
ปรบัปรุงเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 (QA-HU) 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

 

1. ชื่อโครงการ     
      โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ “ภาษา วรรณคดไีทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ: การเรียนรู้และ  
      สร้างสรรค์จากสังคมไทยสูส่ังคมโลก” ครั้งท่ี 2 

2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
2.1  เพื่อเผยแพร่และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2.2  เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ได้รับข่าวสาร ข้อมูล ทิศทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ  

การศึกษาวิจัยด้านภาษา วรรณคดี และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ทุกสถาบันได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึง                 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การค้นคว้าวิจัย 
   

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภคั  มหาวรากร 
 

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / เดือน / ปี) 

สถานทีจ่ัดโครงการ 

17 เมษายน – 14 กรกฎาคม 2558
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันท่ี 17 เมษายน 
– 24 มิถุนายน 2558  
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันท่ี 25 มิถุนายน 
– 14 กรกฎาคม 2558 

3 เดือน โรงแรม SwissÔ tel le Concorde 
กรุงเทพมหานคร 

 

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน / ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 
 

ข้อเสนอแนะจากคร้ังก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี ้

- - 
 

6. งบประมาณ   
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

งปม.รายได้    -1,200,000.00-   -1,011,702.00-   

 นอกงบประมาณ   
/ ไม่ใช้   งบประมาณ 

  
  

 
แผนงาน ผลผลิต 
  ขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนา 
อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 

7. สนับสนุนพันธกจิ / สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏบิติัการคณะฯ / สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกจิ 
 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณุภาพและคณุธรรมให้แกส่ังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มคีุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ และธรรมาภิบาล  

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SSAP 2 การก าหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย  ซึ่งครอบคลุมการวิจัยและวิถีชีวิต การพัฒนาทางด้าน   
วัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และการก าหนดเป้าหมาย  หลักการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
SSAP 4  การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 
SSAP 5  การพัฒนาและเสรมิสรา้งปัญญา (wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะมนษุยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค ์ 1.1 บัณฑิตมคีุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน TQF 

 2. ร้อยละของโครงการที่มีนิสิตเข้าร่วมมีทักษะสื่อสาร (ภาษาไทย อังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ICT 
Liteneracy) ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนดเพิ่มขึ้น 

  4.  ร้อยละของโครงการที่นิสิตเข้าร่วมมีความรู้  ทักษะปัญญา  สารสนเทศในศตวรรษที่ 21  และสื่อ
เทคโนโลยี (Scientic Literacy, Media Literacy) เพิ่มขึ้น 

  5.  ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะชีวิตและ/ หรือทักษะวิชาชีพและ/ หรือทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มมากข้ึน (Life Skill, Career Skills) 

 
 
 



 

ปรบัปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU) 

3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนางานวิจัย และงานวิชาการ รวมทั้งนวัตกรรมสหสาขาวิชาทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ        
 เป้าประสงค์ 2.1  อาจารย์มีงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ และผลิตบทความวิจัย / วิชาการพร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด   3  จ านวนของบทความวิจัย / วิชาการของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์  2.2  นิสิตมีการตีพมิพ์ / เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 1  ร้อยละของบทความวิจัยของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 ความสอดคล้องกับการประกนัคณุภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 

 องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 
การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ้ามี) 

  รายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษา THT500 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทย  THT 502 การศึกษาวิจัยเฉพาะทาง              
THT 603 สัมมนาความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์  และ THT 699 ปริญญานิพนธ์  และในระดับปริญญาตรี ได้แก่รายวิชา THT 492 
การศึกษาอิสระ 
 

