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บทสรุปผู้บริหาร 
  

 การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ (Performance Evaluation) ทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง (Yangon University of Foreign Languages: YUFL) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนสถานประกอบการ การสอบถามและสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการเรียน 
การสอนภาษาไทย และการศึกษาเอกสาร และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการใน
ระยะต่อไป  

 ผลการประเมินผลโครงการ พบว่า การด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จทั้งในด้านผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยผล    
การประเมินแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความส าคัญ มีคุณค่าทั้งคุณค่าภายในและคุณค่า
ภายนอก ดังนี้ 

 คุณค่าภายใน (Merit) พบว่า เป็นโครงการที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตบุลากรชาวเมียนมาท่ีมี 
ความรู้ ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การฟัง พูด อ่าน และเขียน แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
โครงการมปีัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ผ่านการฝึกอบรมและการวิจัย มีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยม
อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีต ารา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย จาก
การสนับสนุนของรัฐบาลไทย มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท และด้านกระบวนการ (Process) ที่พบว่า อาจารย์มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วย
ให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดให้ผู้เรียนได้ท าท างานวิจัยและฝึกประสบการณ์
ในสถานประกอบการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย มีการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปเป็นอาจาย์นิเทศก์และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง รวมทั้งการส่งอาสาสมัครชาวไทยไปแลกเปลี่ยนที่เมียนมา กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษา
มีความสามารถ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจนเพิ่มมากข้ึน  

 คุณค่าภายนอก (Worth) พบว่า โครงการช่วยยกระดับความสามารถของนักศึกษาในการใช้ 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการได้งานท าสูง และเป็นงานที่
มั่นคง มีความก้าวหน้าในชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้การท าธุรกิจของไทยในเมียนมามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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 โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้  

 ด้านผลผลิต (Output) 
 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่ระดับดีมาก มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่
ในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี  

 ด้านผลลัพธ์ (Outcome)  
       ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษา  
มี ความสามารถในการท างานที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสถาน-
ประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษา ร้อยละ ๘๕.๗ ได้งานท าทันทีที่จบการศึกษา   

 ด้านผลกระทบ (Impact) 
       ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษา
ที่จบหลักสูตรภาษาไทยมีรายได้จากการท างานสูง เนื่องจากได้ท างานในสถานเอกอัครราชทูตไทย และบริษัท 
เอกชนของไทยที่มีชื่อเสียงและมีสวัสดิการที่ดี มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และ
นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ รู้จักประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นและเห็นว่า การสนับสนุนโครงการนี้เป็นการสร้างชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้บริหาร YUFL และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่อยากจะขยายการสอนภาษาไทยไปในระดับประถมและมัธยมศึกษา และที่อ่ืน ๆ ในเมียนมา 

 ด้านความต่อเนื่องยั่งยืน  
   ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกตัวชี้วัด โดยโครงการ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมาอย่างชัดเจน ในด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ แม้รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมายังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการในระยะ
ต่อไป แต่รัฐบาลไทยยังคงให้ความช่วยเหลือทั้งการพัฒนาอาจารย์ การจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย สถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลเมียนมา 
มีแนวโน้มที่จะเปิดสอนภาษาอาเซียน เป็นโอกาสที่ดใีนการเปิดหลักสูตรในระดับปริญาเอกและขยายโครงการ
ไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในเมียนมา  

 ข้อเสนอแนะ 
        ๑. ข้อเสนอแนะต่อกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  
      ๑) ควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง อีกในระยะต่อไป โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก         
ทุนอบรม และศึกษาดูงานที่ประเทศไทย เนื่องจากอาจารย์ยังมีความต้องการพัฒนาตนเองและต้องการผลิต
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน เพ่ือรองรับภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา และ
ความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยของนักศึกษาชาวเมียนมาท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี    
การได้มีโอกาสศึกษาต่อ อบรม หรือศึกษาดูงานในประเทศไทย จะช่วยให้อาจารย์ได้ความรู้และเทคนิคการสอน
ที่ทันสมัย ไดฝ้ึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา ช่วยให้อาจารย์มีความม่ันใจมากขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทุนของรัฐบาลเมียนมามีไม่เพียงพอที่จะส่งอาจารย์
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มาศึกษาต่อในประเทศไทยได้ การได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือฯ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้
ภาควิชาภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน และยังช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศด้วย  
  ๒)  ควรสนับสนุนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยนที่ YUFL เนื่องจาก
ภาควิชาภาษาไทยยังต้องการพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน นอกจากนั้นการออกเสียงของอาจารย์ชาวเมียนมาบางครั้งยังไม่ชัดเจน หากมีผู้ช่วยสอนชาวไทยจะ
ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาและเกิดความม่ันใจในการสื่อสารภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น  
  ๓)  ควรสนับสนุนต ารา สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากยังมีความต้องการต าราและสื่อ   
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี โดยพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย คือ การได้รับทุนในการพัฒนาอาจารย์และสื่อ วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนจากกรมความร่วมมือฯ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัยที่มีโปรเจคเตอร์ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนจากการสนับสนุนของกรมความรว่มมือฯ 
  ๔) ควรสนับสนุนทุนให้อาจารย์และนักศึกษาชาวเมียนมามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย 
ซึ่งพบว่า เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้นักศึกษาชาวเมียนมาเลือกเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางภาษาของนักศึกษาทั้งสองประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาไทยเข้ามาร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น และควรจัดให้พักร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองประเทศ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น  

