สรุ ปผลการดําเนินงาน
โครงการ สอนภาษาไทยแก่ ชาวต่ างชาติ [หลักสู ตร 4 สั ปดาห์ ]
ปี การศึกษา 2556

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ นริศรา เกตวัลห์

วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิ งหาคม 2556
สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556

2

สรุปแบบสํ ารวจความต้ องการของชุ มชน
หาก สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จะ
จัดโครงการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์น้ นั ท่านต้องการเข้าร่ วมโครงการใน
ลักษณะใด
ลาดับ
รายการประเมิน
5
4
3
2
1 เฉลี่ย
1 ท่านต้องการเรี ยนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลักสูตร
74
65
11
4.49
ระยะสั้น
49.33% 43.33% 7.33 % 2
3

4

นักศึกษาต้องการเรี ยนภาษาไทยเพียงอย่างเดียว
นักศึกษาต้องการเรี ยนวัฒนธรรมไทยเพียงอย่าง
เดียว
นักศึกษาต้องการเรี ยนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
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59

80

39.33% 53.33% 7.33 %
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นักศึกษาต้องการเรี ยนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย
และทัศนศึกษา

148

2

-

-

-

98.66%

1.33%

-

-

-

3.62
3.96

4.32
4.98

คะแนนเฉลี่ย
4.27
แจกแบบสอบถามแก่นกั ศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยกวางสี มหาวิทยาลัยครุ ศาสตร์ยนู นาน และ
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จานวนทั้งสิ้ น 150 แผ่น ได้รับตอบกลับมา 150 แผ่น
สรุ ปการสารวจความต้องการทั้ง 5 ข้อ 4.27 (ระดับ ดี) โดยนักศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ มีความ
ต้องการและสนใจในโครงการดังกล่าว
การนาผลการสารวจไปใช้วางแผนจัดทาโครงการต่อไป
จากการสารวจความต้องการของชุมชนดังกล่าวข้างต้น สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลป
ศาสตร์ จึงนาข้อมูลไปใช้จดั โครงการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลักสูตร 4 สัปดาห์ โดยมีรูปแบบการสอน
ที่เน้นทั้งการเรี ยนภาษาไทยในชั้นเรี ยน การเรี ยนวัฒนธรรมไทย และทัศนศึกษา
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่ างชาติ [หลักสู ตร 4 สั ปดาห์ ]
ประจาปี การศึกษา 2556
วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิ งหาคม 2556
ห้อง 1-337 อาคารอานวยการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั นี้ การเรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง ก าลังได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติ เห็นได้
จากในช่วงปี การศึกษาที่ผา่ นมา มีจานวนนักศึกษาต่างชาติจานวนมากเข้ามาศึกษาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็ นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ให้
ความสาคัญกับการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง โดยมีนโยบายในการรับชาวต่างชาติมาศึกษาภาษาไทย
เรี ยนรู ้ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ได้รับนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนให้
นักศึกษาต่างชาติ มีการสร้างหลักสูตรศิปศาสตรบัณฑิต (การสื่ อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง) รองรับ
นักศึกษาต่างชาติดงั กล่าว โดยมีและแผนกวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และติดต่อประสานงาน
มหาวิทยาลัยในความร่ วมมือเพื่อจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจีน – ไทย ซึ่งนักศึกษาชาวจีนจานวนมาก
ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้ มีนกั ศึกษาต่างชาติจานวนหนึ่งสนใจเรี ยนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ร่ วมกับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และแผกวิเทศสัมพันธ์ จัด
โครงการสอนภาษาไทยในบริ บทของสังคมไทยหลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ เพื่อให้นกั ศึกษาต่างชาติได้มี
โอกาสเรี ยนรู ้ภาษาไทย และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนไทย อันเป็ นการเผยแพร่ ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
2. เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดา้ นการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. ประเภทของโครงการ (กลุ่มเป้าหมายหลัก)
 ดาเนินการเป็ นประจาทุกปี
ริ เริ่ มใหม่
พัฒนาผูบ้ ริ หาร
พัฒนาคณาจารย์
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
 พัฒนานักศึกษา
 บริ การวิชาการ
 ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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อื่น ๆ
4. ความสอดคล้องกับ
4.1 คุณธรรม 7 ประการ
 ขยัน
อดทน
ประหยัด
เมตตา
ซื่อสัตย์
กตัญญู
 เสี ยสละ
4.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
 ด้านความรู ้  ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 การพัฒนานักศึกษาตามกรอบการประเมินคุณภาพ 5 ด้าน
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม
กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
 กิจกรรมส่งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4.4 สถานศึกษา 3D
(D1 = Democracy) ประชาธิปไตย
 (D2 = Decency) คุณธรรมจริ ยธรรมและความเป็ นไทย
(D3 = Drug-Free) ภูมิคุม้ กันภัยยาเสพติด
5. ดัชนีชี้วดั ความสํ าเร็จและเกณฑ์ การประเมินผลการจัดโครงการ
ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ
3.1 ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย
3.2 ได้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดา้ นการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
3.4 ได้ช่วยเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
ร้อยละ
3.89
3.78
3.88
3.75
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6. ดัชนีชี้วดั ความสํ าเร็จของการบูรณาการ (เฉพาะโครงการบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม)
ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จ
เป้ าหมาย
ของตัวชี้วดั
6.1 การนาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนมาประยุกต์ใช้ ในการเข้า
3.85
ร่ วมโครงการ
6.2 กิจกรรมของโครงการเป็ นประโยชน์ต่อความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนการสอน
3.85
6.3 การบูรณาการโครงการกับการเรี ยนการสอน ทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู ้ อย่างมี
3.85
ประสิ ทธิภาพ
7. แผนการดําเนินงาน
7.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
7.1.1 จัดทาโครงการเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการอนุมตั ิการดา เนินการ
7.1.2 ประชุมคณาจารย์เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
7.1.3 กาหนดเนื้อหาการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ได้แก่
- Thai Listening

