
๑ 
 

ปรับปรุงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 (QA-HU) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม 
 

 
๑. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 

 
๒. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์ จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  

 ภาควิชา  ภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์ ดร. วิชชุกร ทองหล่อ  
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ชื่อนิสิตท่ีรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

................................................................................... 
ชั้นป…ี………………………..… 

 ฝ่าย……………………………………………………… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

หลักสูตร ....................................................................

สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

ช่องทางการติดต่อ 
เบอร์มือถือ................................................................ 
อีเมล์......................................................................... 

 
 
๓. ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการ  

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวนั/ 

เดือน / ปี) 

สถานที่จัดโครงการ 

๔-๑๑ พ.ย. ๕๕ ๘ วนั 

มณทลยูนนาน      
๑. Yunnan University of Nationalities 
๒. Yunnan Normal University (College of Arts and Science) 
๓. Yunnan  University of Finance and Economics 
๔. Dali University 
มณทลกวางส ี
๕. Guangxi University of Nationalities 
๖. Guangxi University  
๗. Guangxi Teachers Education University 
มณทลกวางตุ้ง 
๘. Guangdong University of Foreign Studies 

 
 
 



๒ 
 
 
๔. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

๑.  เพื่อขยายจ านวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต  
๒.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 
๕. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน  

  ไม่มีเนื่องจากเป็นโครงการใหม่ 

 

๖. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖.............. 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน     เงนิอุดหนุน 
 รายจ่ายอ่ืน 
 งบด าเนินงาน 

  

งปม.รายได้    
๔๙๙,๕๐๐ บาท  
(สี่แสนเก้าหมืน่เก้า

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๔๙๙,๕๐๐ บาท  
(สี่แสนเก้าหมืน่เก้า

พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   
งบประมาณ 

ระบแุหล่งท่ีมา

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

 
แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาการศกึษา 
 การสนับสนนุด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

 การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

 
๗. สนับสนุนพันธกิจ 

   ด้านผลิตบัณฑิต / การจัดการเรียนการสอน   
   ระดับปริญญาตร ี   ระดับบัณฑิตศึกษา 
   ด้านการวจิัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม  
   ด้านการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม  

   ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุชน  
   ด้านการบริหารและพฒันาองค์กร  

 
 
๘. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มศว (ระบุรหัสตามเลม่ยุทธศาสตร์ 15 ป ีมศว) 

 RAP………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 SAP………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 SSAP   ๔  การพัฒนาความเป็นนานาชาติสู่ความเป็นสากล 

(หมายเหตุ   RAP = Routine Action Plan ,   SAP = Strategic Action Plan  ,   SSAP = Super Strategic Action Plan) 



๒ 
 

 

๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑.จ านวนนักศึกษาต่างชาติท่ีเขา้ศึกษาในหลักสูตรของภาควิชาฯ 
๒. จ านวนสัญญาความรว่มมือทางวชิาการ (MOU) 

 
๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 
จ านวน 

(คน) 
คิดเปน็ร้อยละ

ของเปา้หมาย 
กิจกรรม : การประชุมร่วมระหวา่งสถาบันเพื่อ 
              หารือข้อตกลงความรว่มมือทางวิชาการ 

   

-  คณาจารย ์ ๙ ๙ ๑๐๐ 
-  หนว่ยงาน / องค์กร  

มหาวิทยาลัยท่ีได้ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการ ๙ แห่ง ได้แก่  
๑. Yunnan University of Nationalities 
๒. Yunnan Normal University  
๓. The College of Arts and Science Yunnan normal University 
๔. Yunnan  University of Finance and Economics 
๕. Dali University 
๖. Guangxi University of Nationalities 
๗. Guangxi University  
๘. Guangxi Teachers Education University 
๙. Guangdong University of Foreign Studies 

๘ ๙ ๑๑๒.๕ 

 
๑๑. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป  (เชน่ การจัดโครงการ/กิจกรรม เก่ียวข้องกับการวิจัย หัวข้อเรื่องอะไร  เนื้อหา  ท่ี

วิทยากรบรรยายเก่ียวกับอะไร เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชาอะไร  นสิิต/ผู้เข้าฟังสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการฟัง

บรรยาย) 
 
สรุปผลการจัดโครงการ ดงัรายละเอียด ดงันี ้
 

 (๑) มหาวิทยาลัยกวางตุง้ (Guangdong University of Foreign Studies) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยกวางตุ้ง การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปรญิญาตรี ในรปูแบบ ๒+๒  
- ต้องการ รศ. จินตนา พุทธะเมตตะ เปน็อาจารย์พเิศษ 

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของบภาควิชาฯ 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ตามท่ีมหาวิทยาลัยกวางตุ้งเสนอท่ีประชุมรับใน

หลักการสมควรมีการแลกเปลี่ยน แต่ชะลอไว้ก่อน 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์    



๓ 
 

  ม.กวางตุ้งให้แก่นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีนท่ีสนใจจะไปศึกษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนตาม MOU 
ให้มีจ านวนมากข้ึน 

- ท่ีประชุมเสนอให้เรียนเชญิม.กวางตุง้ รว่มเป็นเจ้าภาพการจัด
ประชุมวิชาการนานาชาติ ในระหว่างวนัท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๖และมอบ รศ.จินตนา พุทธเมตะประสานงานในเบ้ืองต้น

กับ ม.กวางตุ้ง 

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
คณะเนื่องจากมี MOU ในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 

 
 

(๒) มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University For Nationalities)  

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยชนชาติกวางส ี การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปรญิญาตรีในรูปแบบ ๓+๑ 

- ต้องการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและนักวิจัย 

- เสนอหลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสัน้ให้แก่นักศึกษาและ
ผู้สนใจ 

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณ 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนักวิจัยตามท่ีมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสเีสนอ ที่

ประชุมเห็นชอบ 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ 
หลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น ของ ม.ชนชาติกวางสใีห้แก่
นิสิตสาขาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีนท่ีสนใจจะไปศึกษาภาษา

และวฒันธรรมจีน  

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
คณะต่อไป 

 
 
 (๓) มหาวิทยาลัยกวางสี (Guangxi University) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยกวางสี การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

- ต้องการโครงการจัดอบรมครูสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

- สนใจหลักสูตรอบรมภาษาไทย เชน่ การอ่านขา่ว การอ่าน-
เขียน และการแปลระยะสัน้ให้แก่นักศึกษาจีน 

 
หมายเหตุ 

รศ. จินตนา พุทธะเมตตะ ได้สาธิตการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและ 

อ.บรรพต ศิริชัย ได้สาธิตการสอนส านวนไทย ให้แก่นักศึกษา

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการจัด
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนษุยศาสตร์เพื่อรองรับความ

ต้องการครูผู้สอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่

เปิดหลักสูตรวชิาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาเอก 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวฒันธรรมจีน ม.กวางสี
ให้แก่นิสิตสาขาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีนท่ีสนใจทราบ 



๔ 
 

วิชาเอกภาษาไทย ท้ัง ๔ ชัน้ปฟีัง - ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
คณะต่อไป 

  
 

(๔) มหาวิทยาลัยครูและการศึกษากวางส ี(Guangxi Teachers Education University) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยครู และการศึกษากวางส ี การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนท้ังในระดับปริญญาตรี ในรปูแบบ ๓+๑ 
และสนใจแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาโทรูปแบบ๑+๑ 

- สนใจแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างครูสอนภาษาไทยและ
ครูสอนภาษาจนี โดยขอให้ มศว ส่งครูสอนภาษาไทยไปช่วย

สอน และทางม.ครูและการศึกษากวางสียินดีส่งอาจารย์สอน
ภาษาจนีมาช่วยสอนภาษาจีนท่ี มศว เช่นกัน 

- รับเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ACAC  
ในระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  
- ได้ลงนามสญัญาความร่วมมือทางวชิาการระดับคณะกับคณะ
มนุษยศาสตร์ มศว แล้ว เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ

ต้องการท าสัญญาความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

- คณะผู้บริหารของม.ครูและการศึกษากวางสีจะเดนิทางมา 
มศว ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  

- ม.ครูและการศึกษากวางสี ปจัจบัุนมีสถานะเปน็
สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและจะเปลี่ยนเปน็มหาวิทยาลัย

