
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2556 
 

 
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 

 
2.  หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

 

จัดโดย  หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์ จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

อาจารย์บรรพต ศิริชัย 

ชื่อนิสิตท่ีรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. และ กศ.บ. ภาษาไทย 
  

 
 

3. ระยะเวลา และสถานท่ีจัดโครงการ  

วัน /เดือน /ปี  
ท่ีจัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน 

/ ปี) 
สถานท่ีจัดโครงการ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 
 

            3 วัน 

 
ห้อง 268 คณะมนุษยศาสตร์ 
ห้องประชุม 222  คณะมนุษยศาสตร์ 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
4. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

4.1  เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีทรงมีต่อภาษาไทย และสนอง  
       พระราชดําริ ในการสืบสานทํานุบํารุงภาษาและวัฒนธรรมไทย 

         4.2 เพ่ือจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซ่ึงสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมใจกันจัดท่ัวประเทศ 
         4.3  เพ่ือทํานุบํารุงและเผยแพร่ ตลอดจนกระตุ้นจิตสํานึกของนิสิตและบุคลากรให้เห็นความสําคัญของ   

        ภาษาไทย 
4.4  เพ่ือให้นิสิตและบคุลากรเห็นความสําคัญของภาษาไทยในบทบาทของพิธีกร 
4.5 เพ่ือให้นิสิตหลักสูตร กศ.บ. และศศ.บ. ภาษาไทย ได้แสดงทักษะการสื่อสารด้านภาษาไทยและมีส่วน   

ร่วมในการจัดกิจกรรม 
 

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน  
              การจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 ได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกซ่ึงได้แก่มหาวิทยาลัยต่างได้ 
          เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมการประกวดอ่านทํานองเสนาะ  ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วม 
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          การประกวด  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย       
          ราชภัฏจันทรเกษม 

 
6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอ่ืน 
 งบดําเนินงาน 

50,000 50,000 

งปม.รายได้      

นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   
งบประมาณ 

ระบุแหล่งท่ีมา
........................................... 

  

 
 

แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

 การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

 การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ผลงานทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 
 

7. สนับสนุนพันธกิจ 

   ด้านผลิตบัณฑิต / การจัดการเรียนการสอน   

   ระดับปริญญาตรี   ระดับบัณฑิตศึกษา 

   ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค ์และนวัตกรรม  

  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

   ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุชน  

   ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 

8. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มศว (ระบุรหัสตามเล่มยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว) 

 RAP  

 SAP 31 

 SSAP    
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9. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของนิสิตเข้าร่วมโครงการ 1.นิสิตเห็นความสําคัญและเกิดความภาคภูมิใจภาษาไทยซ่ึง
เป็นภาษาของชาติ 
2. นิสิตมีความรู้และได้รับประสบการณ์การใช้ภาษาไทยใน
บทบาทพิธีกร 
3. นิสิตในหลักสูตร กศ.บ.และศศ.บ. ภาษาไทย ได้แสดง
ทักษะการสื่อสารภาษาไทยซ่ึงเป็น 
อัตลักษณ์สําคัญของมหาวิทยาลัย 
 

 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

กิจกรรม : โครงการจรรยาบรรณครูพันธ์ุใหม่    

-  คณาจารย์ 10 10 100 

-  บุคลากร - - - 

-  นิสิต    

-  ปริญญาตรี 81 81 100 

-  บัณฑิตศึกษา - - - 

-  บุคคลภายนอก 20 20 100 

 
11. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   

      แผนการดําเนนิงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี  1 ไตรมาสท่ี  2 ไตรมาสท่ี  3 ไตรมาสท่ี  4 

หมายเหตุ 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน 
1.เสนอโครงการ 
2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ
โครงการและ
จัดการประชุม
เพ่ือวางแผน 
3.ติดต่อ
ประสานงานกับ
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หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ขั้นดําเนินการ 
1.ประกวด
เรียงความหัวข้อ 
“ภาษาไทยใน
อาเซียน” โดย
เชิญชวนนิสิต
คณะ
มนุษยศาสตร์
เข้าร่วมประกวด 
2.ประกวดคัด
ลายมือ
ภาษาไทย ท้ัง
นิสิตไทยและ
นิสิตต่างชาติ ใน
มหาวิทยาลัย 
3.แข่งขันการ
อ่านทํานอง
เสนาะ
ระดับอุดมศึกษา 
โดยทําหนังสือ
เชิญให้
มหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพฯ ส่ง
นิสิตเข้าร่วม
ประกวด 
4.อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พูดในบทบาท
พิธีกร 
5.ประกวดการ
พูดในบทบาท
พิธีกร  
6.พิธีมอบโล่
เกียรติคุณผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น
สู่สาธารณะแก่ 
นางสาวปริศนา  
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กัมพูสิริ 
7.จัดเสวนา
วิชาการหัวข้อ 
“การใช้
ภาษาไทยใน
อาชีพพิธีกร” 
8.การแสดง
ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาไทยของ
นิสิตหลักสูตร 
กศ.บ.และศศ.บ. 
ภาษาไทย 