8. สรุปลักษณะของกจิกรรมที่จัดในโครงการ  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 นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกิดความสนใจ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับภาษา วรรณคดีไทย และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีวิสัยทัศน์ว่า “มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรช้ันน าแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนฐานการศึกษาและคุณธรรม  มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ”  
นอกจากน้ียังเป็นเวทีและเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนความรู้  เผยแพร่ผลงานวิจัย  และ
ผลงานวิชาการในมิติที่หลากหลาย  น าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์แก่การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทยต่อไป 
 การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 วัน  คือวันที่ 25 – 26 มิถุนายน  2558  ณ โรงแรม SwissÔtel le Concorde 
กรุงเทพมหานคร  มีรายละเอียดดังนี ้
 วันท่ี 25 มิถุนายน 2558  ช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษขององค์ปาฐกถา 3 ท่าน ได้แก่  
 1.  บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แบบเรื่องที่นิยมในต านานพงศาวดาร”  โดย  ศาสตราจารยส์ุกัญญา สุจฉายา   
          ศาสตราจารย์คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้พิพากษาสมทบประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง 
 2.  บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “การเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศจีน: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย Professor 
Xiumei  Lin จาก Guangdong University of Foreign Studies, China 
 3.  บรรยายปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “นโยบายภาษาแห่งชาติกับการสอนภาษาไทย”  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา                   
กาญจนะวรรณ   ภาคีสมาชิก สาขาวิชาภาษาไทย ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา  ประธานอนุกรรมการก าหนดกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ: นโยบายภาษาไทยส าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ          
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 ช่วงบ่ายเป็นการอภิปรายเรื่อง  “เทคนิคการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ”   โดย   คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก  ผู้เชี่ยวชาญปฏิบตัิการสอนภาษาไทย ณ ประเทศต่างๆ ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์   บุญประเสริฐ   ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐสังคมนยิม
เวียดนาม 
 2.  อาจารย์ ดร.สุนทรี  คันธรรมพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ ประเทศญีปุ่่น 
 3.  อาจารย์บรรพต  ศิริชัย  ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 4.  อาจารย์พัทธยา  จิตต์เมตตา  ผู้เชี่ยวชาญปฏิบตัิการสอนภาษาไทย ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
           โดยมี  อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา  กลิน่น้ าหอม เป็นผูด้ าเนินการอภิปราย 

 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2558  เป็นการน าเสนอผลงานวิชาการจากนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 4 ท่าน ได้แก ่
 1. ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา   
  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  บ ารุงรักษ ์  
  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา  
  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 การน าเสนอผลงานวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  ทางด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย               
ไทยศึกษา วัฒนธรรมไทย  และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  มีนักวิชาการ  อาจารย์  นิสิต  นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมน าเสนอ ดังนี้   
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กลุ่ม 1 :  ภาษาและการใช้ภาษา 
ห้อง :  Sarocha ชัน้ 3 
ผู้วิพากษ ์:  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  บ ารุงรักษ์ 
พิธีกร :  อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม    

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.10 น. ลักษณะการใช้ภาษาแสดงความสภุาพในการขอร้องของนักเรียนเตรยีมทหาร 
          พันตรีหญิง ธนิดา  พรหมประสิทธ์ิ 
          กองวิชาภาษาไทย ส่วนการศึกษาโรงเรียนเตรยีมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

09.10 – 09.50 น. ความเหมือนและความต่างของภาษาเวียดนามกับภาษาไทย 
          อาจารย์ ดร.สภุาวรรณ  แก้วป้องปก 
          สาขาวิชาภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ 

09.50 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 11.00 น. โครงสร้างและหน้าท่ีของ “พวก + ค านาม” 

         นางสาวคุณัญญา บรรลือ  
         นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

11.00 – 11.40 น. เพศกับการใช้ภาษาบนเฟซบุ๊ก 
         นางสาวนิตย์รดี ตาดทอง 
           นิสิตระดับปรญิญาโท  ภาควิชาภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

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. สุรเีนตร จรสัจรุงเกียรติ 
          Lecturer & Thai Coordinator Centre for Modern Languages                                        
          Nanyang Technological University  

13.40 – 14.20 น. การวิเคราะห์ความก ากวมในหนังสือราชการ 
          นางสาววิภาดา หนันทุม 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14.20 – 14.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.50 - 15.30 น. 

