ทาให้คุณภาพของสถานที่และ อาหารลดลง การเบิกจ่ายบางรายการไม่สามารถควบคุมให้
เป็นไปตามที่ขออนุมัติโครงการ เช่น ค่าวิทยากรซึ่งมีการเปลีย่ นแปลงวิทยากรก่อนวันจัดงานไม่กี่วัน ค่าตั๋วเครื่องบินของ
วิทยากรชาวต่างประเทศ รวมทั้งไม่สามารถเก็บเอกสารบางรายการมาเบิกจ่ายได้
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16. ภาพประกอบโครงการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 “การเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย”
ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ
แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภคั มหาวรากร ประธานโครงการกล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวเปิดโครงการพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
และผู้แทนเครือข่ายทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
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บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในเอเชีย
โดย นายบรรจง อมรชีวิน
ผู้อานวยการส่วนวางแผนและติดตามผลการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง (YUFL)
โดย อาจารย์ Su Su Khin
Head of Department of Thai, Yangon University of Foreign Languages, Republic of the Union of Myanmar

Su Su Khin
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บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนามมหาวิทยาลัยฮานอย
โดย อาจารย์ Tran Cam Tu
Thai Language Teacher, Thai Language Centre, Hanoi University, Social Republic of Vietnam

บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Mohamed Nasir
Public Prosecutor, Prosecutor General Office Republic of Maldives
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงานอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าทีต่ ารวจสาธารณรัฐมัลดีฟส์
Zeng Yuan
นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย แขนงวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีการสอนภาษาไทยสาหรับนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยครูกวางสี
โดย อาจารย์ Feng QiaoLi
Head of Department of Thai, Guangxi Teachers Education University, People’s Republic of China

บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยปูซาน ภาษาและกิจการต่างประเทศ (BUFS)
โดย Professor Dr. Jong Yang AHN
Head of Department of Thai Studies, Busan University of Foreign Studies, Republic of Korea
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บรรยายพิเศษ เรื่อง The State of Thai Studies in India
โดย Professor Lipi Ghosh
Department of South & South East Asian Studies, University of Calcutta, Republic of India.

อภิปรายงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
โดย อ.ดร.นิธิอร พรอาไพสกุลและนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย แขนงการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บรรยากาศการฟังบรรยายของผู้เข้าร่วมการประชุม

(อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร)
ประธานโครงการ
วันที่
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
 3) รายละเอียดโครงการ
 4) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดาเนินงาน
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี)
 7) รายงานการประชุม (ถ้ามี)
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีทเี่ ป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้)
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ…………………………………………….
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