ครูหนานหนิง ในราวปี ๒๕๕๗ (ภายใน ๒ ป)ี และจะมีอายุ
ครบรอบ ๖๐ ปี ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชา 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการแลกปลี่ยน
นิสิตในระดับปรญิญาโท 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวฒันธรรมจีน ม.ครูและ
การศึกษากวางสีให้แก่นสิิตสาขาวิชาเอกภาษาจนีท่ีสนใจทราบ 

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- ท่ีประชุมเสนอให้ส่งตวัแทนไปร่วมแสดงความยินในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๖   
- ท่ีประชุมมีมติให้ภาควิชาภาษาไทยฯ เตรียมการต้อนรับคณะ
ผู้บริหารของม. ครูและการศึกษากวางส ี(ระดับภาควิชา) ใน
โอกาสมาเยือน มศว เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

 
 
 (๕) มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ยูนนาน (Yunnan University of Finance and Economics) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์ยูนนาน การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- เสนอหลักสูตรภาษาและวฒันธรรมจีน  
 
หมายเหตุ การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการนี้ คณบดี

หรือตัวแทนจากคณะอาเซียนไม่ได้เข้าร่วมประชุมดว้ย ดังนั้น

การเจรจาจงึเป็นกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยซึง่

ได้ท าสัญญาความร่วมมือระหว่างกันไว้ก่อนแล้ว 

          การเดินทางเพื่อไปขอหารือเรื่องต่างๆตามสัญญาความ
ร่วมมือนั้น ภาควิชาภาษาไทยด าเนนิการตามค าร้องขอคณะ

อาเชียนที่ต้องการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันและ

ความสนใจของนักศึกษาคณะอาเซียนที่ต้องการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทท่ี มศว 

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- ท่ีประชุมฯ มอบประธานหลักสตูร ศศ.ม. ติดต่ออาจารย์ฟาง 
(Fang Ziyu) ซึ่งมีนักศึกษาที่ต้องการมาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ในปีการศึกษาหนา้  จ านวน ๔ คน  

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ.ดร.ดวงเดน่ ติดต่อคณะอาเซียน เพื่อ
ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามรูปแบบ ๓+๑ ท่ี
คณะอาเซียนต้องการและได้เคยเจรจาไว้เม่ือคร้ังมาเยือน มศว 

เม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  
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(๖) มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล (Yunnan Normal University) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยยูนนานนอร์มอล การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีความต้องการส่งนักศึกษาจนี
มาเรียนท่ี มศว เปน็ระยะเวลา ๑ ปี ตามรูปแบบ ๓+๑  
- สนใจแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนระหว่างครูสอนภาษาไทยและ
ครูสอนภาษาจนี โดยขอให้ มศว ส่งครูสอนภาษาไทยไปช่วย

สอน และทางม.ยูนนานนอร์มอลยินดีส่งอาจารย์สอนภาษาจีน
มาช่วยสอนภาษาจนีท่ี มศว เชน่กัน 

- ได้ลงนามสญัญาความร่วมมือทางวชิาการระดับคณะกับคณะ
มนุษยศาสตร์ มศว แล้ว เม่ือวนัท่ี ๘พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และ

ต้องการท าสัญญาความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

- คณะผู้บริหารของม.ยูนานนอร์มอลจะเดินทางมา มศว ใน
เดือนมกราคม ๒๕๕๖  

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- ท่ีประชุมมีมติเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชา
พิจารณาการจัดโครงการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศเสนอต่อ คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อรองรับความต้องการครูผู้สอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัย

ในต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรวิชาภาษาไทยเปน็สาขาวิชาเอก 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวฒันธรรมจีน ม.ครูและ
การศึกษากวางสีให้แก่นสิิตสาขาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจนีท่ี

สนใจทราบข้อมูล 

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะต่อไป 

- ท่ีประชุมมีมติให้ภาควิชาภาษาไทยฯ เตรียมการต้อนรับคณะ
ผู้บริหารของม. ครูและการศึกษากวางส ี(ระดับภาควิชา) ใน
โอกาสมาเยือน มศว เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