 
 

ความหมายทีส่ื่อผ่านการตั้งช่ือโครงการอาคารชุดในโฆษณาอาคารชุดผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
          นายอภิวัฒน์ พงษ์มาลี 
         นิสิตระดับปรญิญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

15.30 – 16.10 น. แนวคิดการพัฒนาประเทศดา้นการเมืองการปกครอง : กรณีศึกษาจากงานเขียนบทความประจ า 
“สยามรัฐ หน้า 5” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
          นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

16.10 – 16.50 น. กลวิธีทางภาษาและแนวคิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 
          นางสาวหนึ่งฤทัย ปานแก้ว 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

16.50 – 17.20 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
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กลุ่ม 2 :  ภาษาและวัฒนธรรม 
ห้อง :  Busakorn ชั้น 3 
ผู้วิพากษ ์:  ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา 
พิธีกร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์    

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.10 น. การศึกษาเปรยีบเทียบความเช่ือเรือ่งเวียนว่ายตายเกดิในนิทานเวียดนามเรื่อง “นางเติ๊ม-นางก๊าม” และ
นิทานไทยเรื่อง “นางอุทธรา” 
          Dr. Truong Thi Hang 
          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ   
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

09.10 – 09.50 น. แซนการ์ : พิธีแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายเขมรในต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
          อาจารย์วรี   เรืองสุข 
          สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

09.50 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 11.00 น. ประวัติ พัฒนาการ และบทบาทของการแสดงละครลิงในสังคมไทย 

          อาจารย์รัตนพล ช่ืนค้า 
          ภาควิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

11.00 – 11.40 น. อรดีมายานารายณ์เจงเวง : ภาพแทนแม่หญิงแอ่งสกลนคร 
          อาจารย์ ดร.สรุชัย  ชินบุตร 
          สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร           

11.40 – 12.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.40 น. การสร้างความตลกขบขันในการน าเสนอเรื่องของจ าอวดหน้าม่าน 

          นายธวัชชัย สุลาลัย 
          นักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทย  คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

13.40 – 14.20 น. การสืบทอดและสร้างสรรค์วรรณกรรมเรื่องจันทโครพ 
          นายธนพล  เพ็งแก้ว 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ           

14.20 – 14.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.50 - 15.30 น. 

 
 

เวสสันดรชาดก: จากคัมภรี์พุทธศาสนาสูส่ื่อวรรณกรรมร่วมสมัย 
          อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอ าไพสกุล 
          รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ  ศุภเศรษฐศริิ 
          ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

15.30 – 16.10 น. การอธิษฐานของตัวละครแวดล้อมพระโพธิสัตว์ในปัญญาสชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติ: 
กลวิธีเพ่ือการน าเสนอภาพพระโพธิสัตว์ 
          นายพิชชธร ปะทะวัง 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก   
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16.10 – 17.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
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กลุ่ม 3 :  วรรณคดี / วรรณกรรม 
ห้อง :  Nilubon ชั้น 3 
ผู้วิพากษ์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา 
พิธีกร :  อาจารย์สยุมพร  ฉันทสิทธิพร  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

08.30 – 09.10 น. สัมภารวิบาก: อสงไขยกาลกับปณิธานพระโพธิสัตว์ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ 
          สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

09.10 – 09.50 น. ภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ 
          นายศักดิ์ชัย  ตระกูลเลิศงาม 
          นิสิตระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาไทย (วรรณคดี)   
          คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.50 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.20 – 11.00 น. วาทกรรมความรุนแรงในหนังสือการ์ตูนเรื่องนเรศวรมหาราชมหากาพย์กู้แผ่นดิน 

          อาจารย์สุภาวดี  ยาดี 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

11.00 – 11.40 น. โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์คือทางรอดหรือทางตัน: ไม่มีค าตอบจากนวนิยายโต้ขนบสืบสวนสอบสวนเรื่อง             
รังสีอ ามหิต 
          อาจารย์ธงชัย แซ่เจี่ย 
          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

11.40 – 12.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fourth Avenue Restaurant 
13.00 – 13.40 น. เรื่องเล่าของแพทย์และผู้ป่วย:การสื่อสารเรื่องโรคมะเร็ง 

          อาจารย์ ดร. ทรงภพ ขุนมธุรส 
          สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

13.40 – 14.20 น. กลวิธีทางวรรณศิลป์กับแนวคิดโพธิสัตว์ในนวนิยายเรื่องกวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ 
          นายรวีเกตุ  ธรรมวงศ์ 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14.20 – 14.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.50 - 15.30 น. 

