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สรุปแบบสํารวจความต้องการของชุมชน  

หาก สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จะ
จดัโครงการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลกัสูตรระยะสั้น 4 สปัดาห์นั้น    ท่านตอ้งการเขา้ร่วมโครงการใน
ลกัษณะใด 

ล าดบั รายการประเมิน 5 4 3 2 1 เฉล่ีย 
1 ท่านตอ้งการเรียนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลกัสูตร

ระยะสั้น  
74 65 11 - - 4.49 

49.33% 43.33% 7.33 % - -  

2 นกัศึกษาตอ้งการเรียนภาษาไทยเพยีงอยา่งเดียว 30 33 87 - - 3.62 

20 % 22 % 58 % - -  

3 นกัศึกษาตอ้งการเรียนวฒันธรรมไทยเพียงอยา่ง
เดียว 

44 56 50 - - 3.96 

29.33%  37.3 %  33.3% - -  

4 นกัศึกษาตอ้งการเรียนภาษาไทยและวฒันธรรมไทย 59 80 11 - - 4.32 

39.33% 53.33% 7.33 % - -  

5 นกัศึกษาตอ้งการเรียนภาษาไทย วฒันธรรมไทย 
และทศันศึกษา 

148 2 - - - 4.98 

98.66%  1.33% - - -  
 คะแนนเฉล่ีย      4.27 

แจกแบบสอบถามแก่นกัศึกษาชาวจีนในมหาวิทยาลยักวางสี มหาวิทยาลยัครุศาสตร์ยนูนาน  และ
มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง จ านวนทั้งส้ิน  150  แผน่ ไดรั้บตอบกลบัมา 150 แผน่ 
สรุปการส ารวจความตอ้งการทั้ง 5 ขอ้ 4.27  (ระดบั ดี) โดยนกัศึกษาชาวจีนในมหาวทิยาลยันั้นๆ     มีความ
ตอ้งการและสนใจในโครงการดงักล่าว   

การน าผลการส ารวจไปใชว้างแผนจดัท าโครงการต่อไป 
 จากการส ารวจความตอ้งการของชุมชนดงักล่าวขา้งตน้ สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลป
ศาสตร์ จึงน าขอ้มูลไปใชจ้ดั โครงการสอนภาษาไทยชาวต่างชาติ หลกัสูตร 4 สัปดาห์ โดยมีรูปแบบการสอน
ท่ีเนน้ทั้งการเรียนภาษาไทยในชั้นเรียน การเรียนวฒันธรรมไทย และทศันศึกษา 
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สรุปผลการดาํเนินงานโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ  [หลกัสูตร 4 สัปดาห์] 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

วนัท่ี 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556 
หอ้ง 1-337 อาคารอ านวยการ 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

1. หลกัการและเหตุผล  
ปัจจุบนัน้ี การเรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัศึกษาต่างชาติ เห็นได ้

จากในช่วงปีการศึกษาท่ีผา่นมา มีจ านวนนกัศึกษาต่างชาติจ านวนมากเขา้มาศึกษาภาษาไทยท่ีมหาวิทยาลยั 
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซ่ึงมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงท่ีให ้
ความส าคญักบัการสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง โดยมีนโยบายในการรับชาวต่างชาติมาศึกษาภาษาไทย  
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทยอยา่งต่อเน่ือง  
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ไดรั้บนโยบายการจดัการเรียนการสอนให ้
นกัศึกษาต่างชาติ มีการสร้างหลกัสูตรศิปศาสตรบณัฑิต (การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง) รองรับ 
นกัศึกษาต่างชาติดงักล่าว โดยมีและแผนกวิเทศสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร และติดต่อประสานงาน 
มหาวิทยาลยัในความร่วมมือเพื่อจดัโครงการนกัศึกษาแลกเปล่ียนจีน – ไทย ซ่ึงนกัศึกษาชาวจีนจ านวนมาก 
ใหค้วามสนใจเขา้มาศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

ทั้งน้ี มีนกัศึกษาต่างชาติจ านวนหน่ึงสนใจเรียนหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทย  
สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย ร่วมกบั คณะภาษาและวฒันธรรมจีน และแผกวิเทศสมัพนัธ์ จดั 
โครงการสอนภาษาไทยในบริบทของสงัคมไทยหลกัสูตรระยะสั้น 4 สปัดาห์ เพื่อใหน้กัศึกษาต่างชาติไดมี้ 
โอกาสเรียนรู้ภาษาไทย และเขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทย อนัเป็นการเผยแพร่ประเพณีและ 
วฒันธรรมอนัดีงามของไทย อีกทั้งยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในดา้นการศึกษากบัมหาวิทยาลยัใน 
ต่างประเทศอีกทางหน่ึงดว้ย  
 2. วตัถุประสงค์  

1. เพื่อฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างชาติ  
2. เพื่อใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
3. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ดา้นการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยั  
4. เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3. ประเภทของโครงการ (กลุ่มเป้าหมายหลกั) 
 ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี   ริเร่ิมใหม่ 

