แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1. ชื่อโครงการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: การเรียนรู้และ
สร้างสรรค์จากสังคมไทยสูส่ ังคมโลก” ครั้งที่ 2
2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
2.1 เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.2 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การศึกษาวิจัยด้านภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
2.3 เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ อ าจารย์ นั ก วิจั ย นัก วิ ชาการ นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ทุ กสถาบัน ได้ เผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ชาการ รวมถึ ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การค้นคว้าวิจัย
3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ
 ฝ่าย…………………………………………………………………….…
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วัน /เดือน /ปี
ที่จัดโครงการ
17 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2558
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน
– 24 มิถุนายน 2558
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน
– 14 กรกฎาคม 2558

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภคั มหาวรากร

ระยะเวลา
(ระบุจานวนวัน / เดือน / ปี)
3 เดือน

สถานทีจ่ ัดโครงการ

โรงแรม SwissÔ tel le Concorde
กรุงเทพมหานคร

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

รายละเอียดการดาเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี้

-

-

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

หมวด
 เงินอุดหนุน
 รายจ่ายอื่น
 งบดาเนินงาน

จานวนเงิน (บาท)
ได้รับ
ใช้จริง

-1,200,000.00-

-1,011,702.00-

 นอกงบประมาณ
/ ไม่ใช้ งบประมาณ
แผนงาน
 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