- Thai Speaking

- Thai Reading and Writing

- Thai Culture

7.1.4 กาหนดสถานที่ทศั นศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่
1) วัดพระศรี รัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ ท่าเรื อเอเชียทีค ล่องเรื อชมชีวิตริ มฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
2) วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ชา้ งสามเศียร จ.สมุทรปราการ
3) เมืองจาลอง วิหารเซียน หาดพัทยา การแสดงโชว์ทิฟฟานี่ ตลาดน้ าาสี่ ภาค จ.ชลบุรี
7.1.5 ดาเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้
7.1.6 สรุ ปโครงการและประเมินผลโครงการ
7.2 วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่
ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556
อาคารเรี ยน อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉลิมพระเกียรติ
7.3 กลุ่มเป้ าหมาย
นักศึกษาต่างชาติ จานวน 29 คน
8. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดียงิ่ ขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนซึ่งเป็ นชาวต่างชาติเข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ไทยมากขึ้น
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3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็ นที่รู้จกั ของชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น
9. วิทยากร
1.อ.ดร.พัชริ นทร์ บูรณะกร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์
2.ผศ.ปราโมทย์ ชูเดช อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์
3.อาจารย์นริ ศรา เกตวัลห์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์
4.อ.วชิรา เจริ ญจิตร์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์

5.อ.ภพ สวัสดี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์

6.อ.วิไล ธรรมวาจา

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์

7.อ.วนิสา สัมภวะผล

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์

8.อ. พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์
9. อ.ดร.หลี่ เหริ นเหลียง อาจารย์ประจา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และแผนกวิเทศสัมพันธ์
11. งบประมาณ
ลาดับ
ที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)
ที่ได้รับจัดสรร
ที่จ่ายจริ ง

คงเหลือ
(บาท)

1

ค่าตอบแทนผูส้ อน

15,000

15,000

-

2
3
4
5

ค่าหอพัก
ค่าเช่าห้องเรี ยน
ค่าใช้จ่ายสาหรับการพาไปทัศนศึกษา
ค่าเอกสารการสอนและวัสดุประกอบการสอน

87,000
132,600
10,000

87,000
78,614
1,716

53,986
8,284

6
7
8

ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ค่าเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่ ง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น (บาท)