 พฒันาผูบ้ริหาร    พฒันาคณาจารย ์
 พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน    พฒันานกัศึกษา 

 บริการวิชาการ    ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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 อ่ืน ๆ 
 
4. ความสอดคล้องกบั 

4.1 คุณธรรม 7 ประการ 
  ขยนั   อดทน   ประหยดั   เมตตา 

 ซ่ือสัตย ์  กตญัญู   เสียสละ 
4.2 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (TQF) 

 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม   ดา้นความรู้   ดา้นทกัษะทางปัญญา 
 ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
 ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.3 การพฒันานกัศึกษาตามกรอบการประเมินคุณภาพ 5 ดา้น 
 กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 
4.4 สถานศึกษา 3D 

 (D1 = Democracy) ประชาธิปไตย 
 (D2 = Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

 (D3 = Drug-Free) ภูมิคุม้กนัภยัยาเสพติด 

5. ดัชนีช้ีวดัความสําเร็จและเกณฑ์การประเมินผลการจัดโครงการ 

 
ดชันีช้ีวดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

 ของตวัช้ีวดั 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 
3.1 ไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาไทย  3.89 
3.2 ไดเ้ขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 3.78 
3.3 เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ดา้นการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยั 3.88 
3.4 ไดช่้วยเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3.75 
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6.  ดัชนีช้ีวดัความสําเร็จของการบูรณาการ (เฉพาะโครงการบริการวชิาการและศิลปวฒันธรรม) 
ดชันีช้ีวดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

 ของตวัช้ีวดั 
6.1 การน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนมาประยกุตใ์ช ้ในการเขา้
ร่วมโครงการ 
6.2 กิจกรรมของโครงการเป็นประโยชน์ต่อความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอน 
6.3 การบูรณาการโครงการกบัการเรียนการสอน ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.85 
 

3.85 
3.85 

7. แผนการดาํเนินงาน 

7.1 ขั้นตอนการด าเนินการ  

7.1.1  จดัท าโครงการเสนอมหาวิทยาลยั เพื่อขอรับการอนุมติัการด า เนินการ  

7.1.2  ประชุมคณาจารยเ์พื่อแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

7.1.3  ก าหนดเน้ือหาการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ไดแ้ก่ 

- Thai Listening    - Thai Speaking  

- Thai Reading and Writing  - Thai Culture  

  7.1.4  ก าหนดสถานท่ีทศันศึกษาตลอดหลกัสูตร จ านวน 3 คร้ัง ไดแ้ก่  

1) วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัพระเชตุพนฯ ท่าเรือเอเชียทีค ล่องเรือชมชีวิตริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา  

2) วดับางพลีใหญ่ใน (วดัหลวงพอ่โต) เมืองโบราณ พิพิธภณัฑช์า้งสามเศียร จ.สมุทรปราการ  

3)  เมืองจ าลอง วิหารเซียน หาดพทัยา การแสดงโชวทิ์ฟฟาน่ี ตลาดน ้าาส่ีภาค  จ.ชลบุรี  

7.1.5 ด าเนินโครงการตามแผนงานท่ีวางไว ้ 

7.1.6  สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ  

  7.2 วนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ี 

ระหวา่งวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556  

อาคารเรียน อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลยัหวัเฉลิมพระเกียรติ 

  7.3  กลุ่มเป้าหมาย  

 นกัศึกษาต่างชาติ จ านวน 29 คน  

 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดดี้ยิง่ข้ึน  

2. ผูเ้รียนซ่ึงเป็นชาวต่างชาติเขา้ใจวิถีชีวิต วฒันธรรมและประเพณีไทยมากข้ึน  
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3. มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นท่ีรู้จกัของชาวต่างประเทศเพิ่มข้ึน 
9.  วทิยากร  

1.อ.ดร.พชัรินทร์ บูรณะกร  หวัหนา้สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ 
2.ผศ.ปราโมทย ์ชูเดช อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ 
3.อาจารยน์ริศรา เกตวลัห์    อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ 

4.อ.วชิรา  เจริญจิตร์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์  

5.อ.ภพ สวสัดี   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์  

6.อ.วิไล  ธรรมวาจา อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์  

7.อ.วนิสา สมัภวะผล  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์   

8.อ. พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท ์อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ 

9. อ.ดร.หล่ี  เหรินเหลียง  อาจารยป์ระจ า  คณะภาษาและวฒันธรรมจีน                                    
10. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
คณาจารยส์าขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย และแผนกวิเทศสมัพนัธ์     
11. งบประมาณ 
ล าดบั 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) คงเหลือ 

ท่ี ท่ีไดรั้บจดัสรร ท่ีจ่ายจริง (บาท) 

1 ค่าตอบแทนผูส้อน 15,000 15,000 - 

2 ค่าหอพกั 87,000 87,000 - 
3 ค่าเช่าหอ้งเรียน   - - - 
4 ค่าใชจ่้ายส าหรับการพาไปทศันศึกษา 132,600 78,614 53,986 
5 ค่าเอกสารการสอนและวสัดุประกอบการสอน  10,000 1,716 8,284 