 
 

กลวิธีการน าเสนอหลักธรรมเรื่องอริยสัจในอรรถกถาธรรมบท 
          พระมหาปรีชา เอียงสวาท 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15.30 – 16.10 น. การสืบทอดและการดัดแปลงฉาก “ตะวัน” จากนวนิยายชุดสามทหารเสือสาวสู่บทละครโทรทัศน์ 
          นางสาวจรรยวรรณ  จรัสจรูญฤทธ์ิ 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16.10 – 17.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
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กลุ่ม 4 :  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
ห้อง :  Intanin  ชั้น 3  
ผู้วิพากษ ์:  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วริัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา 
พิธีกร :  อาจารย์ ดร.สุนทรี  คันธรรมพันธ์   

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. ความต้องการเรียนภาษาไทยเพื่อเข้าร่วม AEC 

         Dr. Ho Minh Quang 
         University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University                          
         Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

09.00 – 09.30 น. การสอนภาษาไทยในคณะตะวันออกศึกษา  มหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 
          Le Tran Mac Khai 
         University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University                          
         Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

9.30 – 10.00 น. แบบเรียนเรื่องการใช้ค าลักษณนามส าหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ 
         นางน้ าผึ้ง เอสโคบาร ์
         โรงเรียนสอนภาษาสกาย กรุงเทพฯ 

10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 11.00 น. กลยุทธก์ารจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทยแก่นักศึกษาตา่งประเทศโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          อาจารย์ ดร.วาสนา  กาญจนะคูหะ 
          สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                                                                                                                              

11.00 – 11.30 น. แนวโน้มและนวัตกรรมการสอนภาษาไทยให้ผู้พูดภาษาอื่น 
          อาจารย์ ดร.เปรม  สวนสมุทร 
          ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

11.30 – 12.00 น. การประยกุต์สื่อร่วมสมยัเพื่อสร้างความเข้าใจวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา 
          นายชวิน  พงษ์ผจญ 
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา   
          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 

 
การรับรู้เสียงพยัญชนะต้น /ด/ กับ /ต/ และ /บ/ กับ /ป/ : กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีน  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 
          อาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร 
          โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา 

13.30 – 14.00 น. ขนมมงคลไทยกับการสอนภาษาไทยใหช้าวต่างชาติ 
         Miss Liu Rong Han 
        นิสติระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
         คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14.00 – 14.30 น. การวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาดการใช้นามวลดี้านโครงสร้างในความเรียงภาษาไทยของนักศึกษาเวยีดนาม 
         Miss Dao Thi Lan Anh 
        นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
        คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.00 น. การพัฒนาแบบฝึกอา่นออกเสียงภาษาไทยตามหลักสัทศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกเสียงภาษาไทยและเจตคติ

ต่อการออกเสียงภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 ที่ใช้ภาษาเขมรถิน่ไทย 
          นางสาวปาริชาติ  ผลสมบัต ิ
          นิสิตระดับปริญญาโท  ภาควิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา   
          คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16.00 – 17.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความ 
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9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จากท่ีก าหนดไว้ว่าจะมผีู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 200 คน  แต่เนื่องจากปีนี้มีการจดัประชุมวิชาการระดบัชาติในหลาย
สถาบันการศึกษา  จึงมผีู้เข้าร่วมโครงการ 152 คน  น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ 48 คน 
 