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 2 การกาหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และการกาหนดเป้าหมาย หลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. ร้อยละของโครงการที่มีนิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ICT
Liteneracy) ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกาหนดเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีความรู้ ทักษะปัญญา สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 และสื่อ
เทคโนโลยี (Scientic Literacy, Media Literacy) เพิ่มขึ้น
5. ร้ อ ยละของหลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ทั ก ษะชี วิ ต และ/ หรื อ ทั ก ษะวิ ชาชี พ และ/ หรื อ ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มมากขึ้น (Life Skill, Career Skills)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย และงานวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมสหสาขาวิชาทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ 2.1 อาจารย์มีงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ และผลิตบทความวิจัย / วิชาการพร้อมทั้งนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จานวนของบทความวิจัย / วิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใ นระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ 2.2 นิสิตมีการตีพมิ พ์ / เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของบทความวิจัยของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.)
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย (โปรดระบุ ถ้ามี)
 รายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษา THT500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย THT 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง
THT 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ และ THT 699 ปริญญานิพนธ์ และในระดับปริญญาตรี ได้แก่ รายวิชา THT 492
การศึกษาอิสระ
8. สรุปลักษณะของกิจกรรมที่จัดในโครงการ เช่น จัดบรรยาย เสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ:
การเรียนรู้และสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2 เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Guangdong University of Foreign Studies สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและ The University of social Sciences and Humanities สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์
นักวิชาการ นิสิ ตนักศึกษาในระดับอุดมศึ กษาเกิ ดความสนใจ ศึ กษาค้น คว้าและวิจัยเกี่ ยวกับภาษา วรรณคดีไทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเป็ นองค์ ก รชั้ นน าแห่ งการเรี ย นรู้ และวิ จั ย บนฐานการศึ กษาและคุ ณธรรม มุ่งสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมสู่ ส ากล ”
นอกจากนี้ยังเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการในมิติที่หลากหลาย นาไปสู่ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์แก่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทยต่อไป
การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน คือวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม SwissÔtel le Concorde
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษขององค์ปาฐกถา 3 ท่าน ได้แก่
1. บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แบบเรื่องที่นิยมในตานานพงศาวดาร” โดย ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ศาสตราจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้พิพากษาสมทบประจาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง
2. บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย Professor
Xiumei Lin จาก Guangdong University of Foreign Studies, China
3. บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายภาษาแห่งชาติกับ การสอนภาษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ตยา
กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สาขาวิชาภาษาไทย สานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา ประธานอนุกรรมการกาหนดกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษาไทยสาหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติใ น
ฐานะภาษาต่างประเทศ
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ช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ” โดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก ผู้เชี่ยวชาญปฏิบตั ิการสอนภาษาไทย ณ ประเทศต่างๆ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
2. อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ ประเทศญีป่ ุ่น
3. อาจารย์บรรพต ศิริชัย ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา ผู้เชี่ยวชาญปฏิบตั ิการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมี อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิน่ น้าหอม เป็นผูด้ าเนินการอภิปราย
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นการนาเสนอผลงานวิชาการจากนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ 4 ท่าน ได้แก่
1. ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บารุงรักษ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การนาเสนอผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย ทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย
ไทยศึกษา วั ฒนธรรมไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่ างประเทศ มีนั กวิ ชาการ อาจารย์ นิสิต นั กศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมนาเสนอ ดังนี้
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5
26 มิถนุ ายน 2558 กลุ่ม 1 : ภาษาและการใช้ภาษา
ห้อง : Sarocha ชัน้ 3
ผู้วิพากษ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บารุงรักษ์
พิธีกร : อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้าหอม
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.10 น. ลักษณะการใช้ภาษาแสดงความสุภาพในการขอร้องของนักเรียนเตรียมทหาร
พันตรีหญิง ธนิดา พรหมประสิทธิ์
กองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
09.10 – 09.50 น. ความเหมือนและความต่างของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย
อาจารย์ ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก
สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
09.50 – 10.20 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.20 – 11.00 น. โครงสร้างและหน้าที่ของ “พวก + คานาม”
นางสาวคุณัญญา บรรลือ
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.00 – 11.40 น. เพศกับการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊ก
นางสาวนิตย์รดี ตาดทอง
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.40 – 12.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fourth Avenue Restaurant
13.00 – 13.40 น. ลักษณะทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของสัมพันธกริยา “เป็น” ในภาษาไทยปัจจุบัน
อาจารย์ ดร. สุรเี นตร จรัสจรุงเกียรติ
Lecturer & Thai Coordinator Centre for Modern Languages
Nanyang Technological University
13.40 – 14.20 น. การวิเคราะห์ความกากวมในหนังสือราชการ
นางสาววิภาดา หนันทุม
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.20 – 14.50 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.50 - 15.30 น. ความหมายทีส่ ื่อผ่านการตั้งชื่อโครงการอาคารชุดในโฆษณาอาคารชุดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
นายอภิวัฒน์ พงษ์มาลี
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.30 – 16.10 น. แนวคิดการพัฒนาประเทศด้านการเมืองการปกครอง : กรณีศึกษาจากงานเขียนบทความประจา
“สยามรัฐ หน้า 5” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.10 – 16.50 น. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย
นางสาวหนึ่งฤทัย ปานแก้ว
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16.50 – 17.20 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
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6
26 มิถนุ ายน 2558 กลุ่ม 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
ห้อง : Busakorn ชั้น 3
ผู้วิพากษ์ : ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.10 น. การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรือ่ งเวียนว่ายตายเกิดในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางก๊าม” และ
นิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา”
Dr. Truong Thi Hang
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
09.10 – 09.50 น. แซนการ์ : พิธีแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายเขมรในตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
อาจารย์วรี เรืองสุข
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
09.50 – 10.20 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.20 – 11.00 น. ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงในสังคมไทย
อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11.00 – 11.40 น. อรดีมายานารายณ์เจงเวง : ภาพแทนแม่หญิงแอ่งสกลนคร
อาจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11.40 – 12.00 น.
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.40 น. การสร้างความตลกขบขันในการนาเสนอเรื่องของจาอวดหน้าม่าน
นายธวัชชัย สุลาลัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.40 – 14.20 น. การสืบทอดและสร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องจันทโครพ
นายธนพล เพ็งแก้ว
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14.20 – 14.50 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.50 - 15.30 น. เวสสันดรชาดก: จากคัมภีร์พุทธศาสนาสูส่ ื่อวรรณกรรมร่วมสมัย
อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.30 – 16.10 น. การอธิษฐานของตัวละครแวดล้อมพระโพธิสัตว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ:
กลวิธีเพื่อการนาเสนอภาพพระโพธิสัตว์
นายพิชชธร ปะทะวัง
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16.10 – 17.00 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
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08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.10 น.
09.10 – 09.50 น.

09.50 – 10.20 น.
10.20 – 11.00 น.
11.00 – 11.40 น.

11.40 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
13.40 – 14.20 น.

14.20 – 14.50 น.
14.50 - 15.30 น.

15.30 – 16.10 น.

16.10 – 17.00 น.