ขั้นประเมินผล 
ประเมินผลการ
ดําเนินงานโดย
ใช้แบบสอบถาม 
ขั้นติดตามผล
เพ่ือการ
ปรับปรุง 
 
1.ประชุม
คณะกรรมการ
เพ่ือรายงานผล
การดําเนินงาน 
2.วิเคราะห์จุด
แข็ง-จุดอ่อน 
ของการจัด
โครงการเพ่ือนํา
ผลมาวาง
แผนการดําเนิน
โครงการในคร้ัง
ต่อไป 
3.นําเสนอต่อ
คณะกรรมการ
ประจําภาควิชา 
และ
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ 
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เพ่ือสรุปผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ และ
นําผลมา
วางแผน 

 
สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556 (ห้อง 268 คณะมนุษยศาสตร์) 
 1. การบรรยาย หัวข้อ “บทบาทพิธีกรสะท้อนภาษาพูด” โดย อาจารย์บรรพต  ศิริชัย 
 2. การบรรยายหัวข้อ “การก้าวสู่อาชีพพิธีกร” โดย นายกฤษ  เดชไกรศักด์ิ 
  3. การฝึกปฏิบัติการพูด 
  4. การประกวดการพูดบทบาทพิธีกร 
วันท่ี 24 กรกฎาคม 2556 (ห้อง 252 และห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์) 
              1. การประกวดอ่านทํานองเสนาะระดับอุดมศึกษา (รอบท่ี 1) 
 2. การประกวดอ่านทํานองเสนาะระดับอุดมศึกษา (รอบชิงชนะเลิศ) 
  3. การประกาศผลการประกวด/มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร 
  4. การประกวดคัดลายมือภาษาไทย สําหรับนักศึกษาต่างชาติ (ห้อง 222) 
  5.  การประกวดคัดลายมือภาษาไทย สําหรับนิสิตไทย 
 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 (ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง) 
 1. มอบโล่เกียรติคุณผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นสู่สาธารณะแก่ นางสาวปริศนา  กัมพูสิริ  
                  (นางสาวไทยประจําปี 2555) 
 2. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การใช้ภาษาไทยในอาชีพพิธีกร”   โดย   นางสาวปริศนา  กัมพูสิริ และ 
                  นายกฤษ  เดชไกรศักด์ิ 
 3. การแสดงทักษะทางภาษาไทยของนิสิต กศ.บ. และศศ.บ. ภาษาไทย  
  4. การแสดงทักษะทางภาษาไทยของนิสิตเวียดนาม 
  5. มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ /ชนะการประกวดคัดลายมือ/ชนะการประกวดการพูดในบทบาทพิธีกร   
                   และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แสดงทักษะทางภาษาไทย 
  

12. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
1. ผลการประเมินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2556 วันท่ี 20 กรกฎาคม 2556  

    เวลา 8.00-15.00 น. ณ ห้อง 268  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
       จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  21  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
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หัวข้อท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 
( 5 คะแนน) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ 1.43 2.86    4.29 

1. ท่านได้รับความรู้จากวิทยากรในเร่ืองหน้าท่ีและบทบาท
ของพิธีกร (อ.บรรพต  ศิริชัย 

2. ท่านได้รับความรู้และประสบการณ์การก้าวสู่อาชีพพิธีกร 
(นายกฤษ  เดชไกรศักด์ิ) 

1.19 2.86 0.14   4.19 

3. ท่านมีความพอใจการฝึกปฏิบัติพูดในบทบาทพิธีกร 1.66 2.29 0.29   4.24 

4.ท่านเห็นความสําคัญและรู้สึกภูมิใจในภาษาของชาติ 2.38 
 

2.1    4.48 

5. กิจกรรมการพูดในบทบาทพิธีกรช่วยส่งเสริมคุณค่าของ
ภาษาไทยด้านการสื่อสาร 

2.14 2.1 0.14   4.38 

6. ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 3.1 1.33 0.14   4.57 

รวม      4.36 

 
ผลการประเมินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2556 
วันท่ี  24  กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น. 
ห้องประชุม 222 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. กิจกรรมการประกวดอ่านทํานองเสนาะ  
    จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 