20,000
10,000
10,000
284,600

9,947
9,996
8,768
211,041

10,053
4
1,232
73,359

รายรับ นักศึกษาต่ างชาติ จํานวน 29 คน (21,500 บาท/คน ) เป็ นเงิน 623,500 บาท
สรุปรายรับมากกว่ ารายจ่ าย 623,500-211,041 = 412,459 บาท
12. กําหนดการ ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556
13. สรุปพร้ อมส่ งผลการดําเนินโครงการ
30 ตุลาคม พ.ศ. 2556
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รายชื่อ นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ [หลักสูตร 4 สัปดาห์]
ปี การศึกษา 2556 (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐปราชนจีน) จานวน 29 คน ได้แก่
1 Ms. LIU JING
2 Ms, HE Bo
3 Ms.ZHANG LINGZI
4 Ms. LI XIAOXU
5 Ms.XUE XIAOJING
6 Mr. JIANG YAO
7 Ms.ZHANG ZIYE
8 Ms.ZHENG SIYAO
9 MR.YAO WEIGUO
10 Ms,WU YALAN
11.Ms.DU YUHUA
12.Ms.HUANG XIAOXU
13.Ms.YU SHILING
14.Ms.HUANG YIYING
15 Ms.ZIIANG YIMIN
16 Ms. XIONG YUANYUAN
17. Ms.MA LISHUANG
18 Ms.WANG DI
19. MR.HUANG FEIYUN
20 Ms.WU XIAOYING
21 Ms. YANG LINGXIAO
22 Ms.SHU HAN
23 Ms.LI GANYUE
24 Mr. WAN YONGMING
25.MR.XIE YUANXIONG
26.Ms WANG YAN
27.Ms. CHEN YE
28. Ms.HUANG YUJUE
29. Ms.ZHOU CHUHUA
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ประมวลภาพกิจกรรม

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
สาขาวิชา การสื่ อสารภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง
ปี การศึกษา 2556

คณะ ศิลปศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1 รหัสและชื่อรายวิชา TC 4123 การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน (Thai Language in Daily Life)
2 จานวนหน่วยกิต
3(3/3-0-0) หน่วยกิต
3 หลักสูตร และประเภทรายวิชา
หมวดวิชาเลือก
4 ระดับการศึกษา / ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 2 ชั้นปี ที่ 1
5 รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
6 รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
7 ชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
ชื่ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบร่ วม
8 สถานที่เรี ยน
อาคารเรี ยน 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
9 วันที่จดั ทารายละเอียดของรายวิชา หรื อวันที่มีการปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด
15 ตุลาคม 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นกั ศึกษาใช้ภาษาด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับสถานการณ์
2. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้พ้นื ฐานภาษาไทยที่ดี เพื่อใช้ศึกษาวิทยาการขั้นสูงต่อไป
3.เพื่อให้นกั ศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อภาษาไทย และการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย
2.1.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จนสามารถนา
ความรู ้ในวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในวงวิชาการของตน และในชีวิตประจาวันได้
หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1 คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจาวัน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพื่อใช้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการขั้นสู งต่อไป
2. จํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา บรรยาย 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษา
3. วันเวลาให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเป็ นรายบุคคล
ทุกวันศุกร์เวลา 8.00 -12.00 น. ณ ห้องพักชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน ให้ขอ้ มูลในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ความรู ้หรื อทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู ้/หรื อทักษะใน ข้อ 1
3) ระบุวิธีวดั และประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- แสดงออกซึ่งจิตสานึกและเจตคติท่ดีต่อวัฒนธรรมไทยและความเป็ นไทย เช่น มีกิริยามารยาทใน
ชั้นเรี ยน (1.1)
- มีวินยั ตรงต่อเวลา อดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น เข้าเรี ยนตรง
เวลา การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย ส่ งงานตามกาหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย เป็ นต้น (1.2)
(2) วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมฝึ กทักษะทางภาษา
- ซักถามอภิปรายกลุ่มย่อย
(3) วิธีการประเมินผล
- เวลาเข้าเรี ยน การร่ วมกิจกรรม การส่ งงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินเป็ นรายบุคคล
- การตอบคาถาม การทางานมอบหมาย การสอบ ประเมินเป็ นรายบุคคล
- ความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ประเมินเป็ นรายบุคคล
2 ความรู้
(1) ความรู้ทตี่ ้ องได้ รับ
- สามารถอธิบายความรู ้หลักการทฤษฏีดา้ นการสื่ อสารภาษาไทยได้ (2.1)
- สามารถประยุกต์ความรู ้ความเข้าใจทางภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจาวัน การประกอบอาชีพและ
การศึกษาในระดับสูง (2.2)
(2) วิธีการสอน
-บรรยาย อภิปรายกลุ่ม ทาแบบฝึ กหัด ฝึ กทักษะการฟัง การอ่าน จากขั้นง่ายไปสู่ข้นั ยาก
(3) วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- การนาเสนอสรุ ปจากการฟัง การค้นคว้าข้อมูล
3 ทักษะทางปัญญา
(1) ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
- สามารถใช้ทกั ษะและความเข้าใจในเนื้อหาด้านภาษาไทยในฐานะภาษาที่สองและวัฒนธรรม
ไทยในการปฏิบตั ิงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (2.3)
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(2) วิธีการสอน
- บรรยาย ทาแบบฝึ ก แบบทดสอบ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
- จัดโครงการสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ หลักสูตร 4 สัปดาห์
(3) วิธีการประเมินผล
- การทาแบบทดสอบ
- การทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยน เช่น การฝึ กฟังข่าวเพื่อจับใจความสาคัญ, ฟังโฆษณาเพือ่ ใช้
วิจารณญาณ เป็ นต้น
- การทาแบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน
- ฝึ กฝนทักษะ และทาแบบทดสอบ
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถปรับตัวเข้าร่ วมงานกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ า และสมาชิกในกลุ่ม ( 4.2)
(2) วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายบุคคล เช่น ฟัง-อ่าน วิเคราะห์สาร ตีความสาร ใช้วจิ ารณญาณ
- มอบหมายงานกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย
- นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
(3) วิธีการประเมิน
- ผูส้ อนประเมินจากงานที่ส่ง
- พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม และการนาเสนอภายในห้องเรี ยน
- นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน ตามแบบประเมินที่กาหนด
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสาร ทั้งการพูดและการเขียน และเลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้
ถูกต้องเหมาะสม (5.2)
(2) วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาค้นคว้างานจากเว็บไซต์ และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาอ่านตีบท โดยเลือกใช้สื่อในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(3) วิธีการประเมินผล
- สามารถนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน โดยเลือกใช้สื่อประกอบได้อย่างเหมาะสม และใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