กลุ่ม 3 : วรรณคดี / วรรณกรรม
ห้อง : Nilubon ชั้น 3
ผู้วิพากษ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พิธีกร : อาจารย์สยุมพร ฉันทสิทธิพร
ลงทะเบียน
สัมภารวิบาก: อสงไขยกาลกับปณิธานพระโพธิสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ
นายศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย (วรรณคดี)
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารว่าง
วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่องนเรศวรมหาราชมหากาพย์กู้แผ่นดิน
อาจารย์สุภาวดี ยาดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์คือทางรอดหรือทางตัน: ไม่มีคาตอบจากนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวนเรื่อง
รังสีอามหิต
อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fourth Avenue Restaurant
เรื่องเล่าของแพทย์และผู้ป่วย:การสื่อสารเรื่องโรคมะเร็ง
อาจารย์ ดร. ทรงภพ ขุนมธุรส
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลวิธีทางวรรณศิลป์กับแนวคิดโพธิสัตว์ในนวนิยายเรื่องกวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์
นายรวีเกตุ ธรรมวงศ์
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับประทานอาหารว่าง
กลวิธีการนาเสนอหลักธรรมเรื่องอริยสัจในอรรถกถาธรรมบท
พระมหาปรีชา เอียงสวาท
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การสืบทอดและการดัดแปลงฉาก “ตะวัน” จากนวนิยายชุดสามทหารเสือสาวสู่บทละครโทรทัศน์
นางสาวจรรยวรรณ จรัสจรูญฤทธิ์
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
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08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.

09.00 – 09.30 น.

9.30 – 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.30 น.
11.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 – 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

กลุ่ม 4 : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ห้อง : Intanin ชั้น 3
ผู้วิพากษ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิธีกร : อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์
ลงทะเบียน
ความต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อเข้าร่วม AEC
Dr. Ho Minh Quang
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การสอนภาษาไทยในคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
Le Tran Mac Khai
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
แบบเรียนเรื่องการใช้คาลักษณนามสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
นางน้าผึ้ง เอสโคบาร์
โรงเรียนสอนภาษาสกาย กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารว่าง
กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาจารย์ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ
สาขาวิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวโน้มและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยให้ผู้พูดภาษาอื่น
อาจารย์ ดร.เปรม สวนสมุทร
ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประยุกต์สื่อร่วมสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา
นายชวิน พงษ์ผจญ
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน
การรับรู้เสียงพยัญชนะต้น /ด/ กับ /ต/ และ /บ/ กับ /ป/ : กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์กนิษฐา พุทธเสถียร
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขนมมงคลไทยกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
Miss Liu Rong Han
นิสติ ระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดการใช้นามวลีด้านโครงสร้างในความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม
Miss Dao Thi Lan Anh
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับประทานอาหารว่าง
การพัฒนาแบบฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยและเจตคติ
ต่อการออกเสียงภาษาไทย สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิน่ ไทย
นางสาวปาริชาติ ผลสมบัติ
นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ
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9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
จากที่กาหนดไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 200 คน แต่เนื่องจากปีนี้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติในหลาย
สถาบันการศึกษา จึงมีผู้เข้าร่วมโครงการ 152 คน น้อยกว่าที่กาหนดไว้ 48 คน
10. ผลการประเมินโครงการ
10.1 ผลการประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการในครั้งนี้สามารถสรุปจากแบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ 126 คน
10.1.1 ตารางแบบสอบถาม
หัวข้อ

ระดับความคิดเห็น
(3)
(2)

(5)

(4)

(22.2%)
28 = 1.1
(65.07%)
82 = 3.25

(34.92%)
44 = 1.3
(33.33%)
42 = 1.3

(77.8%)
98 = 3.8
(75.4%)
95 = 3.76
(80.2%)
101= 4
(80.2%)
101= 4
(66.7%)
84 = 3.3

(22.2%)
28 = 0.8
(24.6%)
31= 0.98
(19%)
(0.8%)
24= 0.76 1= 0.02
(19%)
(0.8%)
24= 0.76 1= 0.02
(23%)
(9.5%)
29= 0.92 12= 0.28

(78.6%)
99= 3.92
(78.6%)
99= 3.92

(21.4%)
27= 0.85
(21.4%)
27= 0.85

(67.4%)
85 = 3.37
(65.87%)
83 = 3.29
(63.5%)
80 = 3.17
(65.07%)
82 = 3.25

(30.1%)
38 = 1.2
(27.8%)
35 = 1.1
(30.2%)
38 = 1.2
(31%)
39= 1.23

(1)

ค่าเฉลี่ย
(5)

ด้านความรูข้ องผู้ร่วมประชุมฯ
1. ก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเรื่องที่จัดประชุม
2. หลังเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเรื่องที่จัดประชุม