6 ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 20,000 9,947 10,053 
7 ค่าเล้ียงตอ้นรับและเล้ียงส่ง 10,000 9,996 4 
8 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 10,000 8,768 1,232 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน (บาท) 284,600 211,041 73,359 
 

รายรับ นักศึกษาต่างชาติ จํานวน 29 คน (21,500 บาท/คน ) เป็นเงิน  623,500 บาท 
สรุปรายรับมากกว่ารายจ่าย  623,500-211,041  = 412,459 บาท  

12. กาํหนดการ  ระหวา่งวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2556 
13. สรุปพร้อมส่งผลการดําเนินโครงการ 
 30  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
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รายช่ือ นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ  [หลกัสูตร 4 สัปดาห์]  
ปีการศึกษา 2556  (นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน  มณฑลยนูนาน  
สาธารณรัฐปราชนจีน) จ านวน 29 คน ไดแ้ก่  

 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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 ประมวลภาพกจิกรรม  
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การบูรณาการโครงการบริการวชิาการกบังานวจัิยและการเรียนการสอน 
         เอกสารหมายเลข มคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 
คณะ ศิลปศาสตร์  สาขาวิชา       การส่ือสารภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง  
ภาคการศึกษาท่ี     2   ปีการศึกษา  2556   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1 รหสัและช่ือรายวิชา  TC 4123 การใชภ้าษาไทยในชีวิตประจ าวนั (Thai Language in Daily Life) 
2 จ านวนหน่วยกิต  3(3/3-0-0) หน่วยกิต        
3 หลกัสูตร และประเภทรายวิชา                  หมวดวิชาเลือก                                                                       
4 ระดบัการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน   ภาคเรียนท่ี   2 ชั้นปีท่ี 1      
5 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี  
6 รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  ไม่มี      
7 ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา       
ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบร่วม   -        
8 สถานท่ีเรียน   อาคารเรียน 2  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    
9 วนัท่ีจดัท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด  15 ตุลาคม 2556                  
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
2.1.1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาใชภ้าษาดา้น การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละ   
  เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐานภาษาไทยท่ีดี เพื่อใชศึ้กษาวิทยาการขั้นสูงต่อไป 
3.เพื่อใหน้กัศึกษามีทศันคติท่ีดีต่อภาษาไทย และการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 
2.1.2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน  จนสามารถน า 
ความรู้ในวิชาน้ีไปใชป้ระโยชน์  ทั้งในวงวชิาการของตน และในชีวิตประจ าวนัได ้
หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 

1 คาํอธิบายรายวิชา  
 ฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการ
เขียน เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาการขั้นสูงต่อไป  

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา    บรรยาย 45 ชัว่โมง  ต่อภาคการศึกษา 
3. วนัเวลาให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการเป็นรายบุคคล 

ทุกวนัศุกร์เวลา 8.00 -12.00 น.  ณ หอ้งพกัชั้น 3 อาคารอเนกประสงค ์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น ใหข้อ้มูลในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1) ความรู้หรือทกัษะท่ีรายวิชามุ่งหวงัท่ีจะพฒันานกัศึกษา ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุในแผนท่ี  
แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum   Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนท่ีใชใ้นการพฒันาความรู้/หรือทกัษะใน ขอ้ 1 
3) ระบุวิธีวดัและประเมินผลรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น 
      1 คุณธรรม จริยธรรม 
    (1) คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 
 -  แสดงออกซ่ึงจิตส านึกและเจตคติท่ดีต่อวฒันธรรมไทยและความเป็นไทย เช่น มีกิริยามารยาทใน
ชั้นเรียน (1.1) 
               -   มีวินยั  ตรงต่อเวลา  อดทน ขยนั  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  เช่น  เขา้เรียนตรง
เวลา  การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ส่งงานตามก าหนดเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นตน้ (1.2) 
      (2) วธีิการสอน  
  -  บรรยายพร้อมฝึกทกัษะทางภาษา   
             -  ซกัถามอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
   (3) วธีิการประเมินผล  
                   -  เวลาเขา้เรียน  การร่วมกิจกรรม  การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ประเมินเป็นรายบุคคล   
                   -  การตอบค าถาม  การท างานมอบหมาย  การสอบ  ประเมินเป็นรายบุคคล  
                 -  ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  ประเมินเป็นรายบุคคล 

2 ความรู้ 
   (1) ความรู้ทีต้่องได้รับ  
               - สามารถอธิบายความรู้หลกัการทฤษฏีดา้นการส่ือสารภาษาไทยได ้(2.1) 
               - สามารถประยกุตค์วามรู้ความเขา้ใจทางภาษาไทยไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพและ   
                 การศึกษาในระดบัสูง (2.2)  
   (2) วธีิการสอน  
         -บรรยาย  อภิปรายกลุ่ม  ท าแบบฝึกหดั  ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน จากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยาก 
  (3) วธีิการประเมินผล 
 - ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี  
- การน าเสนอสรุปจากการฟัง การคน้ควา้ขอ้มูล    