 
 
 (๗) มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยูนนานนอร์มอล (The College of Arts and Sciences Yunnan Normal 
University) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ยูนนานนอร์มอล 

การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- สนใจแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีความต้องการส่งนักศึกษาที่
ศึกษาในหลักสูตรการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

เปน็ระยะเวลา ๑๐ เดือน ที่ศึกษาภาษาและวฒันธรรมไทย ๘ 

เดือน และฝึกงาน ๒ เดือน 

- ยินดีรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยซึ่งเป็นนิสิตในหลักสูตรการ
สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศมาเปน็อาจารย์

ภาษาไทยท่ี ม.มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ยูน
นานนอร์มอล 

- มีความต้องการลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการท้ังใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลยักับ มศว 

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนภาษาและวฒันธรรมจีน ม.ครูและ
การศึกษากวางสีให้แก่นสิิตสาขาวิชาเอกภาษาจนีท่ีสนใจทราบ 

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อด าเนินการท าสญัญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลยั 
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 (๘) มหาวิทยาลัยชนชาติยนูนาน (Yunnan University of Nationalities) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยชนชาติยูนนาน การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- ม. ชนชาติยนูนานเปิดหลักสูตรภาษาและวรรณคดี และสนใจ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาไทย 

- สนใจการร่วมมือกันในการผลติหนังสือเรียนภาษาไทย 

 
หมายเหตุ 

รศ. จินตนา พุทธะเมตตะ ได้สาธิตการสอนการออกเสียงท่ีมี
ปัญหาของผูเ้รียนชาวจนีให้แก่นกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทย 
ชั้นปีท่ี ๑  

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการจัด
โครงการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนษุยศาสตร์เพื่อรองรับความ

ต้องการครูผู้สอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่

เปิดหลักสูตรวชิาภาษาไทยเป็นสาขาวิชาเอก 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาความเป็นไปได้
ในการจัดท าเอกสารประกอบการสอนหรือหนังสือแบบเรียน

ภาษาไทยส าหรับ 

ผู้เรียนชาวต่างประเทศรว่มกับม.ชนชาติยูนาน 

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อด าเนินการท าสญัญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลยั 

 
 
 (๙) มหาวิทยาลัยตาหลี่ (Dali University) 

ข้อเสนอของมหาวทิยาลัยตาหลี ่ การด าเนินการของภาควิชาฯ 

- ม. ตาหลี่มีความต้องการครูผู้สอนภาษาไทยอย่างมาก โดยขอ
อาจารย์สอนภาษาไทยให้แก่นักศกึษา ระยะเวลา ๒ เดือน 

(เม.ย.-พ.ค.) หากเปน็นิสิตในหลกัสูตรศศ.ม. แขนงวิชาการสอน
ภาษาไทยฯ ขอให้ชว่ยสอนระยะ ๑ ปีการศึกษา 

- สนใจแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยมีความต้องการส่งนักศึกษาจนี
มาเรียนท่ี มศว เปน็ระยะเวลา ๑ ปี ตามรูปแบบ ๓+๑  
- ม.ตาหลี่ มีค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้นแก่
ผู้สนใจและนักศึกษาภาษาจีนในทุกปีการศึกษา  

- ได้ลงนามสญัญาความร่วมมือทางวชิาการในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว และมีความต้องการลงนามสัญญาความ

ร่วมมือในระดับคณะ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖  

- คณะผู้บริหารของม.ตาหลี่จะเดนิทางมาเยือน มศว ในเดือน
มกราคม ๒๕๕๖  

- ท่ีประชุมมอบหมาย ผศ. ดร.ดวงเด่น ส่งภาพถ่ายและ
จดหมายขอบคุณของภาควิชาฯ 

- เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการภาควิชาพิจารณาการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ตามท่ีม.ตาหลี่เสนอ 

- ท่ีประชุมฯ มอบหัวหน้าสาขาวชิาภาษาจนีประชาสัมพันธ์ค่าย
ภาษาจนีระยะสั้น ของ ม.ตาหลี่ให้แก่นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาจีน
ท่ีสนใจจะไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน  