(33.3%)
42 = 1.3
(1.58%)
2= 0.04

(8.7%)
(0.8%)
11= 0.17 1= 0.007

3.58
4.59

ด้านความสามารถขององก์ปาฐก
1. ถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน
2. ตอบคาถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3. มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่นา่ สนใจ
4. เนื้อหาที่บรรยายสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย
5. การรักษาเวลา

4.6
4.75
4.78
4.78
(0.8%)
1= 0.01

4.51

ด้านความสามารถผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน
1. สามารถชี้ประเด็นได้ชัดเจน
2. สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

4.77
4.77

ด้านความสามารถผู้นาเสนอผลงาน
1. นาเสนอผลงานได้เข้าใจและชัดเจน
2. ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น
3. มีวิธีการนาเสนอผลงานที่น่าสนใจ
4. การรักษาเวลา

(3.2%)
4= 0.09
(6.3%)
8 = 0.19
(6.3%)
8 = 0.19
(3.2%)
4 = 0.09

4.66
4.58
4.56
(0.8%)
1= 0.01

4.58
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ด้านเนื้อหาในการจัดประชุมฯ
๑. เนื้อหาในการจัดประชุมสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
๒. ท่านคิดว่าจะสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

(76.2%)
96= 3.8
(78.6%)
99= 3.92

(19.8%)
25= 0.79
(19%)
24= 0.76

(4%)
5 = 0.11
(4%)
3= 0.07

(82.5%)
104= 4.12
(78.6%)
99 = 3.92
(77.8%)
98 = 3.8
(84.12%)
106 = 4.2
(81.75%)
103 = 4.08
(79.36%)
100 = 3.96

(16.66%)
21 = 0.7
(18.25%)
23= 0.73
(19.9%)
25= 0.79
(13.49%)
17= 0.53
(18.25%)
23= 0.73
(19.84%)
25= 0.79

(1.58%)
2= 0.04
(2.38%)
3= 0.07
(2.38%)
3= 0.07
(2.38%)
3= 0.07

4.7
4.75

ด้านความพร้อมในการจัดประชุมฯ
๑. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดประชุมฯ
๒. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์
๓. การรับลงทะเบียน
๔. สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
๕. รูปแบบการจัดประชุมฯโดยรวม
๖. ความพึงพอใจโดยรวม

4.86
4.72
4.66
4.8
4.81

(0.8%)
1= 0.02

ค่าเฉลี่ย

4.77
4.65

10.1.2 ควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้หรือไม่
ควร
126 คน

ไม่ควร
รวม 126 คน (100%)

10.1.3 สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน
- เป็นการประชุมวิชาการที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดีมาก ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของการวิจัย
ทาให้ผู้วิจัยมีความรู้และมองแนวทางวิจัยที่ลึกซึ้งมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้ผู้วิจัยและนักวิชาการมีแรงบันดาลใจที่จะทาวิจัยต่อไป
- ดีทุกอย่างครับ แต่เสียดายว่าต้องมานาเสนอบทความเลยนั่งได้เพียงห้องเดียวเท่านั้น น่าจะมีการแจกไฟล์หรือมีการถ่าย
วีดีโอ
- วิทยากรน่าจะพูดสรุปจากสิ่งที่นาเสนอมากกว่ามาอ่านให้ผู้เข้าร่วมฟัง วิทยากรช่วงบ่ายวันที่ 25 มิ.ย. พูดสนุกมากและให้
ความรู้ดีมาก
- ห้องกลุ่ม 4 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเล็กไปหน่อย
- ดีมากครับ และอยากให้มีวิทยากรที่เคยมีประสบการณ์สอนภาษาไทยในทวีปยุโรปและอเมริกามานาเสนอผลงานด้วยนะครับ
- อยากให้มีสัมมนาทุกๆ ปี ดีมากครับ เป็นประโยชน์ในวงกว้าง
- ถ้าเป็นไปได้ มศว อาจจะจัด workshop เล็กๆ ในการสอนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติแก่บุคคลที่สนใจ
- ขอบคุณคณะทางานที่จดั โครงการดีๆ แบบนี้ และขอเป็นกาลังใจให้คณะทางานด้วยครับ อยากให้จดั งานแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
- ควรจัดขึ้นทุกปี
- ค่าลงทะเบียนแพงไปนิดค่ะ แต่กค็ ิดว่าเข้าใจเนื่องจากสถานที่และอาหารที่เลี้ยงดีมากคุม้ ค่า
- การนาเสนองานและเอกสารที่ได้รับมีประโยชน์มากค่ะ
- เป็นโครงการที่มีการจัดเตรียมงานดีมาก เจ้าภาพได้อานวยความสะดวกทุกอย่าง น่าประทับใจมาก
ปรับปรุงเดือนพฤศจิ กายน 2556 (QA-HU)