   ๒. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง 
     ๑) ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ ทั้งทุนการศึกษาต่อ ทุนอบรม ดูงาน หรืออาจจะเป็น
ทุนที่ร่วมกับรัฐบาลไทยในลักษณะ Matching Fund เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกและการขยาย
หลักสูตรการการเรียนสอนภาษาไทยไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเมียนมา  
      ๒) ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการสอนภาษาไทยใน YUFL 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตรและช่วยให้สามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพ 
  ๓) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และมี     
การเผยแพร่ผลงานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน  

 ๓. ข้อเสนอแนะต่อกรรมการประจ าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  
      ๑) ควรมีการทบทวนปรับหลักสูตรในส่วนของวรรณกรรมและวรรณคดีไทย อย่างไรก็ตาม หากมี    
ความจ าเป็นและส าคัญ อาจารย์ผู้สอนควรแจ้งให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญท่ีต้องเรียนวรรณกรรมและ
วรรณคดีไทย  
      ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมชาวไทยในเมียนมา ในการเข้ามาช่วยเป็นวิทยากรหรือ
ผู้ช่วยสอน จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพูดกับเจ้าของภาษาเพ่ิมมากขึ้น    

 



(๑) 
 

สารบัญ 
 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร ก – ค 
สารบัญ (๑)  
สารบัญตาราง (๒) 
สารบัญแผนภาพ (๓) 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
  ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญ ๑ 

๑.๒ ค าถามการประเมิน ๒ 
๑.๓ วัตถุประสงค์การประเมิน ๒ 
๑.๔ เป้าหมาย ๒ 
๑.๕ ขอบเขตการประเมิน ๒ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ ๓ 

บทที ่๒ การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๔ 
  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ  
             มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง 

๔ 

  ส่วนที่ ๒ การประเมินผลโครงการฯ  ๑๐ 
บทที่ ๓ วิธีการประเมินผล ๑๕ 
บทที่ ๔ ผลการประเมินโครงการ ๑๙ 
  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ๑๙ 
  ตอนที่ ๒  ผลการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  ๒๑ 
บทที่ ๕ สรุป และข้อเสนอแนะ ๓๕ 
  สรุปผลการประเมิน ๓๕ 
  ข้อเสนอแนะ ๓๘ 
ภาคผนวก ก คณะประเมินผล 
ภาคผนวก ข ภาพประกอบ 
ภาคผนวก ค ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
                ภาษาไทย 

๔๐ 
๔๒ 
๔๕ 

ภาคผนวก ง ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตร 
                การเรียนการสอนภาษาไทย 

๕๗ 

ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ๕๙ 
 



(๒) 
 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ ๒.๑ แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการ 
ตารางที่ ๓.๑ แนวทางการประเมินโครงการ 

๕ 
๑๕ 

ตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ๑๙ 
ตารางที่ ๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสอบถามและการสัมภาษณ์ ๒๐ 
ตารางที่ ๔.๓ ผลการประเมินด้านผลผลิต ๒๒ 
ตารางที่ ๔.๔ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                ภาษาไทย 

๒๖ 

ตารางที่ ๔.๕  ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ ๒๗ 
ตารางที่ ๔.๖ ผลการประเมินด้านผลกระทบ ๒๘ 
ตารางที่ ๔.๗ ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน ๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(๓) 
 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ ๑๔ 

ภาพประกอบ          ๔๒ – ๔๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (Asian Economic Community: AEC) ส่งผลให้ภาษาไทยเป็น
ภาษาส าคัญในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนโดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยปัจจุบันนักศึกษา
ชาวเมียนมานิยมเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเปิดประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของเมียนมา ท าให้นักธุกิจชาวไทยจ านวนมากเข้าไปท าธุรกิจในเมียนมา และต้องการบุคลากรที่เป็นคนท้องถิ่น 
ซึ่งรู้ธรรมเนียม วัฒนธรรม และกฎหมายในเมียนมา และขณะเดียวกันก็มีความรู้ภาษาไทยด้วย กอร์ปกับ  
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยที่ท าธุรกิจในเมียนมา
ไดน้ านักศึกษาชาวเมียนมาที่เรียนภาษาไทยไปฝึกงานและรับท างานในอนาคต เพ่ือให้ความนิยมของการเรียน
ภาษาไทยในเมียนมาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาชาวเมียนมาเชื่อว่า การเรียนภาษาไทยจะช่วยในการ
ท าธุรกิจและโอกาสของการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากเรื่องของโอกาสในการประกอบอาชีพและท าธุรกิจ
แล้ว สาเหตุที่นักศึกษาชาวเมียนมานิยมเรียนภาษาไทย เนื่องจากมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศไทย และเห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ และในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงได้มีการเปิดการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง (Yangon 
University of Foreign Languages: YUFL) มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ โดยเริ่มจากการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร 
และเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ กรุงย่างกุ้ง อย่างรอบด้านมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ และด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการฝึกอบรม การจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญ หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงยิ่งท าให้ภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษา- 
ต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ด าเนินงานด้วยความราบรื่น จนในปี ๒๕๕๓ ได้เปิดสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี  
ถือเป็น ๑ ใน ๙ วิชาเอกภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยจ านวนกว่า ๒๐๐ คน จากนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยจ านวน ๒,๐๐๐ คน นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  
จบการศึกษารุ่นแรกในปี ๒๕๕๖ โดยแต่ละรุ่นมีราว ๕๐ คน โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของมหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ถือว่าเป็นนักศึกษาระดับหัวกะทิของเมียนมา ซึ่งต้องสอบแข่งขันกันเข้ามา และ
นักศึกษาในรุ่นแรกมีขีดความสามารถภาษาไทยอยู่ในระดับดี ทั้งในด้านการสื่อสาร อ่าน เขียน และไวยากรณ์  

 

การด าเนินโครงการที่มีมาต่อเนื่องยาวนานท าให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง มีความประสงค์ให้มีการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ ทั้งในด้านผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ



๒ 
 

 

เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  โดยการประเมินในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับใช้ในการตัดสินคุณค่าและความส าคัญของ
โครงการส าหรับน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  

๑.๒  ค ำถำมกำรประเมิน 
 ๑.๒.๑ การด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างไรบ้าง เกิดผลลัพธ์ ผลกระทบอย่างไร โครงการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน
หรือไม ่อย่างไร 
          ๑.๒.๒ หากมีการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป มีข้อเสนอแนะในประเด็นไหนบ้าง อย่างไร  

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรประเมิน 
 ๑.๓.๑ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยทั้งในด้าน
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ 
 ๑.๓.๒ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป  

๑.๔  เป้ำหมำย 
๑.๔.๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ทราบผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนภาษาไทย ทั้งในด้านผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ความยั่งยืน   
ความต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน ระดับความส าเร็จหรือคลาดเคลื่อน
ของโครงการฯ 

๑.๔.๒ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ได้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการระยะต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน 

๑.๕  ขอบเขตกำรประเมิน 
 ๑.๕.๑  ด้ำนแนวคิดและเนื้อหำสำระในกำรประเมิน  
  การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีการประเมินผลของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ทั้งในด้าน
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของ
โครงการ 
 ๑.๕.๒ ด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย  
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
  ๑) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง จ านวน ๒ คน   
                     ๒) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ คน       
                     ๓) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๑ คน ประกอบด้วย  
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   - รุ่นที่ ๑ จ านวน ๕ คน  
   - รุ่นที่ ๒ จ านวน ๖ คน  
   - รุ่นที่ ๓ จ านวน ๕ คน  
   - รุ่นที่ ๔ จ านวน ๔ คน และ 
   - รุ่นที่ ๕ จ านวน ๑ คน  
                     ๔) ตัวแทนจากสถานประกอบการ จ านวน ๑ คน 

๑.๖ นิยำมศัพทเ์ฉพำะ 

 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ณ มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศ 
กรุงย่ำงกุ้ง หมายถึง กิจกรรมที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนแก่ภาควิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวเมียนมา โดย   
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ผลิตบุคลากรชาวเมียนมาให้มีความรู้และทักษะการใช้
ภาษาไทย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศ  

 กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ณ มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศ 
กรุงย่ำงกุ้ง หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้งด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับใช้ในการตัดสินคุณค่าของ
โครงการฯ และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการด าเนินงานโครงการฯ ระยะต่อไป 

 ผลผลิต (Output) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวม 

 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและ    
การได้งานท าของนักศึกษา 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง รายได้ ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการท างานของนักศึกษา  
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 

 ควำมต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมา การส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งจากรัฐบาลไทยและเมียนมา ความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษาของสถานประกอบการ  โอกาส  
ในการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก และการขยายโครงการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในเมียนมา   
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บทที่ ๒ 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ  
กรุงย่างกุ้งในครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง 
 ส่วนที่ ๒ การประเมินผลโครงการฯ  
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ    
   กรุงย่างกุ้ง 

           โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง 
(Yangon University of Foreign Languages: YUFL) เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไทย - เมียนมา เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสองประเทศ  การพัฒนาบุคลากรของเมียนมาให้มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เนื่องจากปัจจุบันมีนักธุรกิจไทย
ไปลงทุนในเมียนมาเพ่ิมมากข้ึน ความต้องการล่ามและพนักงานที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้จึงมากข้ึน
ตามไปด้วย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร (ศูนย์พม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์) เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ   
ฝ่ายไทย และหน่วยงานด าเนินโครงการฝ่ายเมียนมา คือ Ministry of Education (Yangon University of 
Foreign Languages) ในการส่งเสริมและสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี ซึ่งเปิดด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และมีนักศึกษาชาวเมียนมาเข้าศึกษารุ่นละ ๕๐ คน  

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรภาษาไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  แผนงานและกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย 
  ๑. การพัฒนาการสอน โดยการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาและศักยภาพในการวิจัยเพื่อการสอนและ
บริการสังคมของอาจารย์ชาวเมียนมา  
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

๓. การพัฒนาสื่อและต าราการเรียนการสอนภาษาไทยส าหรับนักศึกษาเมียนมา  
๔. ฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นให้กับนักศึกษาชาวเมียนมาที่เรียนหลักสูตรภาษาไทย  
๕. การประชุม Project Steering Committee 
ผลการด าเนินงานโครงการ แสดงตามตารางที่ ๒.๑  
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ตารางที่ ๒.๑  แผนงานและผลการด าเนินงานโครงการ  
แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๑. การพัฒนาการสอน ๑.๑ ปริญญาโท (๑) Ms. Me Me Tin และ Ms. Aye Aye Kyin รับ
ทุนศึกษา หลักสูตร Master of Arts (Thai 
Language) ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๒) Ms. Su Su Khin และ Ms. Khin Hnin Lwin 
รับทุนศึกษา หลักสูตร Master of Arts (Thai 
Language) ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ -   
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๓) Mrs. Khin Thida Soe และ Mrs. Ohnmar 
Aung รับทุนศึกษา หลักสูตร Master of Education 
Program in Educational Technology and 
Communications ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
(๔) Ms. May Thaw Han รับทุนศึกษา หลักสูตร 
Master of Arts (Thai) in Teaching Thai as a 
Foreign Language ระหว่างวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) 
(๕) Ms. Shun Lae Win รับทุนศึกษา หลักสูตร 
Master of Arts (Thai) in Teaching Thai as a 
Foreign Language ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มศว. 
(๖) Ms. Wai Yee Khine และ Ms. Than Thar Su 
รับทุนศึกษา หลักสูตร Master in Folkloristic    
(คติชน) ระหว่างวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ –      
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ๑.๒ ปริญญาเอก 
 