แนะนาบทเรี ยน
ทดสอบความรู ้เบื้องต้น

2

การฟัง
- ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการฟัง
- การฟังจับใจความสาคัญ

3

จานวน
ชัว่ โมง
(บรรยาย/
ปฏิบตั ิ/
ฝึ กงาน)
3(3/3-0-0)

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
และสื่ อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชื่อผูส้ อน

- บรรยาย
- ทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

3(3/3-0-0)

- บรรยาย
- สื่ อการสอน
PowerPoint
- วีซีดีเพลง
- ร่ วมทาโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ
- แบบทดสอบ

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

การฟัง
-การฟ งเพื่อวิเคราะห์สารสาคัญ

3(3/3-0-0)

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

4

การฟัง
- การใช้วิจารณญาณในการฟัง

3(3/3-0-0)

5

การอ่าน
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการอ่าน
การอ่านจับใจความสาคัญ

3(3/3-0-0)

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- วีซีดีเพลง
- สื่ อการสอน PowerPoint
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- สื่ อการสอน PowerPoint
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
- สื่ อการสอน powerPoint
-ร่ วมทาโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ
- แบบทดสอบ

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

27
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

จานวนชัว่ โมง
(บรรยาย/
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ปฏิบตั ิ/
และสื่ อที่ใช้ (ถ้ามี)
ฝึ กงาน)

6

การอ่าน
-การอ่านเพื่อวิเคราะห์สารสาคัญ

3(3/3-0-0)

7

การอ่าน
- การใช้วิจารณญาณในการอ่าน

3(3/3-0-0)

8

การพูด
-ฝึ กทักษะการพูดในที่ประชุมชน

3(3/3-0-0)

9

การพูด
-ฝึ กทักษะการพูดในที่ประชุมชน

3(3/3-0-0)

10
11

สอบกลางภาคเรี ยน
การเขียน
ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับการเขียน

12

การเขียน
-การเขียนโครงเรื่ อง

13

การเขียน
-การเขียนย่อหน้า

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

3(3/3-0-0)

ชื่อผูส้ อน

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- สื่ อการสอน PowerPoint
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- สื่ อการสอน PowerPoint
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
- สื่ อการสอน PowerPoint
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- สื่ อการสอน PowerPoint

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
- วีซีดีภาพยนตร์
- สื่ อการสอน PowerPoint
-ร่ วมทาโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ
- แบบทดสอบ
- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
-

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์
อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์
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14

การเขียนความเรี ยง

3(3/3-0-0)

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

15

การเขียนสรุ ปความ

3(3/3-0-0)