11
- ควรจัดงานดีๆ แบบนีต้ ่อไปค่ะ
- การจัดประชุมในลักษณะนี้สมควรอย่างยิ่งสาหรับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทและเอก เป็นโอกาศที่ดีในการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการวิจัย ทาให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถรับรู้และเรียนรูผ้ ลการวิจัยในหลายๆ ด้าน
10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ
1. อาจารย์ และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออกร้อยละ 80 มีความรู้เกีย่ วกับการวิจัยด้าน
ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
2. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทางวิชาการได้
3. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีประสบการณ์ในการนาเสนองานทางวิชาการ
และการประชุมวิชาการทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
อย่างน้อย 10 บทความ

ผลการประเมินตามจริง
1. อาจารย์ และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออกมีความรู้เกี่ยวกับการวิจยั ด้านภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 80
2. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทางวิชาการได้
3. อาจารย์ และนิ สิ ต ของภาควิ ช าภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีป ระสบการณ์ในการนาเสนองานทางวิชาการ
และการประชุมวิชาการทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกได้รับการตีพิมพ์เ ผยแพร่ในระดับชาติ
จานวน 11 บทความ

11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)
การดาเนินงานของโครงการตามกาหนดเวลาคือวันที่ 17 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม 2558 เป็นช่วงเวลาการดาเนินงานที่
ค่อนข้างยาว การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน เช่น จานวนผู้เข้าร่วมอบรมที่กาหนดไว้ 200 คนจึ ง
ลดลง เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดการประชุมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการ ได้แก่
การก าหนดห้ อ งผู้ เ ข้ า ร่ ว มน าเสนองานจากเดิ ม มี 5 ห้ อ ง จึ ง ต้ อ งลดลงเหลื อ 4 ห้ อ ง ซึ่ ง กระทบต่ อ การเชิ ญผู้ วิ พ ากษ์ คื อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรื องรอง และจาเป็นต้องปรับลดห้องนาเสนอผลงานเหลื อเพียง 4 ห้อง นอกจากนี้การกาหนด
ค่า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารโครงการที่ ต้ อ งก าหนดก่ อ นจะด าเนิ น โครงการ แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ จ ริ งการเบิ ก จ่ า ยดั งกล่ า วอาจมี ค วาม
คลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หรือถัวเฉลีย่ ทั้งโครงการไม่ได้ทาให้มปี ัญหาในการบริหารจัดการ
12. ภาพประกอบโครงการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ภาษา วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ :การเรียนรู้
และการสร้างสรรค์จากสังคมไทยสู่สังคมโลก” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม SwissÔtel Le
Concorde, Bangkok
แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
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15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัค มหาวรากร ประธานโครงการกล่าวรายงาน
รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กล่าวเปิดโครงการพร้อมมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
และผู้แทนเครือข่ายทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
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ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แบบเรื่องที่นิยมในตานานพงศาวดาร”
โดย ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
ผู้พิพากษาสมทบประจาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ปาฐกถาพิเศษ “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน: อดีต ปัจจุบนั อนาคต”
โดย Professor Xiumei Lin
Guangdong University of Foreign Studies - People’s Republic of China

ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายภาษาแห่งชาติกับการสอนภาษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
ภาคีสมาชิก สาขาวิชาภาษาไทย สานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
ประธานอนุกรรมการกาหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ:
นโยบายภาษาไทยสาหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ
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การอภิปรายเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ” โดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
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วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์นาเสนองาน
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์ และมอบเกียรติบัตร
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การนาเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 1: ภาษาและการใช้ภาษา
ผู้วิพากษ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บารุงรักษ์
พิธีกร : อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้าหอม
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การนาเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 2 : ภาษาและวัฒนธรรม
ผู้วิพากษ์ : ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา
พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์
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การนาเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 3 : วรรณคดี / วรรณกรรม
ผู้วิพากษ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา
พิธีกร : อาจารย์สยุมพร ฉันทสิทธิพร
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การนาเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 4 : การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผู้วิพากษ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิธีกร : อาจารย์ ดร.สุนทรี คันธรรมพันธ์
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(อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอาไพสกุล)
ผู้จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
วันที่

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร)
ประธานโครงการ
วันที่

13. 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 1. วีดิทัศน์สรุปโครงการ
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