3 ทักษะทางปัญญา 
(1) ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
                   - สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในเน้ือหาดา้นภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสองและวฒันธรรม
ไทยในการปฏิบติังานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (2.3) 
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(2) วิธีการสอน 
                  -  บรรยาย  ท าแบบฝึก แบบทดสอบ ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
        - จดัโครงการสอนภาษาไทยสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ หลกัสูตร 4 สัปดาห์  
 (3) วิธีการประเมินผล  
                  -  การท าแบบทดสอบ 
                  -  การท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน  เช่น  การฝึกฟังข่าวเพื่อจบัใจความส าคญั, ฟังโฆษณาเพือ่ใช ้   
                     วิจารณญาณ เป็นตน้ 
      -  การท าแบบทดสอบก่อน-หลงัเรียน 
     - ฝึกฝนทกัษะ และท าแบบทดสอบ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  
   (1) ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  
 - สามารถปรับตวัเขา้ร่วมงานกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ า และสมาชิกในกลุ่ม ( 4.2) 
   (2) วธีิการสอน 
                    -  มอบหมายงานรายบุคคล เช่น ฟัง-อ่าน วิเคราะห์สาร ตีความสาร ใชว้จิารณญาณ     
                  -   มอบหมายงานกลุ่ม  เช่น  การอภิปรายกลุ่มยอ่ย   
         - น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
   (3) วธีิการประเมิน 
                    -  ผูส้อนประเมินจากงานท่ีส่ง   
                    -  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม  และการน าเสนอภายในหอ้งเรียน 
                    -  นกัศึกษาประเมินตนเองและเพื่อน  ตามแบบประเมินท่ีก าหนด 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1) ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพฒันา 
        -  สามารถสรุปประเดน็และส่ือสาร ทั้งการพดูและการเขียน และเลือกใชรู้ปแบบการน าเสนอได้
ถูกตอ้งเหมาะสม (5.2) 
   (2) วธีิการสอน 
                     -  มอบหมายใหน้กัศึกษาคน้ควา้งานจากเวบ็ไซต ์และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
                  -  มอบหมายใหน้กัศึกษาอ่านตีบท  โดยเลือกใชส่ื้อในการน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    (3) วธีิการประเมินผล 
                     - สามารถน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  โดยเลือกใชส่ื้อประกอบไดอ้ยา่งเหมาะสม  และใช้
ภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 



 26 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 
 

หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน
ชัว่โมง
(บรรยาย/
ปฏิบติั/
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
และส่ือท่ีใช ้(ถา้มี) 

ช่ือผูส้อน 

1 แนะน าบทเรียน 
ทดสอบความรู้เบ้ืองตน้ 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- ท าแบบทดสอบก่อน
เรียน 

อ. พิฐชญาณ์         
อธิเลิศธนานนท ์ 

2 การฟัง 
- ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการฟัง 
- การฟังจบัใจความส าคญั 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
 - ส่ือการสอน 
PowerPoint 
- วีซีดีเพลง 
- ร่วมท าโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ 
- แบบทดสอบ 
 

อ. พิฐชญาณ์         
อธิเลิศธนานนท ์ 

3  การฟัง 
-การฟงเพื่อวิเคราะห์สารส าคญั 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- วีซีดีเพลง 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์          
อธิเลิศธนานนท ์ 

4 การฟัง 
- การใชว้ิจารณญาณในการฟัง 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์          
อธิเลิศธนานนท ์ 

5 การอ่าน 
- ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการอ่าน 
- การอ่านจบัใจความส าคญั 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- ส่ือการสอน powerPoint 
-ร่วมท าโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ 
- แบบทดสอบ 
 

อ. พิฐชญาณ์         
อธิเลิศธนานนท ์ 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวนชัว่โมง
(บรรยาย/
ปฏิบติั/
ฝึกงาน) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือท่ีใช ้(ถา้มี) 

ช่ือผูส้อน 

6 การอ่าน 
-การอ่านเพื่อวเิคราะห์สารส าคญั 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

7 การอ่าน 
- การใชว้ิจารณญาณในการอ่าน 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

8 การพดู 
-ฝึกทกัษะการพดูในท่ีประชุมชน 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

9 การพดู 
-ฝึกทกัษะการพดูในท่ีประชุมชน 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- ส่ือการสอน PowerPoint 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

10 สอบกลางภาคเรียน    
11 การเขียน 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการเขียน 
3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
- วีซีดีภาพยนตร์ 
- ส่ือการสอน PowerPoint 
-ร่วมท าโครงการสอน
ภาษาไทยชาวต่างชาติ 
- แบบทดสอบ 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

12 การเขียน 
-การเขียนโครงเร่ือง 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

13 
การเขียน 
-การเขียนยอ่หนา้ 

3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 
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14 การเขียนความเรียง 3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
 