- บรรยาย
- แบบฝึ กหัด
-แบบทดสอบ
- ตัวอย่างเว็บบอร์ดใน
อินเทอร์เน็ต

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

16

การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
สรุ ปและทบทวนบทเรี ยน
รวม

3(3/3-0-0)

- แบบทดสอบ

อ. พิฐชญาณ์
อธิเลิศธนานนท์

45(30/30-00)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมการประเมิน
ผล
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบย่อย การ
การเรี ยนรู ้*
สอบกลางภาค การสอบปลายภาค)
1. คะแนนเก็บในห้องเรี ยน
1.1 แบบทดสอบ ก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน
1.1,1.2,
1.2 แบบฝึ กหัด
2.1,2.2,3.3,
1.3 แบบทดสอบย่อย
4.2,5.2,5.4
1.4 การอภิปรายกลุ่มย่อย
2. การสอบกลางภาคเรี ยน

กาหนดการ
ประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้
(ระบุ วัน-เวลา)
ทุกสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 10

ร้อยละของค่าน้ าหนัก
ในการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้
50 คะแนน

20 คะแนน

2.1,2.2,3.3
2.1,2.2,3.3 4. สอบปลายภาคเรี ยน
สัปดาห์ที่ 17
30 คะแนน
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ที่กาหนดในหลักสูตร
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1 ชื่อตาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
2 ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่นกั ศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม
1. ศิษฐ์ เกตุเอี่ยม. (2553) แบบฝึ กและทดสอบความพร้อมทางภาษาไทย พื้นฐานความเข้าใจภาษาไทย เด็ก
อนุบาล กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์เสริ มวิทย์บรรณาคาร
2. สมเกียรติ ปติฐพร.(2553)กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย ชุด ผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด กิจกรรมเสริ มทักษะภาษาไทย
ภาษาไทยเล่ม 1 (ภาคต้น) กรุ งเทพนฯ : บางกอกบุค๊ ส์แอนด์มีเดีย.
3. คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศูนย์บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป. (2549). ภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสาร. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
4. ผะอบ โปษะกฤษณะ. (2541). ลักษณะสาคัญของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟังและราชา
ศัพท์. กรุ งเทพฯ : รวมสาส์น.
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ในแต่ละสัปดาห์ ผูส้ อนจะให้นกั ศึกษาฝึ กทักษะการฟัง ทั้งฝึ กกับผูส้ อน และสลับกันฝึ กกับ
เพื่อนร่ วมชั้น โดยผูส้ อนคอยควบคุมดูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยงั มีแบบฝึ กหัด และ
แบบทดสอบให้ทาทุกครั้งที่เข้าชั้นเรี ยนอีกด้วย
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
1. การสังเกตและซักถาม
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. การทาแบบทดสอบและแบบฝึ กหัด
4. การสอบกลางภาคและปลายภาค
3 วิธีการปรับปรุงการสอน
ประชุมคณะกรรมการรายวิชา หาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน / พัฒนารายวิชา
ร่ วมกัน พิจารณาจากผลการประเมินการเรี ยนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา แล้วนามาปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการสอน เช่น นักศึกษาประเมินว่าควรมีการยกตัวอย่างให้มาก ผูส้ อนจะพยายามหาตัวอย่างมา
อธิบายให้มากและหลากหลาย เป็ นต้น
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา (คะแนน / เกรด) กับ
ข้อสอบ รายงาน โครงการและการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
แต่ละด้านที่กาหนดไว้หรื อไม่
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5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
-ปรับปรุ งรายวิชาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการสอน ผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- ปรับปรุ งตามผลการประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทุก 5 ปี หรื อตามผลการประเมิน
หลักสูตร
- พิจารณาปรับปรุ งแผนการสอน ตามผลการประชุมของคณะกรรมการรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
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สรุปผลการประเมินบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่ างชาติ [หลักสู ตร 4 สั ปดาห์ ] ระหว่ างวันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิ งหาคม
2556 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รายการประเมิน
5
4
3
2
1 ค่าเฉลี่ย
1 ท่านได้นาความรู ้ที่ได้รับจากการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน 10
5
มาประยุกต์ใช้ในโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ 100%
2
3

มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นบริ การวิชาการระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการกับนักศึกษาในรายวิชาที่เรี ยน
กิจกรรมในโครงการบริ การวิชาการเป็ นประโยชน์ ต่อ
ความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนการสอนรายวิชา TC 4123