หัวข้อท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1. การอ่านทํานองเสนาะทําให้เกิดความซาบซ้ึง ในความงาม
ของภาษาและวรรณคดีไทย 

2.41 1.66 0.31 - - 4.38 

2. ท่านเห็นความสําคัญและรู้สึกภาคภูมิใจในภาษาของชาติ 2.93 1.38 0.21 - - 4.52 

3. กิจกรรมการประกวดอ่านทํานองเสนาะช่วยส่งเสริมและ
อนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทย 

2.24 1.79 0.31 - - 4.34 

4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้โดยรวม 1.72 1.52 0.83 - - 4.07 

รวม - - - - - 4.33 
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3. กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ  
   จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 

หัวข้อท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1.กิจกรรมคัดลายมือช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์คุณค่าของภาษาไทย 3.37 1.31 - - - 4.68 

2. ท่านเห็นความสําคัญและรู้สึกภาคภูมิใจในภาษาของชาติ 3.98 0.82 - - - 4.8 

3. ควรมีกิจกรรมนี้ในปีต่อๆ ไป 3.88 0.9 - - - 4.78 

4. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนี้โดยรวม 3.16 1.47 - - - 4.63 

รวม - - - - -      4.72 

 
4. ผลการประเมินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2556 
วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00 -15.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
    จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
 

หัวข้อท่ีประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
 

 
คะแนนเฉลี่ย 
(5 คะแนน) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

ประโยชน์ ความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับ 
1. ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากวิทยากร นําไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ 

2.1 1.98 0.26 - - 4.34 

ก่อน  เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ 

0.62 1.74 1.52 0.37 - 4.25 

หลัง  เข้าร่วมโครงการฯ นิสิตมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการประกอบอาชีพ 

1.48 2.52 0.22 - - 4.22 

2. นิสิตเห็นความสําคัญและรู้สึกภาคภูมิใจในภาษาของชาติ 2.9 1.43 0.19 - - 4.52 

3. รู้สึกประทับใจในการแสดงทักษะทางภาษาไทยของนิสิตท้ัง 
๒ หลักสูตร 

1.91 1.98 0.37 - - 4.26 

4.นิสิตมีความตระหนักในด้านทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน 

2.04 1.88 0.37 - - 4.29 

5 .นิสิตมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 2.16 1.78 0.37 - - 4.31 
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6. ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม 1.23 2.07 0.7 - - 4 

7. ควรมีโครงการนี้ในปีต่อๆ ไป  2.59 1.53 0.3 - - 4.42 

8. ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวม 1.73 2.17 0.33 - - 4.23 

รวม 4.28 

 
13. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี / สิ่งท่ีได้รับความชื่นชม สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ เป็น
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน และได้รับความรู้ 

กิจกรรมคัดลายมืออยากให้จัดสถานท่ีให้
เหมาะสมกับจํานวนคน 

ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย 

การประกวดอ่านทํานองเสนาะทําให้รู้
และเข้าใจลักษณะเฉพาะในการอ่านคํา
ประพันธ์แต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน 

- อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมการ
ประกวดมากข้ึน 

การอ่านทํานองเสนาะเป็นกิจกรรมท่ี
ประทับใจ ช่วยทําให้เห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง 

- กิจกรรมคัดลายมือควรจัดให้มีการ
ประกวดคัดลายมือมากกว่าหนึ่ง
ประเภท เช่น เพ่ิมการประกวดคัด
ลายมือแบบอาลักษณ์ 

กิจกรรมคัดลายมือทําให้คนไทยและคน
ต่างประเทศท่ีเรียนภาษาไทยรัก
ภาษาไทยมากย่ิงข้ึน 

- อยากให้เพ่ิมเวลาในการอบรมการ
พูด และเพ่ิมหัวข้อประเภทของการ
พูดให้หลากหลายมากข้ึน 

 
 

14. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 

                 การจัดกิจกรรมการพูดบทบาทพิธีกรท่ีจัดในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2556  ตรงกับช่วงวันหยุดยาววันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ทําให้นิสิตบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากเดินทางกลับบ้านท่ีต่างจังหวัด  
 

 
 

 



กิจกรรมวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖  

      

      

กิจกรรมวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

       

       

 



กิจกรรมวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

       

       

       

              