Ms. Su Su Khin รับทุนศึกษา หลักสูตรปรัชญา-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
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แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๑. การพัฒนาการสอน 
    (Output 1) 

๑.๓ ทุนฝึกอบรม     
ระยะสั้นส าหรับ    
อาจารย ์ 

(๑) ทุนฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “Application 
of Teaching Materials” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๒ 
ทุน ให้แก่ Ms. Ohnmar Aung และ Ms. Khin 
Thida Soe 
(๒) ทุนวิจัย เพ่ือการพัฒนาการสอนภาษาไทย 
จ านวน ๒ ทุน ฝ่ายเมียนมาเสนอหัวข้อเรื่อง 
การวิเคราะห์ปัญหาการแปลภาษาเมียนมาเป็นไทย
โดยใช้เนื้อหาด้านพุทธคติทางอาชีพ โดยผู้วิจัยคือ 
Ms. Me Me Tin และ Ms. Aye Aye Kyin 
(๓) ฝึกอบรมวิจัย (Workshop) แก่อาจารย์ระดับ 
Lecturer ภาควิชาภาษาไทย YUFL จ านวน ๔ คน 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๔) ฝีกอบรมกลวิธีการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
แก่อาจารย์รุ่นใหม่ (tutors) จ านวน ๕ คน ระหว่าง
วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๕) ฝึกอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ของภาควิชาภาษาไทย 
(tutors) จ านวน ๒ คน ระหวา่งวันที่ ๑ – ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๖) ทุนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Instruction 
Model of Thai Language Teaching as a Foreign 
Language  จ านวน ๔ ทุน ให้แก่ Ms. Su Su Khin, 
Mrs. Aye Aye Kyin, Mrs. Khin Thida Soe และ 
Mrs. Ohnmar Aung ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม. นเรศวร  
(๗) ทุนฝึกอบรม (workshop) โมเดลนวัตกรรม  
การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศส าหรับ
อาจารย์ระดับ Lecturer และอาจารย์รุ่นใหม่ 
(Tutor) ของภาควิชาภาษาไทย YUFL ระหว่างวันที่ 
๑๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ม. นเรศวร 
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แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

๒. การพัฒนาหลักสูตร 
    ให้เหมาะสมและ   
    สอดคล้องกับ 
    ความต้องการของตลาด 
    (Output 2) 

๒.๑ การจัดส่ง
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ไปช่วย
พัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศการสอน
ภาษาไทยระดับ
ปริญญาตรีที่ YUFL 
(ปีละ ๒ ครั้งๆ ละ ๒ 
สัปดาห์) 
 

(๑) ผศ. วิรัช นิยมธรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(๒) ผศ. วิรัช นิยมธรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อนิเทศ  
การสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖  
(๓) ผศ. ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร ไปปฏิบัติงานด้าน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่     
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
(๔) ผศ. วิรัช นิยมธรรม ไปปฏิบัติงานเพื่อนิเทศ  
การสอนภาษาไทย  ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน –  
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
(๕) อ. วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ ไปปฏิบัติงานพัฒนา
ศักยภาพนิสิตด้านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร     
(เขียนเปลี่ยน ชีวิต)  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 
(๖) ดร. ผาสุข แก้วตาเจริญ โรงพยาบาลลับแล เป็น
วิทยากร หัวข้อ “การจัดการสุขภาพวัยรุ่น/สุขภาวะ
ชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
(๗) ดร. พิชญาภา ยวงสร้อย ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร หัวข้อ       
“การใช้สื่อพัฒนาภาษาไทย” ระหว่างวันที่ ๑๐ – 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
(๘) ผศ. วิรัช นิยมธรรม นิเทศการสอน 
ครั้งที่ ๑:  วันที่ ๒๓ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๒:  วันที่ ๗ – ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ 
ครั้งที่ ๓:  วันที่ ๘ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
(๙) นายวรเชษฐ เขียวจันทร์ กิจกรรม Thai 
Language In My Heart ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 



๘ 
 

 

 

แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
    ให้เหมาะสมและ   
    สอดคล้องกับ 
    ความต้องการของตลาด 
    (Output 2) 

๒.๑ การจัดส่ง
อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ
จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ไปช่วย
พัฒนาหลักสูตรและ
นิเทศการสอน
ภาษาไทยระดับ
ปริญญาตรีที่ YUFL 
(ปีละ ๒ ครั้งๆ ละ ๒ 
สัปดาห์) 
 

(๑๐) ดร. กอบสุข คงมนัส อาจารย์ประจ าภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมหัวข้อ “Production 
of Media Presentation with Power Point for 
Myanmar Students” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙ 
(๑๑) ผศ. วิรัช นิยมธรรม นิเทศการสอน ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
(๑๒) ดร. กอบสุข คงมนัส นิเทศ หัวข้อ 
“Integrated Innovation and Technology in 
Thai Teaching for Lectures in Thai Major in 
Yangon University of Foreign Languages 
(YUFL)” ระหว่างวันที่ ๑๘ มิถุนายน – ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
(๑๓) ผศ. วิรัช นิยมธรรม นิเทศการเรียนการสอน 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๒ การจัดส่ง    
ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
ไปปฏิบัติงาน 
 

(๑) อาสาสมัครเพ่ือนไทย จ านวน ๒ คน ไป
ปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – 
ตุลาคม ๒๕๕๖ (๑๒ เดือน) 
(๒) อาสาสมัครเพ่ือนไทย จ านวน ๔ คน ไป
ปฏิบัติงาน ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๗ 
(๑๐ เดือน) 
(๓) อาสาสมัคร ๕ คน ไปปฏิบัติงานระหว่างวันที่   
๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘        
(๑๑ เดือน) 
(๔) จัดอบรมอาสาสมัคร ๕ คน ก่อนไปปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (เป็นปีแรกที่มีการอบรม
อาสาสมัครก่อนไปปฏิบัติงาน) 
(๕) อาสาสมัคร ๒ คน ไปปฏิบัติงาน ระหว่าง
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 