8

2

-

-

-

4.8

80%

20%

10

-

-

-

-

5

-

-

-

4.7

-

-

-

5

100%
4

5

จาการบูรณาการโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
กับการเรี ยนการสอนรายวิชา TC 4123 ทาให้ท่านเกิด
ทักษะด้านการสื่ อสารภาษาไทยได้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

7

3

70%

30%

ความพึงพอใจต่อการบูรณาการโครงการกับการเรี ยนการ
สอนที่เกี่ยวข้องกับการบริ การวิชาการ

10
100%

-

รวม
แจกแบบสอบถามแก่คณาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนในโครงการจานวน 10 แผ่น ตอบกลับมา 10 แผ่น
สรุ ปการประเมินทั้ง 5 ข้อ 4.9 (ระดับ ดีมาก)
ผลการประเมินทั้ง 5 ข้ออยูใ่ นระดับดีข้ นึ ไป 100.00 %
การนําผลการประเมินการบูรณาการไปใช้ พฒ
ั นาวางแผนการบูรณาการต่ อไป
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก (4.90) เห็นควรดาเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
โครงการสอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา

4.9
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ก.ผ.-002
แบบรายงานผลการปฎิบตั ิงานตามโครงการประจําปี 2556
1. ชื่อโครงการ : โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ [หลักสูตร 4 สัปดาห์]
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : อ.นริ ศรา เกตวัลห์ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และแผนกวิเทศสัมพันธ์
3. วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
3.1 โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับใด (คะแนนเต็ม 100)
3.1.1 เพื่อฝึ กทักษะการใช้ภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ
(คะแนนเต็ม 100) : 86
3.1.2 เพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย (คะแนนเต็ม
100) : 89
3.1.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ดา้ นการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
(คะแนนเต็ม 100) : 100
3.1.4 เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คะแนนเต็ม 100) : 100
3.2 โครงการบรรลุเป้ าหมายในระดับใด (คะแนนเต็ม 100)
3.2.1 ประมาณการนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม จานวน 29 คน จากเป้ าหมาย 29 คน
(คะแนนเต็ม 100) : 100
4. แผนงาน
4.1 กิจกรรม
กิจกรรมที่กาํ หนดไว้
กิจกรรมที่ดําเนินการจริง
1. จัดทาโครงการเสนอเพื่อขอรับการอนุมตั ิ
1. เสนอโครงการและได้รับการอนุมตั ิจากอธิการบดี
2. ประชุมคณาจารย์เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 2. ประชุมคณาจารย์เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการ
เรี ยนการสอนและดูแลนักศึกษา
3. กาหนดเนื้อหาการสอน4 วิชา ได้แก่ Thai Listening and
3.กาหนดเนื้อหาการสอนและกิจกรรมเสริ ม
Speaking ,Thai Reading and Writing, Thai for Business,
หลักสูตร
Thai Culture และกาหนดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ได้แก่
ทาอาหารไทย ทาขนมไทย ร้อยมาลัย ราไทย การละเล่น
พื้นบ้านไทย แกะสลัก และร้องเพลงไทย
4.กาหนดสถานที่ทศั นศึกษาตลอดหลักสูตร
4. จัดทัศนศึกษาจานวน 3 ครั้ง ได้แก่ เมืองโบราณ วัดพระแก้ว
พระที่นงั่ วิมานเมฆ และพัทยา
5. ดาเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้
5. ดาเนินโครงการตามแผนงานที่วางไว้
6.สรุ ปโครงการและประเมินผลโครงการ
6.สรุ ปโครงการและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
4.2 สถานที่ที่กาํ หนดไว้ : อาคารเรี ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ดําเนินการจริง : อาคารอานวยการ ชั้น 3 ห้อง 1-337 ,1-338
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4.3 ระยะเวลาดําเนินการทีก่ าํ หนดไว้ ในโครงการ (ระบุวนั /เดือน /ปี ) : วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิ งหาคม
2556
ระยะเวลาดําเนินการจริง : วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 สิ งหาคม 2556
4.4 เป้าหมายตามแผน
การดําเนินการจริง
 นักเรี ยน / นักศึกษาเข้าร่ วม จานวน 29 คน
 นักเรี ยน / นักศึกษาเข้าร่ วม จานวน 29 คน
 อาจารย์
จานวน – คน
 อาจารย์
จานวน 9 คน
 อื่น ๆ
จานวน – คน
 อื่น ๆ (วิเทศสัมพันธ์ ) จานวน 3 คน
5. งบประมาณรายจ่ าย
รายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้ รับจัดสรร ที่ใช้ จริง
คงเหลือ
1. ค่าตอบแทนผูส้ อน
15,000
15,000
2. ค่าหอพัก
87,000
87,000
3. ค่าเช่าห้องเรี ยน
4. ค่าใช้จ่ายสาหรับการพาไปทัศนศึกษา 132,600
78,614
53,986
5. ค่าเอกสารการสอนและวัสดุ
10,000
1,716
8,284
ประกอบการสอน
20,000
9,947
10,053
6.ค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดกิจกรรมเสริ ม
10,000
9,996
4
หลักสูตร
10,000
8,768
1,232
7.ค่าเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่ง
8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม

284,600

211,041

รายละเอียดค่ าใช้ จ่ายสํ าหรับการจัดการเรียนการสอน
โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่ างชาติ [หลักสู ตร 4 สั ปดาห์ ]
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ และการเงินยูนนาน
1. ค่ าตอบแทนผู้สอน
เป็ นเงิน
1. ผศ.ปราโมทย์ ชูเดช
9
ชัว่ โมง
คิดเป็ น
2. อ.วชิรา เจริ ญจิตร์
6
ชัว่ โมง
คิดเป็ น
3. อ.ภพ สวัสดี
6
ชัว่ โมง
คิดเป็ น
4. อ.วิไล ธรรมวาจา
3
ชัว่ โมง
คิดเป็ น
5. อ.วนิสา สัมภวะผล
12 ชัว่ โมง
คิดเป็ น
6. อ. พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท์ 12
ชัว่ โมง
คิดเป็ น
7. อ.หลี่ เหริ นเหลียง
12
ชัว่ โมง
คิดเป็ น

73,359

15,000
2,250
1,500
1,500
750
3,000
3,000
3,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2. ค่ าหอพัก (รวมค่ านํา้ ค่าไฟ)
เป็ นเงิน
87,000 บาท
3. ค่ าเช่ าห้ องเรียน
ขออนุมตั ิใช้หอ้ งเรี ยนโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็ นโครงการของมหาวิทยาลัย
4. ค่ าใช้ จ่ายสําหรับพาไปทัศนศึกษา 3 ครั้ง
เป็ นเงิน
78,614 บาท
4.1 ค่าเช่ารถบัสสี เหลืองของ มหาวิทยาลัย 4000 x 3 ครั้ง 12000 บาท
4.2 ค่าน้ ามัน
เป็ นเงิน 4,750 บาท ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมืองโบราณ สมุทรปราการ
700 บาท
ครั้งที่ 2 วัดพระแก้ว
950 บาท
ครั้งที่ 3 พัทยา
3,100 บาท
4.3 ค่าบัตรเข้าชม เป็ นเงิน 49,124 บาท ดังนี้
ค่าบัตรผ่านประตู เมืองโบราณ
7,750 บาท
ค่าบัตรผ่านประตู ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ
4,350 บาท
ค่าเช่าเรื อคลองบางโฉลง-บางพลี
1,860 บาท
ค่าบัตรผ่านประตูวดั พระแก้ว
15,500 บาท
ค่าเรื อข้ามฟาก ท่าช้าง- วังหลัง
96 บาท
ค่าเรื อด่วนเจ้าพระยา ท่าวังหลัง-ท่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น 1,280 บาท
ค่าบัตรผ่านประตูวหิ ารเซียน
1600 บาท
ค่าเช่าเก้าอี้ผา้ ใบชายหาด
1280 บาท
ค่าเข้าชมทิฟฟานี่โชว์
15,408 บาท
4.4 ค่าอาหาร เป็ นเงิน 8, 935 บาท ดังนี้
ครั้งที่ 1 ค่าอาหาร
1,700 บาท
ค่าขนมไทย
485 บาท
ค่าผลไม้
350 บาท
ครั้งที่ 2 ค่าอาหาร
3,200 บาท
ครั้งที่ 3 ค่าอาหาร
3,200 บาท
4.5 ค่าอื่น ๆ (ค่าทางด่วน ค่าล่วงเวลาคนขับ ของที่ระลึกวิทยากร ฯลฯ) เป็ นเงิน 3,805 บาท ดังนี้
ค่าทางด่วน
(55 +70+70+60+60)
315 บาท
ค่าล่วงเวลาคนขับ
(70+210+210)
490 บาท
ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1000+ 1000+1000
3,000 บาท
5.ค่ าเอกสารการสอนและวัสดุประกอบการสอน
5.1 ค่าถ่ายเอกสาร
1,716 บาท
6. ค่ าวัสดุอุปกรณ์ สําหรับจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7. ค่ าเลีย้ งต้ อนรับและเลีย้ งส่ ง