อ. พิฐชญาณ์      
อธิเลิศธนานนท ์ 

15 การเขียนสรุปความ 3(3/3-0-0)  
 

- บรรยาย 
- แบบฝึกหดั 
-แบบทดสอบ 
- ตวัอยา่งเวบ็บอร์ดใน
อินเทอร์เน็ต 

อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

16 การเขียนเพื่อวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
สรุปและทบทวนบทเรียน 

3(3/3-0-0)  
 

- แบบทดสอบ อ. พิฐชญาณ์     
อธิเลิศธนานนท ์ 

 รวม 45(30/30-0-
0) 

  

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 
การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน การสอบยอ่ย การ
สอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 
(ระบุ วนั-เวลา) 

ร้อยละของค่าน ้าหนกั
ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ 

1.1,1.2, 
2.1,2.2,3.3, 
4.2,5.2,5.4 

1. คะแนนเกบ็ในหอ้งเรียน 
   1.1 แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
    1.2 แบบฝึกหดั 
   1.3 แบบทดสอบยอ่ย 
   1.4 การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
    

ทุกสัปดาห์ 50  คะแนน 

   
2.1,2.2,3.3 

2. การสอบกลางภาคเรียน สัปดาห์ท่ี 10 20 คะแนน 

2.1,2.2,3.3 4. สอบปลายภาคเรียน สัปดาห์ท่ี 17 30 คะแนน 
* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Curriculum Mapping)  ท่ีก าหนดในหลกัสูตร  
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 
1 ช่ือต าราและเอกสารหลกัท่ีใชใ้นการเรียนการสอน 
 - 
2 ช่ือเอกสารอ่านประกอบ/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์/แหล่งอา้งอิงอ่ืนๆ ท่ีนกัศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 
1. ศิษฐ ์เกตุเอ่ียม. (2553)  แบบฝึกและทดสอบความพร้อมทางภาษาไทย พื้นฐานความเขา้ใจภาษาไทย เดก็
อนุบาล กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์สริมวิทยบ์รรณาคาร  
2. สมเกียรติ ปติฐพร.(2553)กิจกรรมการศึกษาปฐมวยั ชุด ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กิจกรรมเสริมทกัษะภาษาไทย 
ภาษาไทยเล่ม 1 (ภาคตน้)  กรุงเทพนฯ : บางกอกบุค๊ส์แอนดมี์เดีย. 
3. คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ศูนยบู์รณาการ หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป. (2549). ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
4. ผะอบ โปษะกฤษณะ. (2541). ลกัษณะส าคญัของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพดู การฟังและราชา
ศพัท.์ กรุงเทพฯ : รวมสาส์น.  
 
หมวดที ่7 การประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
  ในแต่ละสปัดาห์  ผูส้อนจะใหน้กัศึกษาฝึกทกัษะการฟัง ทั้งฝึกกบัผูส้อน และสลบักนัฝึกกบั
เพื่อนร่วมชั้น โดยผูส้อนคอยควบคุมดูแลใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด  นอกจากน้ียงัมีแบบฝึกหดั และ
แบบทดสอบใหท้ าทุกคร้ังท่ีเขา้ชั้นเรียนอีกดว้ย 
2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1. การสังเกตและซกัถาม         
 2. การอภิปรายกลุ่มยอ่ย 
 3. การท าแบบทดสอบและแบบฝึกหดั   
 4. การสอบกลางภาคและปลายภาค       
  
3 วธีิการปรับปรุงการสอน 
 ประชุมคณะกรรมการรายวิชา หาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอน / พฒันารายวิชา
ร่วมกนั พจิารณาจากผลการประเมินการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา  แลว้น ามาปรับเปล่ียน
รูปแบบการสอน  เช่น  นกัศึกษาประเมินวา่ควรมีการยกตวัอยา่งใหม้าก ผูส้อนจะพยายามหาตวัอยา่งมา
อธิบายใหม้ากและหลากหลาย เป็นตน้ 
 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
            มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา (คะแนน / เกรด)  กบั
ขอ้สอบ  รายงาน  โครงการและการใหค้ะแนนพฤติกรรมของนกัศึกษา  วา่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละดา้นท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
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5 การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
            -ปรับปรุงรายวิชาตามขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินการสอน  ผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิตามขอ้ 4     
 - ปรับปรุงตามผลการประเมินหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปทุก 5 ปีหรือตามผลการประเมิน
หลกัสูตร 
 - พิจารณาปรับปรุงแผนการสอน  ตามผลการประชุมของคณะกรรมการรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินบูรณาการโครงการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน  
โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ  [หลกัสูตร 4 สัปดาห์] ระหว่างวนัที ่18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 
2556 ณ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ  

 รายการประเมิน 5 4 3 2 1 ค่าเฉล่ีย 
1 ท่านไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน

มาประยกุตใ์ชใ้นโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ 
10 - - - - 5 