- ท่ีประชุมมีมติให้เสนอคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์
ด าเนนิการท าสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับ
คณะต่อไป 

- ท่ีประชุมมีมติให้ภาควิชาภาษาไทยฯ เตรียมการต้อนรับคณะ
ผู้บริหารของม. ครูและการศึกษากวางส ี(ระดับภาควิชา) ใน
โอกาสมาเยือน มศว เดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

 
 

๑๒. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
การด าเนนิงานเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชีว้ัด ดงันี ้
๑. มีนักศึกษาจนีท่ีแจ้งความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศศ.ม. ภาษาไทยประมาณ 10 คน ซึ่งจ านวนท่ีชัดเจนจะสามารถ

ระบุได้หลังจากวนัประกาศรับสมัครตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมีนักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรีจากหลายมหาวิทยาลัยสนใจเข้า

ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแบบ 3+1 จ านวนนักศึกษาที่ชัดเจนจะสรุปไดป้ลายปีการศึกษา 
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๒. มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดบัคณะเพิ่มข้ึน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยครูและการศึกษากวาง
สี (Guangxi Teachers Education University) และ มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล (Yunnan Normal University) 
 

คณะกรรมการได้ร่วมประเมินโครงการและวเิคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนของการจัดโครงการ ดงันี ้ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. การจัดโครงการมีการวางแผนและประชุมท างานหลายคร้ัง
ท าให้แผนการท างานชัดเจน มีการเตรียมการจัดแบ่งหน้าท่ี การ

หาข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆและศึกษาวัฒนธรรมจีน

พื้นฐานเพื่อประโยชน์ในการเจรจา 

๒. ภาควิชาภาษาไทยฯ มีเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษยป์ัจจุบันที่
เข็มแข็ง 

๓. ภาควิชาภาษาไทยฯ มีอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศที่ได้รับความน่าเชื่อถือ 

๔. คณะกรรมการทุกคนมีความต้ังใจและเอาใจใส่ในการท างาน 
มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ดี 

๑. เสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันใหเ้ข้มแข็งยิง่ขึ้น 
เช่น ส่งการ์ดอวยพร พบปะสงัสรรค์ร่วมกันตามโอกาสอัน

เหมาะสม  

๒. สนับสนนุอาจารย์ของภาควิชาให้ได้พฒันาการสอนและ
เพิ่มพูนประสบการณ์การสอนใหม้ากข้ึน 

๓. จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน
เพื่อให้อาจารย์ของภาควชิาได้แลกเปลี่ยน พูดคุยอันจะน าไปสู่

ความเข้าใจอันดีระหว่างกันซึง่จะช่วยให้การด าเนนิงานของ

ภาควิชามีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จุดอ่อน แนวทางแก้ไขจุดอ่อน 

๑. แม้การด าเนินงานจะจัดเตรียมและเปน็ขัน้ตอนแต่ยังขาด
การบริหารความเสี่ยงในขัน้ตอนต่างๆ  

๒. มหาวิทยาลยัท่ีไปเยือนตามโครงการอาจมากเกินไปเพราะ
เม่ือได้รับการตอบรับอย่างดีส่งผลให้อาจเกิดปัญหาการรับนิสิต

ต่างประเทศในโครงการแลกเปลีย่น 

๓. สืบเนื่องจากข้อ ๒ ภาควิชาภาษาไทยฯและคณะ
มนุษยศาสตร์มีศักยภาพจ ากัดในการรับนิสิตต่างชาติจ านวน

มาก 

๔. การด าเนินงานเบิกจ่ายค่าใช้จา่ยโครงการไม่สามารถ
ด าเนนิการให้ทันต่อเวลา  

๕. เกิดความไม่เข้าใจกันระหวา่งคณะกรรมการของ 
ภาควิชาฯและคณะผู้บริหารของคณะ 

๑. ควรมีการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อลดปัญหา
เฉพาะหน้าอันอาจจะเกิดข้ึนได ้

๒. ควรจัดสรรมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับเวลาและศักยภาพ
ของภาควิชาฯ และคณะมนุษยศาสตร์ 