10. ผลการประเมินโครงการ 
10.1 ผลการประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการในครั้งนี้สามารถสรุปจากแบบสอบถามและการแสดงความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมโครงการ 126 คน 
 

10.1.1 ตารางแบบสอบถาม 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

 (5)  (4)  (3)  (2)  (1) ค่าเฉลี่ย 
(5) 

ด้านความรูข้องผู้ร่วมประชุมฯ 

1. ก่อนเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเร่ืองที่จัดประชุม (22.2%) 
28 = 1.1 

(34.92%) 
44 = 1.3 

(33.3%) 
42 = 1.3 

(8.7%) 
11= 0.17 

(0.8%) 
1= 0.007 

 
3.58 

2. หลังเข้าร่วมประชุมฯ ท่านมีความรู้ในเร่ืองที่จัดประชุม (65.07%) 
82 = 3.25 

(33.33%) 
42 = 1.3 

(1.58%) 
2= 0.04 

   
4.59 

ด้านความสามารถขององก์ปาฐก  

1. ถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจและชัดเจน (77.8%) 
98 = 3.8 

(22.2%) 
28 = 0.8 

    
4.6 

2. ตอบค าถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น (75.4%) 
95 = 3.76 

(24.6%) 
31= 0.98 

    
4.75 

3. มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่นา่สนใจ (80.2%) 
101= 4 

(19%) 
24= 0.76 

(0.8%) 
1= 0.02 

   
4.78 

4. เนื้อหาที่บรรยายสอดคล้องกับหวัข้อการบรรยาย (80.2%) 
101= 4 

(19%) 
24= 0.76 

(0.8%) 
1= 0.02 

   
4.78 

5. การรักษาเวลา (66.7%) 
84 = 3.3 

(23%) 
29= 0.92  

(9.5%) 
12= 0.28 

(0.8%) 
1= 0.01 

  
4.51 

ด้านความสามารถผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน  

1. สามารถชี้ประเด็นได้ชัดเจน (78.6%) 
99= 3.92 

(21.4%) 
27= 0.85 

    
4.77 

2. สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (78.6%) 
99= 3.92 

(21.4%) 
27= 0.85 

    
4.77 

 

ด้านความสามารถผู้น าเสนอผลงาน  

1. น าเสนอผลงานได้เข้าใจและชัดเจน (67.4%) 
85 = 3.37 

(30.1%) 
38 = 1.2 

(3.2%) 
4= 0.09 

   
4.66 

2. ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและตรงประเด็น (65.87%) 
83 = 3.29 

(27.8%) 
35 = 1.1 

(6.3%) 
8 = 0.19 

   
4.58 

3. มีวิธีการน าเสนอผลงานที่น่าสนใจ (63.5%) 
80 = 3.17 

(30.2%) 
38 = 1.2 

(6.3%) 
8 = 0.19 

   
4.56 

4. การรักษาเวลา (65.07%) 
82 = 3.25 

(31%) 
39= 1.23 

(3.2%) 
4 = 0.09 

(0.8%) 
1= 0.01 

  
4.58 
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ด้านเนื้อหาในการจัดประชมุฯ 

๑. เนื้อหาในการจัดประชุมสอดคล้องกบัความต้องการของท่าน (76.2%) 
96= 3.8 

(19.8%) 
25= 0.79 

(4%) 
5 = 0.11 

   
4.7 

๒. ท่านคิดว่าจะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ (78.6%) 
99= 3.92 

(19%) 
24= 0.76 

(4%) 
3= 0.07 

   
4.75 

ด้านความพร้อมในการจดัประชุมฯ 

๑. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการจัดประชุมฯ (82.5%) 
104= 4.12 