100%     

2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นบริการวิชาการระหวา่ง
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการกบันกัศึกษาในรายวิชาท่ีเรียน 

8 2 - - - 4.8 

80% 20%    

3 กิจกรรมในโครงการบริการวิชาการเป็นประโยชน์  ต่อ
ความรู้ความเขา้ใจในการเรียนการสอนรายวิชา  TC 4123 

10 
 

- 
 

- - - 5 

100%     

4 จาการบูรณาการโครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
กบัการเรียนการสอนรายวิชา TC 4123  ท าใหท่้านเกิด
ทกัษะดา้นการส่ือสารภาษาไทยไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

7 
 

3 - - - 4.7 

70% 30%    

5 ความพึงพอใจต่อการบูรณาการโครงการกบัการเรียนการ
สอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการวิชาการ 

10 - - - - 5 
100%     

รวม 4.9 

แจกแบบสอบถามแก่คณาจารยผ์ูร่้วมสอนในโครงการจ านวน 10 แผน่ ตอบกลบัมา 10 แผน่ 
สรุปการประเมินทั้ง 5 ขอ้ 4.9 (ระดบั ดีมาก) 
ผลการประเมินทั้ง 5 ขอ้อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 100.00 % 
การนําผลการประเมินการบูรณาการไปใช้พฒันาวางแผนการบูรณาการต่อไป 
 ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก (4.90) เห็นควรด าเนินการโครงการอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจาก
โครงการสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องรายวิชา  
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           ก.ผ.-002 
   แบบรายงานผลการปฎบิตัิงานตามโครงการประจําปี 2556 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ  [หลกัสูตร 4 สัปดาห์]  
2. ผู้รับผดิชอบโครงการ :  อ.นริศรา  เกตวลัห์  คณาจารยส์าขาวิชาภาษาและวฒันธรรมไทย และแผนกวิเทศ- 
                                          สัมพนัธ์ 
3. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  
 3.1 โครงการบรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัใด (คะแนนเตม็ 100) 
      3.1.1 เพื่อฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างชาติ           (คะแนนเตม็ 100)  : 86                  
           3.1.2 เพื่อใหช้าวต่างชาติไดเ้ขา้ใจวถีิชีวิตความเป็นอยู ่และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (คะแนนเตม็ 
100)  : 89                  
            3.1.3 เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ดา้นการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลยั (คะแนนเตม็ 100)  :  100                
            3.1.4  เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (คะแนนเตม็ 100)  :  100                
      3.2  โครงการบรรลุเป้าหมายในระดบัใด (คะแนนเตม็ 100) 
            3.2.1  ประมาณการนกัศึกษาผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  จ านวน  29 คน จากเป้าหมาย 29 คน 
        (คะแนนเตม็ 100)  :  100      
4. แผนงาน   
     4.1 กิจกรรม          

กจิกรรมที่กาํหนดไว้ กจิกรรมที่ดําเนินการจริง 

1. จดัท าโครงการเสนอเพื่อขอรับการอนุมติั 
2. ประชุมคณาจารยเ์พื่อแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 
 
3.ก าหนดเน้ือหาการสอนและกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
 
 
4.ก าหนดสถานท่ีทศันศึกษาตลอดหลกัสูตร   
 
5. ด าเนินโครงการตามแผนงานท่ีวางไว ้
6.สรุปโครงการและประเมินผลโครงการ 

1. เสนอโครงการและไดรั้บการอนุมติัจากอธิการบดี 
2. ประชุมคณาจารยเ์พื่อแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดูแลการ
เรียนการสอนและดูแลนกัศึกษา 
3. ก าหนดเน้ือหาการสอน4 วิชา ไดแ้ก่ Thai Listening and 
Speaking ,Thai Reading and Writing, Thai for Business, 
Thai Culture และก าหนดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
ท าอาหารไทย  ท าขนมไทย ร้อยมาลยั  ร าไทย  การละเล่น
พื้นบา้นไทย  แกะสลกั และร้องเพลงไทย 
4. จดัทศันศึกษาจ านวน 3 คร้ัง ไดแ้ก่ เมืองโบราณ  วดัพระแกว้  
พระท่ีนัง่วิมานเมฆ  และพทัยา 
5. ด าเนินโครงการตามแผนงานท่ีวางไว ้
6.สรุปโครงการและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

4.2 สถานที่ที่กาํหนดไว้ : อาคารเรียน มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถานที่ดําเนินการจริง :  อาคารอ านวยการ ชั้น 3  หอ้ง 1-337 ,1-338 
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4.3 ระยะเวลาดําเนินการทีก่าํหนดไว้ในโครงการ (ระบุวนั/เดือน /ปี) :  วนัท่ี 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 
2556 

ระยะเวลาดําเนินการจริง  :  วนัท่ี 18 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2556 
4.4 เป้าหมายตามแผน       การดําเนินการจริง 
 นกัเรียน / นกัศึกษาเขา้ร่วม จ านวน 29 คน     นกัเรียน / นกัศึกษาเขา้ร่วม  จ านวน 29 คน 
 อาจารย ์       จ  านวน – คน      อาจารย ์        จ านวน 9  คน  
 อ่ืน ๆ        จ านวน – คน           อ่ืน ๆ (วิเทศสมัพนัธ์ )   จ  านวน  3 คน 