๓. ควรมีการบริหารจัดการโครงการท้ังภายนอก-ภายในเพื่อให้
ทันต่อเวลา 

๔. คณะกรรมการของภาควิชาฯ และคณะผู้บริหารควรมีการ
ประชุมรว่มกันเพื่อจะไดเ้กิดความเข้าใจขัน้ตอนการท างาน  
การให้ข้อมูลและการท าหน้าที่ซึง่จะท าให้การประสานงาน

เปน็ไปด้วยความราบร่ืนและเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 

 

 หมายเหต ุ แบบประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 

 

๑๓. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูต้อบแบบประเมิน 
ไม่มี เนื่องจากไมไ่ด้ประเมินโครงการโดยการตอบแบบสอบถาม 
 

 ๑๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 ……………………-……………………………………………………………………………………………..…………… 
  
 
 



๘ 
 
๑๕. ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
 

๑. Guangdong University of Foreign Studies 

                 
 
 

๒. Guangxi University of Nationalities 

               
 
 

๓. Guangxi University 

              
  
 



๙ 
 

๔. Guangxi Teachers Education University 

                 
  
 
 

๕. Yunnan  University of Finance and Economics 

                 
 
 

๖. Yunnan Normal University 

                 
  
 
 



๑๐ 
 

๗. The College of Arts and Science Yunnan normal University 

                
 
 

๘. Yunnan University of Nationalities 

                   
 
 

๙. Dali University 
 

             
 
 
 



๑๑ 
 

กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ระบุข้อมูลในข้อ ๑๖ พร้อมแนบหลักฐานประกอบดว้ย 

 

๑๖. การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใชป้ระโยชนใ์นการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆ  (ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค)์ 
 การเรียนการสอน ระบุรายวิชา
................................................................................................................................................................... 
 การวิจัย ระบุชื่อและรายละเอียดงานวจิัย

.................................................................................................................………………………………………… 
 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระบุรายละเอียดกิจกรรมท่ีน าไปใช้

..........................................................................……………………………………………………………………… 
 การถ่ายทอด หรือเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เนื้อหา / รปูแบบ

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

  ……………………………………..  
   (……………………………………)  
   รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม  

 วันท่ี……………………………….. 
 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 ๑)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์คณะมนษุยศาสตร์ 
 ๒) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 ๓) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 ๔) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
 ๕) ก าหนดการ  (ถ้ามี) 
 ๖) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 ๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 ๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 ๙) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 
 ๑๐) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 ๑๑) เอกสาร/หลักฐาน อื่นทีเ่ก่ียวข้อง ระบุ……………………………………………. 
 ๑๒) กรณี เปน็โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน จะต้องเพิ่มหลักฐานตามการรายงานในข้อ 16 ด้วย  

 
 
 



๑๒ 
 
 
หมายเหตุ    แนวปฏิบัติในการน าส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม มีดังนี้ 

 1) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   น าส่งไฟล์ / เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ พร้อมหลักฐาน                        
ภายใน 2 สัปดาห ์หลังเสร็จสิน้โครงการ ท่ีงานนโยบายและแผน (นางทิพยวรรณ  ณ นคร) 

 2)    โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดโดยภาควิชา ให้น าส่งรายงานผลโครงการพร้อมหลักฐานท่ีธุรการภาควิชา เพื่อ

สแกนและจัดเก็บไฟล์หลักฐานไว้ส าหรับจัดท า SAR 
 3)    โครงการ/กิจกรรม ที่จัดโดยส านักงานคณบดี ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลพร้อมแนบหลักฐานส่งท่ีฝ่าย

ประกันคุณภาพ (นางสาวเรณู ขจรกุลจีระ)  
 4)    โครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดโดยนิสิต ให้น าส่งรายงานผลฯ ที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  และ กรณ ี

ท่ีใช้งบประมาณของคณะฯ ใหน้ าส่งรายงานผลมายังงานนโยบายและแผน  (นางทิพยวรรณ  ณ นคร) ด้วย 

 5) หากไม่มีการรายงานข้อมูลในข้อใดตามแบบฟอร์มนี้  ให้ท่านใสเ่คร่ืองหมาย  “ – “  ในข้อนั้นๆ 

 
 