(16.66%) 
21 = 0.7 

(1.58%) 
2= 0.04 

   
4.86 

๒. การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ (78.6%) 
99 = 3.92 

(18.25%) 
23= 0.73 

(2.38%) 
3= 0.07 

   
4.72 

๓. การรับลงทะเบียน (77.8%) 
98 = 3.8 

(19.9%) 
25= 0.79 

(2.38%) 
3= 0.07 

   
4.66 

๔. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ (84.12%) 
106 = 4.2 

(13.49%) 
17= 0.53 

(2.38%) 
3= 0.07 

   
4.8 

๕. รูปแบบการจัดประชุมฯโดยรวม (81.75%) 
103 = 4.08 

(18.25%) 
23= 0.73 

    
4.81 

๖. ความพึงพอใจโดยรวม (79.36%) 
100 = 3.96 

(19.84%) 
25= 0.79 

(0.8%) 
1= 0.02 

   
4.77 

ค่าเฉลี่ย      4.65 

 

10.1.2 ควรจัดโครงการในลักษณะเช่นนี้หรือไม ่
 

ควร ไม่ควร 

126 คน - 
รวม    126 คน  (100%) 

 

10.1.3  สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 - เป็นการประชุมวิชาการที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ดีมาก ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของการวิจัย              
ท าให้ผู้วิจัยมีความรู้และมองแนวทางวิจัยที่ลึกซึ้งมากขึ้น และช่วยกระตุ้นให้ผู้วิจัยและนักวิชาการมีแรงบันดาลใจท่ีจะท าวิจัยต่อไป 
 - ดีทุกอย่างครับ แต่เสียดายว่าต้องมาน าเสนอบทความเลยนั่งได้เพียงห้องเดียวเท่านั้น น่าจะมีการแจกไฟล์หรือมีการถ่าย
วีดีโอ 
 - วิทยากรน่าจะพูดสรุปจากสิ่งที่น าเสนอมากกว่ามาอ่านให้ผู้เข้าร่วมฟัง วิทยากรช่วงบ่ายวันที่ 25 มิ.ย. พูดสนุกมากและให้
ความรู้ดีมาก 
 - ห้องกลุ่ม 4 การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศเล็กไปหน่อย 
 - ดีมากครับ และอยากให้มีวิทยากรที่เคยมีประสบการณ์สอนภาษาไทยในทวีปยุโรปและอเมริกามาน าเสนอผลงานด้วยนะครับ 
 - อยากให้มีสัมมนาทุกๆ ปี ดีมากครับ เป็นประโยชน์ในวงกว้าง 
 - ถ้าเป็นไปได้ มศว อาจจะจดั workshop เล็กๆ ในการสอนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตแิก่บุคคลที่สนใจ 
 - ขอบคุณคณะท างานท่ีจดัโครงการดีๆ แบบน้ี และขอเป็นก าลังใจให้คณะท างานด้วยครับ อยากให้จดังานแบบนี้อย่างต่อเนื่อง 
 - ควรจัดขึ้นทุกป ี
 - ค่าลงทะเบียนแพงไปนิดค่ะ แต่กค็ิดว่าเข้าใจเนื่องจากสถานท่ีและอาหารที่เลี้ยงดีมากคุม้ค่า 
 - การน าเสนองานและเอกสารที่ได้รับมีประโยชน์มากค่ะ 
 - เป็นโครงการที่มีการจัดเตรียมงานดีมาก เจ้าภาพได้อ านวยความสะดวกทุกอย่าง น่าประทับใจมาก 
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 - ควรจัดงานดีๆ แบบนีต้่อไปคะ่ 
 - การจัดประชุมในลักษณะนี้สมควรอย่างยิ่งส าหรับคณาจารย์และนกัศึกษาปริญญาโทและเอก เป็นโอกาศท่ีดีในการ
แลกเปลีย่นความคดิเห็นและการวจิัย ท าให้ผู้เข้าร่วมสมัมนาสามารถรับรู้และเรียนรูผ้ลการวิจัยในหลายๆ ด้าน 

 

10.3 ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 
1. อาจารย์ และนสิิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออกร้อยละ 80 มีความรู้เกีย่วกับการวิจัยด้าน
ภาษาไทย วรรณคดีไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  
2. อาจารย์ และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทางวิชาการได้ 
3. อาจารย์ และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีประสบการณ์ในการน าเสนองานทางวิชาการ 
และการประชุมวิชาการทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
4. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
อย่างน้อย 10 บทความ   