5. งบประมาณรายจ่าย  

รายละเอยีด งบประมาณ        
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ        
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ
คงเหลอื 

1. ค่าตอบแทนผูส้อน 
2.  ค่าหอพกั  
3.  ค่าเช่าหอ้งเรียน   
4. ค่าใชจ่้ายส าหรับการพาไปทศันศึกษา  
5. ค่าเอกสารการสอนและวสัดุ

ประกอบการสอน  
6.ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร  
7.ค่าเล้ียงตอ้นรับและเล้ียงส่ง  
8. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็  
 

15,000 
87,000 
- 
132,600 
10,000 
20,000 
10,000 
10,000 

15,000 
87,000 
- 
78,614 
1,716 
9,947 
9,996 
8,768 

- 
- 
- 
53,986 
8,284 
10,053 
4 
1,232 
 

รวม 284,600 211,041 73,359 

 
รายละเอยีดค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

โครงการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ  [หลกัสูตร 4 สัปดาห์] 
นักศึกษาจากมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน 

1. ค่าตอบแทนผู้สอน     เป็นเงิน    15,000  บาท 
1. ผศ.ปราโมทย ์ชูเดช  9 ชัว่โมง  คิดเป็น   2,250 บาท 
2. อ.วชิรา  เจริญจิตร์  6 ชัว่โมง  คิดเป็น   1,500  บาท 
3. อ.ภพ สวสัดี    6 ชัว่โมง  คิดเป็น   1,500      บาท 
4. อ.วิไล  ธรรมวาจา  3   ชัว่โมง  คิดเป็น      750  บาท 
5. อ.วนิสา สมัภวะผล     12  ชัว่โมง  คิดเป็น   3,000  บาท 
6. อ. พิฐชญาณ์ อธิเลิศธนานนท ์ 12  ชัว่โมง  คิดเป็น   3,000 บาท 
7. อ.หล่ี  เหรินเหลียง   12  ชัว่โมง  คิดเป็น   3,000 บาท 
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2. ค่าหอพกั (รวมค่านํา้ค่าไฟ)    เป็นเงิน     87,000 บาท 
3. ค่าเช่าห้องเรียน  
ขออนุมติัใชห้อ้งเรียนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  เน่ืองจากเป็นโครงการของมหาวิทยาลยั 
4. ค่าใช้จ่ายสําหรับพาไปทัศนศึกษา  3  คร้ัง   เป็นเงิน  78,614 บาท 
    4.1 ค่าเช่ารถบสัสีเหลืองของ มหาวิทยาลยั  4000 x 3 คร้ัง  12000  บาท 
    4.2 ค่าน ้ ามนั    เป็นเงิน     4,750       บาท   ดงัน้ี 
          คร้ังท่ี 1 เมืองโบราณ สมุทรปราการ                 700  บาท 
          คร้ังท่ี 2 วดัพระแกว้    950         บาท 
          คร้ังท่ี 3 พทัยา                              3,100 บาท 
  4.3  ค่าบตัรเขา้ชม   เป็นเงิน  49,124 บาท   ดงัน้ี 
ค่าบตัรผา่นประตู เมืองโบราณ               7,750   บาท 
ค่าบตัรผา่นประตู ฟาร์มจระเข ้สมุทรปราการ    4,350 บาท 
ค่าเช่าเรือคลองบางโฉลง-บางพลี      1,860   บาท 
ค่าบตัรผา่นประตูวดัพระแกว้       15,500  บาท 
ค่าเรือขา้มฟาก ท่าชา้ง- วงัหลงั           96 บาท 
ค่าเรือด่วนเจา้พระยา ท่าวงัหลงั-ท่าสะพานสมเดจ็พระเจา้ตากสิน  1,280 บาท 
ค่าบตัรผา่นประตูวหิารเซียน        1600  บาท 
ค่าเช่าเกา้อ้ีผา้ใบชายหาด                 1280  บาท 
       ค่าเขา้ชมทิฟฟาน่ีโชว ์               15,408   บาท  
4.4  ค่าอาหาร   เป็นเงิน   8, 935 บาท   ดงัน้ี 
    คร้ังท่ี 1  ค่าอาหาร        1,700 บาท 
      ค่าขนมไทย          485  บาท 
      ค่าผลไม ้          350      บาท  
    คร้ังท่ี 2 ค่าอาหาร         3,200 บาท 
    คร้ังท่ี 3 ค่าอาหาร           3,200 บาท 
4.5  ค่าอ่ืน ๆ (ค่าทางด่วน  ค่าล่วงเวลาคนขบั ของท่ีระลึกวิทยากร ฯลฯ)  เป็นเงิน  3,805  บาท  ดงัน้ี 
       ค่าทางด่วน  (55 +70+70+60+60)                              315 บาท 
       ค่าล่วงเวลาคนขบั  (70+210+210)                490  บาท 
       ค่าของท่ีระลึกวิทยากร        1000+ 1000+1000   3,000 บาท 
 