๙ 
 

 

 

แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๒. การพัฒนาหลักสูตร 
    ให้เหมาะสมและ   
    สอดคล้องกับ 
    ความต้องการของตลาด 
    (Output 2) 

๒.๒ การจัดส่ง    
ผู้ช่วยสอนภาษาไทย
ไปปฏิบัติงาน 
 

(๖) อาสาสมัคร ๕ คน ไปปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่       
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
(๗) อาสาสมัคร ๕ คน ไปปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

๓. การพัฒนาสื่อและต ารา  
    การเรียนการสอนส าหรับ  
    นักศึกษาเมียนมา 
    (Output 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การสนับสนุน
หนังสือ/ต าราเรียน
ภาษาไทย 
 

(๑) นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อ านวยการส านักงาน 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. 
ในขณะนั้น) ส่งมอบหนังสือภาษาไทย จ านวน ๑๒๒ 
รายการ และชุดไทย เพื่อใช้ประกอบการด าเนิน
กิจกรรมด้านวัฒนธรรม จ านวน ๑๐ ชุด (หญิง ๕ 
ชุด และชาย ๕ ชุด) ให้แก่ Prof. Dr. Lwin Lwin 
Soe อธิการบดี YUFL เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ 
(๒) น.ส. สุชาดา ไทยบรรเทา รองผู้อ านวยการ 
สพร. ส่งมอบหนังสือภาษาไทย จ านวน ๑๐๒ 
รายการ ให้แก่ Prof. Dr. Lwin Lwin Soe 
อธิการบดี YUFL เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ 
(๓) ผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ     
มอบต าราส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่    
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ๓.๒ การพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
เมียนมาในการเขียน
ต าราเรียนภาษาไทย 

 

(๑) ทุนพัฒนา/เรียบเรียงต าราภาษาไทย เพ่ือ     
การสื่อสารระดับพื้นฐานให้แก่ Ms. Su Su Khin 
และ Ms. Khin Hnin Lwin (Workshop for 
Producing Thai Language Textbook) ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 
(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือจัดท า
ต้นฉบับต าราเรียนภาษาไทยของภาควิชาภาษาไทย 
ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 



๑๐ 
 

 

 

แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
๔. การพัฒนานิสิตให้มี 
    ศักยภาพในการเรียนรู้ 
    (Output 4) 

๔.๑ การจัดฝึกอบรม
ภาษาไทยระยะสั้น
ให้แก่นักศึกษา
ภาควิชาภาษาไทย 
 

(๑) นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จ านวน ๑๕ คน 
(ผู้หญิง จ านวน ๙ คน และผู้ชาย จ านวน ๖ คน) 
อบรมระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ (หมายเหตุ : YUFL คัดเลือกนักศึกษาท่ีมี  
ผลการเรียนดี) 
(๒) นักศึกษา จ านวน ๑๕ คน (ผู้หญิง จ านวน ๑๔ 
คน และผู้ชาย จ านวน ๑ คน) อบรมระหว่างวันที่  
๘ ตุลาคม – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
(๓) จัดฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่
นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓  จ านวน    
๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
(๔) จัดฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่
นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓  จ านวน   
๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
(๕) จัดฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยใหแ้ก่
นักศึกษาเมียนมา จ านวน ๒๐ คน ระหว่างวันที่    
๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ม. นเรศวร 

 

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลโครงการฯ  

 การประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานโครงการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินงาน
โครงการ ได้สารสนเทศส าหรับน าไปใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ ทั้งในด้านคุณค่าภายใน (Merit) ซ่ึง
แสดงถึงคุณภาพของโครงการ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และคุณค่าภายนอก (Worth) ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโครงการ ความคุ้มค่า 
คุ้มทุนเมื่อเทียบกับโครงการอ่ืน ๆ ที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยรูปแบบและแนวทางในการประเมินโครงการมีดังนี้  

๑. จ าแนกตามช่วงเวลาในการท าการประเมิน  
     การประเมินผลอาจแบ่งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือตัดสินใจด าเนินการ  ซึ่งท าการ

ประเมินก่อนการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลในระหว่างด าเนินโครงการ และการประเมินผล
หลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว ดังนี้  



๑๑ 
 

 

 

          ๑)  การประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ (Ex - ante Evaluation) เป็นการพยายามวัดผล
ของแผนงานหรือนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในขอบเขตที่โครงการหรือนโยบายนั้น
ครอบคลุม โดยวัด ณ สถานการณ์ปัจจุบัน หรืออาจสร้างเป็นสถานการณ์สมมติข้ึนตามเงื่อนไขท่ีต้องการ     
การประเมินก่อนเริ่มโครงการมักอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพ่ือศึกษาว่า การด าเนินงานโครงการใด ๆ นั้นจะ
เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน (Cost Effectiveness) หรือจะเกิดผลต่อระบบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ประชากร เทคโนโลยี และระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์หรือไม่ หากได้ท าการศึกษารอบคอบ
แล้ว อาจจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไร ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไร เพ่ือผู้เป็น
เจ้าของโครงการจะได้ตัดสินล่วงหน้าว่า จะล้มเลิกโครงการหรือปรับปรุงองค์ประกอบและกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการอย่างไรเพื่อให้เกิดผลดี  

๒) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (On - going evaluation) เป็นการวัดผลที่เกิดขึ้น
ในระหว่างที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ว่า มีปัญหา อุปสรรคใดบ้างในการด าเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ผลต่อการด าเนินงาน จะเน้นแก้ไขปรับปรุงแผนงาน/ โครงการ 