เป็ นเงิน

1,716 บาท

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

9,947 บาท
9,996 บาท
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8. ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด (ใบวุฒิบัตร รูปถ่ าย ของทีร่ ะลึก ฯลฯ)
เป็ นเงิน
8,768 บาท
8.1 ค่าของที่ระลึก นักศึกษา 29 คน ราคาหน่วยละ 220 บาท เป็ นเงิน 6,380 บาท
ค่าของที่ระลึกอาจารย์ผตู ้ ิดตามนักศึกษา 2 คน ราคาหน่วยละ 250 บาท เป็ นเงิน 500 บาท
ค่าของที่ระลึกอาจารย์ชาวจีนผูป้ ระสานงาน 1 คน ราคาหน่วยละ 439 บาท เป็ นเงิน 439 บาท
รวมค่ าของทีร่ ะลึก
เป็ นเงิน
7,319 บาท
8.2 ค่าจัดทาวุฒิบตั ร
145 บาท
8.3 ค่า Flash drive usb
299 บาท
8.4 ค่าโบว์ผกู ของขวัญ
115 บาท
8.5 ค่าเย็บเล่มสรุ ปโครงการ และสาเนา 1 เล่ม
500 บาท
8.6 ค่ารถแท็กซี่ ซื้ออุปกรณ์ในการปรุ งอาหาร
390 บาท
สรุป รายรับมากกว่ ารายจ่ าย 623,500 -211,041 = 412,459 บาท
6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 จุดอ่อน นักศึกษาต่างชาติ จาก มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน มีพ้นื ฐานด้าน
ภาษาไทยประมาณ 10 คนนอกนั้นไม่สามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้เลย ทาให้การ
เรี ยนการสอนยากมาก ผูส้ อนต้องแบ่งนักศึกษาออกเป็ นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่มีพ้นื ฐาน และกลุ่มที่
ไม่มีพ้นื ฐานเลย
6.2 จุดแข็ง คณาจารย์ทุ่มเทการดูแลและจัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่ ในขณะที่นกั ศึกษาร้อยละ
80 ตั้งใจและใส่ ใจการเรี ยน จนสามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้ เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ
6.3 แนวทางเสริ ม 6.4 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1. อาจารย์ต้ งั ใจสอนมาก แม้วา่ บางครั้งพวกหนูจะง่วง ไม่สนใจ แต่อาจารย์กพ็ ยายามอย่าง
เต็มที่
2. พวกเราอยากมาเรี ยนภาษาไทยที่นี่อีก
7. การพัฒนา
นาปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงานเมื่อปี ที่ผา่ นมา มาพัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงานใน
ครั้งนี้ คือในปี การศึกษา 2555 มีปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรระยะสั้น คือ
นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาไล่เลี่ยกัน 2 กลุ่ม ทาให้หอ้ งเรี ยนไม่เพียงพอ รวมถึงคณาจารย์ในสาขาฯ ที่ไม่
สามารถจัดสรรเวลาลงสอนได้ เนื่องจากติดภาระงานประจา และงานสอนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในกลุ่ม
ที่มาเรี ยนก่อนหน้า
ในปี การศึกษา 2556 นี้สาขาวิชาฯ ได้กาหนดห้องเรี ยน 1-337 และ 1-338 เป็ นห้องเรี ยนเฉพาะของ
นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น และการจัดการเรี ยนการสอนในครั้งนี้ได้จดั ร่ วมในโครงการของมหาวิทยาลัย
ฉะนั้นจึงได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกวิเทศสัมพันธ์ และได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน จึงสามารถแก้ปัญหาห้องเรี ยนไม่เพียงพอให้ลุล่วงลงได้
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(อาจารย์นริ ศรา เกตวัลห์)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
13 กันยายน 2556
8. ความคิดเห็นคณบดี
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( อาจารย์สุรียร์ ัตน์ มาระโพธิ์)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
กันยายน 2556