5.ค่าเอกสารการสอนและวสัดุประกอบการสอน    เป็นเงิน   1,716   บาท 
    5.1 ค่าถ่ายเอกสาร    1,716  บาท 
6. ค่าวสัดุอุปกรณ์สําหรับจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร   เป็นเงิน  9,947   บาท 
     7. ค่าเลีย้งต้อนรับและเลีย้งส่ง      เป็นเงิน  9,996 บาท 
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8. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ (ใบวุฒิบัตร รูปถ่าย  ของทีร่ะลกึ ฯลฯ)  เป็นเงิน  8,768 บาท    
     8.1 ค่าของท่ีระลึก นกัศึกษา 29 คน ราคาหน่วยละ 220 บาท เป็นเงิน   6,380   บาท 
           ค่าของท่ีระลึกอาจารยผ์ูติ้ดตามนกัศึกษา  2 คน ราคาหน่วยละ 250 บาท เป็นเงิน   500 บาท 
           ค่าของท่ีระลึกอาจารยช์าวจีนผูป้ระสานงาน 1 คน ราคาหน่วยละ 439 บาท เป็นเงิน   439 บาท 
รวมค่าของทีร่ะลกึ    เป็นเงิน     7,319   บาท 
     8.2 ค่าจดัท าวฒิุบตัร          145  บาท 
    8.3 ค่า Flash drive usb       299  บาท  
     8.4 ค่าโบวผ์กูของขวญั        115  บาท 
    8.5 ค่าเยบ็เล่มสรุปโครงการ และส าเนา 1 เล่ม   500 บาท 
    8.6 ค่ารถแทก็ซ่ี ซ้ืออุปกรณ์ในการปรุงอาหาร    390 บาท 
สรุป รายรับมากกว่ารายจ่าย    623,500 -211,041  =  412,459 บาท 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 จุดอ่อน  นกัศึกษาต่างชาติ จาก มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน  มีพื้นฐานดา้น

ภาษาไทยประมาณ 10 คนนอกนั้นไม่สามารถฟังพดูอ่านและเขียนภาษาไทยไดเ้ลย ท าใหก้าร
เรียนการสอนยากมาก ผูส้อนตอ้งแบ่งนกัศึกษาออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีพื้นฐาน และกลุ่มท่ี
ไม่มีพื้นฐานเลย 

6.2 จุดแขง็   คณาจารยทุ่์มเทการดูแลและจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี  ในขณะท่ีนกัศึกษาร้อยละ 
80 ตั้งใจและใส่ใจการเรียน จนสามารถฟัง พดู อ่านและเขียนได ้เม่ือส้ินสุดโครงการ 

6.3 แนวทางเสริม   - 
6.4 ความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

1. อาจารยต์ั้งใจสอนมาก แมว้า่บางคร้ังพวกหนูจะง่วง ไม่สนใจ แต่อาจารยก์พ็ยายามอยา่ง
เตม็ท่ี   

2. พวกเราอยากมาเรียนภาษาไทยท่ีน่ีอีก 
7. การพฒันา  
 น าปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานเม่ือปีท่ีผา่นมา มาพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานใน
คร้ังน้ี คือในปีการศึกษา 2555 มีปัญหาการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น คือ 
นกัศึกษาต่างชาติเดินทางมาไล่เล่ียกนั  2 กลุ่ม ท าใหห้อ้งเรียนไม่เพียงพอ รวมถึงคณาจารยใ์นสาขาฯ ท่ีไม่ 
สามารถจดัสรรเวลาลงสอนได ้เน่ืองจากติดภาระงานประจ า และงานสอนนกัศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นในกลุ่ม
ท่ีมาเรียนก่อนหนา้  
      ในปีการศึกษา 2556 น้ีสาขาวิชาฯ ไดก้ าหนดหอ้งเรียน 1-337 และ 1-338  เป็นหอ้งเรียนเฉพาะของ
นกัศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น และการจดัการเรียนการสอนในคร้ังน้ีไดจ้ดัร่วมในโครงการของมหาวิทยาลยั 
ฉะนั้นจึงไดรั้บความอนุเคราะห์จากแผนกวิเทศสมัพนัธ์ และไดมี้การประสานงานอยา่งต่อเน่ืองจาก
มหาวิทยาลยัเศรษฐศาสตร์และการเงินยนูนาน  จึงสามารถแกปั้ญหาหอ้งเรียนไม่เพียงพอใหลุ้ล่วงลงได ้
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        (อาจารยน์ริศรา  เกตวลัห์) 
        ผูรั้บผดิชอบโครงการ  
            13 กนัยายน   2556 
8. ความคิดเห็นคณบดี 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
        ( อาจารยสุ์รียรั์ตน์  มาระโพธ์ิ) 
               คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

กนัยายน  2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