๓) การประเมินผลภายหลังการด าเนินโครงการ (Ex - post Evaluation) เป็นการวัดผลที่
แท้จริงที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการจัดกระท า เมื่อโครงการสิ้นสุดลง มีประโยชน์และสะท้อนถึงผลที่เกิดข้ึนจริง 
การประเมินลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการประเมินก่อนเริ่มโครงการ เนื่องจากต้องเก็บรวบรวมผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนจริงทั้งกลุ่มที่โครงการครอบคลุมและกลุ่มโครงการไม่ครอบคลุม ประกอบกับปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีต่างกันตามระยะเวลา ร่วมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนถ้าโครงการนั้นล้มเหลว  

๒. จ าแนกตามลักษณะข้อมูล  
     การประเมินผลสามารถจ าแนกตามลักษณะของข้อมูลได้ ๓ รูปแบบ คือ การประเมินเชิงปริมาณ 

(Quantitative Evaluation) การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) และการประเมินแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Evaluation)  

     ๑)  การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ตามแนวคิดเชิงปริมาณ คือ ต้องการ
แสวงหาผลการประเมินที่สามารถแจงนับเป็นตัวเลขได้ วัตถุประสงค์ของการประเมินเชิงปริมาณ คือ การหาผล
ที่ต่างของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในกรณีที่ไม่มีโครงการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้งจริงตามโครงการ  แต่การค้นหา
ค าตอบว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีโครงการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ตอบได้ยาก เพราะผู้ที่จะตอบค าถามนี้ได้คือ    
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น การประเมินผลกระทบของ
โครงการจึงอยู่ที่การค้นหาให้ได้ว่าอะไรเป็นผลจากโครงการที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากปัจจัยอ่ืน แนวคิดของการ
ประเมินผลกระทบเชิงปริมาณอาจสามารถออกแบบการประเมินได้เป็น ๓ แบบ คือ แบบทดลอง ก่ึงทดลอง 
และไม่ทดลอง ทั้ง ๓ แบบของการประเมินมีหลากหลาย ตามความสะดวก ค่าใช้จ่าย และระดับของความชัดเจน
และเท่ียงตรงของผลและระดับของการยอมรับ ความล าเอียง 

 ๑.๑ การประเมินแบบการทดลอง (Experimental Designs) เป็นการออกแบบการประเมิน 
ที่ถือได้ว่า เป็นวิธีการที่มีมาตรฐานดีที่สุดของการประเมิน เพราะผู้ประเมินสามารถขจัดตัวแปรภายนอกของ
โครงการที่อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากการมีโครงการได้เกือบทั้งหมด 
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๑.๒ การประเมินแบบกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental designs) เป็นการประเมิน     
ที่มีลักษณะคล้ายการประเมินเชิงทดลอง แต่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม ซึ่งมักพบในการด าเนินโครงการ    
ตามชีวิตจริงทั่วไป  

  ๑.๓ การประเมินแบบไม่ทดลอง (Non Experimental designs) สามารถใช้เมื่อ          
ไม่สามารถเลือกกลุ่มควบคุมได้หรือมีการทดลองเพียงกลุ่มเดียว  

๒) การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative  Assessment)  เป็นการประเมินที่มีบทบาทส าคัญ
ส าหรับการประเมินผลในประเด็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือความเข้าใจในสังคมวัฒนธรรมและบริบทของสถาบัน 
สังคม ชุมชน รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการ สารสนเทศในเชิงคุณภาพจะช่วยระบุถึงกลไกท่ีอาจส่งให้
เกิดผลกระทบ สร้างความเข้าใจในกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังผลที่สังเกตได้ และสุขภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การรับรู้ของประชาชน และช่วยยืนยันคุณภาพของการประเมินเชิงปริมาณ โดยช่วยขยายความการประเมิน 
เชิงปริมาณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิควิธีการในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือการประเมินผลกระทบมี
ลักษณะเช่นเดียวกับเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทั่วไป แต่มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ 
เจาะจงท่ีต้องการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดกระท าหรือโครงการที่ต้องการประเมิน 

๓) การประเมินแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Assessment) การประเมินผลสามารถใช้
วิธีการผสมผสานวิธี ทั้งการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ การประเมินเชิงปริมาณมักให้
ความส าคัญกับสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน รูปแบบความสัมพันธ์ ค าถามการประเมินมีประเด็นที่ปริมาณความมาก
น้อยของสิ่งที่สนใจ การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายความสัมพันธ์ ใช้การวิเคราะห์ผลข้อมูลเปรียบเทียบกรณี
ที่มีการจัดกระท ากับกรณีสมมติว่า ไม่มีการจัดกระท าหรือโครงการเกิดขึ้น และการพยากรณ์มีการออกแบบทาง
สถิติมาเก่ียวข้อง การประเมินเชิงคุณภาพสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับบริบท อาท ิการประเมินในสิ่งที่เป็น
นามธรรม เช่น ความไว้วางใจ การให้ความเคารพเชื่อถือ การเสริมพลังอ านาจ และความปลอดภัย เป็นต้น   
การประเมินเชิงคุณภาพมีบทบาทส าคัญในการอธิบายความแตกต่างของผลลัพธ์ แสดงให้เห็นถึงเหตุของ
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่เป็นพลวัตร 
มากกว่าการวิเคราะห์เฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การประเมินเชิงคุณภาพจึงช่วยท าให้แน่ใจว่า การประเมินบรรลุ
เป้าหมายดีขึ้น การประเมินเชิงคุณภาพได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ 
นโยบายการปฏิรูป เพราะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่มีความส าคัญต่าง ๆ ถ้าขาดการวิเคราะห์ที่ลุ่มลึกถึง
กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดกระท าของโครงการ ผู้ประเมินอาจพลาดข้อมูลที่เป็นจริงและสาระส าคัญ
ของสิ่งที่ต้องการประเมิน 