1. อาจารย์ และนสิิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออกมีความรู้เกี่ยวกับการวิจยัด้านภาษาไทย วรรณคดี
ไทย และการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 80  
2. อาจารย์  และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารทางวิชาการได้ 
3. อาจารย์  และนิสิตของภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีประสบการณ์ในการน าเสนองานทางวิชาการ 
และการประชุมวิชาการทางภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
4. บทความวิจัยของอาจารย์ หรือนิสิตของภาควิชาภาษาไทย
และภาษาตะวันออกได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
จ านวน 11 บทความ   

 

11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   
การด าเนินงานของโครงการตามก าหนดเวลาคือวันที่ 17 เมษายน ถึง 14 กรกฎาคม 2558  เป็นช่วงเวลาการด าเนินงานที่

ค่อนข้างยาว  การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน เช่น จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมที่ก าหนดไว้ 200 คนจึ ง
ลดลง  เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาต่างๆ จัดการประชุมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน  ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการ ได้แก่                   
การก าหนดห้องผู้ เข้าร่วมน าเสนองานจากเดิมมี 5 ห้อง  จึงต้องลดลงเหลือ 4 ห้อง  ซึ่งกระทบต่อการเชิ ญผู้วิพากษ์คือ                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์ เรืองรอง  และจ าเป็นต้องปรับลดห้องน าเสนอผลงานเหลือเพียง 4 ห้อง  นอกจากนี้การก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการที่ต้องก าหนดก่อนจะด าเนินโครงการ  แต่ในทางปฏิบัติจริงการเบิกจ่ายดังกล่าวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  หรือถัวเฉลีย่ทั้งโครงการไม่ได้ท าให้มปีัญหาในการบริหารจดัการ  

 
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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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภัค  มหาวรากร  ประธานโครงการกล่าวรายงาน 
รองศาสตราจารยส์ุภา ปานเจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กล่าวเปิดโครงการพร้อมมอบของท่ีระลึกแก่วิทยากร 
และผู้แทนเครือข่ายทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
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ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “แบบเร่ืองที่นิยมในต านานพงศาวดาร”   

โดย  ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา 
ผู้พิพากษาสมทบประจ าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 

 

    

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 
ภาคีสมาชกิ สาขาวิชาภาษาไทย ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา 

ประธานอนุกรรมการก าหนดกรอบแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ:  
นโยบายภาษาไทยส าหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมท้ังภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ 
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การอภิปรายเร่ือง “เทคนิคการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ”  โดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
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วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์น าเสนองาน 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้วิพากษ์  และมอบเกียรติบัตร 
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การน าเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 1: ภาษาและการใช้ภาษา 

ผู้วิพากษ ์:  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา  บ ารุงรักษ์ 
พิธีกร :  อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม 
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การน าเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 2 :  ภาษาและวัฒนธรรม 
ผู้วิพากษ ์:  ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา 

พิธีกร :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์ 
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การน าเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม 3 :  วรรณคดี / วรรณกรรม 
ผู้วิพากษ ์:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  เวศร์ภาดา 

พิธีกร :  อาจารย์สยุมพร  ฉันทสิทธิพร 
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การน าเสนอผลงานวิชาการ  กลุ่ม 4 :  การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ผู้วิพากษ ์:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา 

พิธีกร :  อาจารย์ ดร.สุนทรี  คันธรรมพันธ์ 
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      (อาจารย์ ดร.นิธิอร  พรอ าไพสกุล)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร) 
 ผู้จัดท ารายงานผลการจัดโครงการ ประธานโครงการ 
 วันท่ี   วันท่ี   
 
 
 

13. หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ  
 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ 
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) รายละเอียดโครงการ  
 4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 6) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) รายงานการประชุม  (ถ้ามี)  
 8) เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมีหลักฐานข้อนี้) 
 9) เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง  1. วีดิทัศน์สรุปโครงการ 
       
 
 
 
  