ในอนาคตการประเมินผลการด าเนินงานโครงการมีความส าคัญมากข้ึน เพราะเป้าหมายส าคัญของ
การประเมินคือ การพัฒนาโครงการ โดยการประเมินผลการด าเนินงานจะช่วยให้ทราบว่า ผลการด าเนินงาน
โครงการเป็นไปตามท่ีคาดหวังหรือไม่ เพียงใด และต้องมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือ
ตรวจติดตามความคงอยู่ ความก้าวหน้า และผลการพัฒนา ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
ว่า ควรจะมีการปรับปรุง แก้ไขสานต่อ หรือยุติโครงการ โดยมีวิธีการประเมินทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ และประสิทธิผลของโครงการ โดยมีประเด็นการประเมินในแต่ละระดับ ดังนี้  
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 การประเมินผลผลิต ต้องพิจารณา (๑) การด าเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์โครงการเรื่องอะไรบ้าง และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด (๒) ความส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับจาก  
การด าเนินโครงการ คือเรื่องใดบ้าง และประสบผลส าเร็จอย่างไร (๓) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ/ไม่บรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร (๔) ผลผลิตของโครงการ 
เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคโ์ครงการมากน้อยแค่ไหน อย่างไร (๕) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้     
ในการด าเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร และ (๖) ผลผลิตของโครงการ        
มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด อย่างไร เมื่อเทียบกับงบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 

 การประเมินผลลัพธ์ ให้พิจารณา (๑) การด าเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และมีการด าเนินการในเรื่องใดบ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด  (๒) การด าเนิน
โครงการเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ล่วงหน้าไว้ในเรื่องใดบ้าง และวางแนวทางในการป้องกัน หรือ   
มีการแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ไม่ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่ (๓) การด าเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด อย่างไรบ้าง (๔) ผลลัพธ์จากโครงการมผีลต่อความส าเรจ็ของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร เพียงใด (๕) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับ
การด าเนินงานตามทางเลือกอ่ืน ๆ เป็นอย่างไร (๖) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจของ
กลุ่มเปา้หมาย มากน้อยเพียงใด อย่างไร (๗) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย/ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อย่างไรบ้าง และ (๘) ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน
จากโครงการมีความยั่งยืน หรือความรุนแรง หรือไม่อย่างไร และจะสามารถแก้ไข/ป้องกันได้หรือไม่  

 การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทางบวกและทางลบ ใน ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายรัฐบาล 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่ และ
ด้านอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 การประเมินประสิทธิผลโครงการ ได้แก่ (๑) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีระดับการบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามโครงการ มากน้อยแค่ไหน เพียงใด (๒) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่โครงการ มีระดับของการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในโครงการอย่างไร  (๓) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีระดับความเสี่ยงของการด าเนินการในเรื่องใดบ้าง 
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร (๔) ความยั่งยืนของโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ มีระดับของความยั่งยืนมากน้อย
เพียงใด อย่างไร (๕) ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชนพ้ืนที่โครงการ เป็นอย่างไร (๖) โครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน/ชุมชนในพ้ืนที่โครงการได้มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
(๗) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ มีความเป็นไปได้ในการน าไปขยายผลโครงการได้มากน้อยเพียงใด หรือ
สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโครงการได้หรือไม่ อย่างไร และ (๘) โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
เทียบกับโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/งบประมาณ /ระยะเวลา/
ประโยชน์ที่ได้รับ) มีความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 
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ส าหรับการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้เป็นการประเมิน
เมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว (Summative Evaluation) โดยมุ่งศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ จึง
เลือกใช้รูปแบบแนวทางการประเมินผลแบบมุ่งวัดผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) เพ่ือ
ตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และความต่อเนื่องยั่งยืน เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ  
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการฯ  ดังแผนภาพที่ ๒.๑  

     

        แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทย 

ความสามารถใน    

การใช้ภาษาไทย 

ความพึงพอใจต่อ

หลักสตูรและการจัด 

การเรยีนการสอน

ภาษาไทยในภาพรวม 

 

ความสามารถใน
การท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้
ภาษาไทย  

การได้งานท าของ
นักศึกษา 

 

รายได้  

ความก้าวหน้าและ

ความมั่นคงในการท างาน

ของนักศึกษา  

 ช่ือเสียงและ

ภาพลักษณ์ทีด่ีของ

ประเทศไทย 

ความสอดคล้องของโครงการ
กับทิศทางการพัฒนาของ   
เมียนมา  

การส่งเสริมและสนับสนุนท้ัง
จากรัฐบาลไทยและเมียนมา  

ความพึงพอใจในคุณภาพ
นักศึกษาของสถานประกอบการ 

โอกาสในการเปิดหลักสตูรใน
ระดับปริญาเอก 

โอกาสขยายโครงการไปยัง
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ใน    
เมียนมา   

 

ผลผลิต 

(Output) 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

ความต่อเนื่อง

ยั่งยืน 



๑๕ 
 

 

บทที่ 3 
วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎี          
การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) โดยมีการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
โครงการทั้งในด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตลอดจนความต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินงานตามตารางที่ ๓.๑ แนวทางในการประเมินโครงการ ดังนี้  

          ตารางที่ ๓.๑ แนวทางการประเมินโครงการ 

สิ่งที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

ผลผลิต (Output)  
- ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

 
- นักศึกษา  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
- การสอบถาม/
แบบสอบถาม 

 
- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าเฉลี่ย, 
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
- นักศึกษาเห็นว่า ตนเอง   
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยอยู่
ในระดับมากข้ึนไป โดยมี
ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๒ ใน ๓ คน เห็นว่า 
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยเพิ่ม
มากข้ึน 

- ความสามารถใน   
การใช้ภาษาไทย 

- นักศึกษา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
- การสอบถาม/
แบบสอบถาม 
 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าเฉลี่ย, 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก
ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๒ ใน ๓ คน เห็นว่า
นักศึกษามีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 

- ความพึงพอใจ
หลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวม 

- นักศึกษา - การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
- การสอบถาม/
แบบสอบถาม 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าเฉลี่ย,             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- นักศึกษาพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการจัด       
การเรียนการสอนภาษาไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 



๑๖ 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑  แนวทางการประเมินโครงการ (ต่อ) 

สิ่งที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ความสามารถในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ภาษาไทย 

 
- นักศึกษา 
- ตัวแทน 
สถานประกอบการ 

 
- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
- การสอบถาม/
แบบสอบถาม 

 
- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าเฉลี่ย, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
- นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการท างาน
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก
ขึ้นไปโดยมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 
- ตัวแทนสถานประกอบการ
เห็นว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยในการท างานได้ดี 

- การได้งานท าของ
นักศึกษา 

- นักศึกษา 
 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
- การสอบถาม/
แบบสอบถาม 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ความถี่ ร้อยละ 

- นักศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้
งานท าหลังจบการศึกษา 

ผลกระทบ (Impact) 
- รายได ้

 
- นักศึกษา 
 

 
- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
 

 
- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าความถี่ ร้อยละ 

 
- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษา
เห็นว่า การเรียนภาษาไทย
ท าให้มีรายได้สงู 

- ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการ
ท างานของนักศึกษา   

- นักศึกษา 
 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ค่าความถี่ ร้อยละ 

- ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษา
เห็นว่า การเรียนภาษาไทย
ท าให้มีความก้าวหนา้และ
ความมั่นคงในการท างาน 

- ชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทย 

- นักศึกษา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- ความถี่ ร้อยละ 

- นักศึกษาร้อยละ ๘๐  รู้จัก
ประเทศไทยมากข้ึนและเห็น
ว่า การสอนภาษาไทยให้กับ
นักศึกษาชาวเมียนมาช่วยให้
ประเทศไทยมชีื่อเสียงเป็นที่
รู้จักและมีภาพลักษณ์ทีด่ ี
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๒ ใน ๓ คนเห็นว่า การเปิด
หลักสูตรภาษาไทยชว่ยสร้าง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับประเทศไทย 



๑๗ 
 

 

ตารางท่ี ๓.๑  แนวทางการประเมินโครงการ (ต่อ) 

สิ่งที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์
ข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
- ความสอดคล้องกับ   
ทิศทางการพฒันาของ
เมียนมา 

 
 
- นโยบายและ     
ทิศทางการพฒันา
ของเมียนมา 
- ผู้บริหาร YUFL 
- อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
 
- การศึกษา
เอกสาร/ 
แบบบนัทึก 
- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์

 
 
- การวิเคราะห์
เนื้อหา 
- การวิเคราะห์
สัดส่วน 

 
 
- โครงการสอดคล้องกับ    
ทิศทางการพฒันาของ  
เมียนมา 
- ผู้บริหาร YUFL และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๔ ใน ๕ คน     
เห็นว่า โครงการสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของ  
เมียนมา 

- การส่งเสริมและ
สนับสนนุ ทั้งจาก
รัฐบาลไทยและ  
เมียนมา 

- รายงานการประชุม  
- รายงานการติดตาม
ประเมินผลโครงการ
ในปีที่ผา่นมา 
- นโยบายของ
รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลเมียนมา    
ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยใน
ย่างกุ้ง 
- ผู้บริหาร YUFL  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- การศึกษา
เอกสาร/      
แบบบนัทึก 
- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
  

- การวิเคราะห์
เนื้อหา 
- การวิเคราะห์
สัดส่วน 
 

- รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาล
ไทยมีนโยบายในการส่งเสริม 
สนับสนนุการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยในย่างกุ้ง
ให้กับนักศึกษาชาวเมียนมา 
- ผู้บริหาร YUFL และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๔ ใน ๕ คน     
เห็นว่า มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนนุจาก
รัฐบาลไทยและเมียนมา 

- ความพึงพอใจใน
คุณภาพนักศึกษาของ
สถานประกอบการ 

- นักศึกษา 
- ผู้แทน         
สถานประกอบการ 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
 

- การวิเคราะห์
เนื้อหา 
- ค่าความถี่ ร้อยละ 

- นักศึกษาร้อยละ ๘๐   
เห็นว่า สถานประกอบการ 
มีความพึงพอใจใน
ความสามารถของตนเอง 
 - ผู้แทนสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจในคุณภาพ
ของนักศึกษา 

 



๑๘ 
 

 

 ตารางท่ี ๓.๑ แนวทางการประเมินโครงการ (ต่อ) 

สิ่งที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/
เครื่องมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 

- โอกาสในการเปิด
หลักสูตรในระดับ
ปริญญาเอกและขยาย
โครงการไปยงั
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
ในเมียนมา   

- ผู้บริหาร YUFL  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

- การสัมภาษณ์/
แบบสัมภาษณ ์
 

- การวิเคราะห์เนื้อหา 
- การวิเคราะห์สัดส่วน 
 

- ผู้บริหาร YUFL และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๔ ใน ๕ คนเห็นว่า
ควรเปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอกและขยาย
โครงการไปยงัสถาบัน 
การศึกษาอ่ืนในเมียนมา 
- รัฐบาลเมียนมามีนโยบาย
ในการขยายการสอน
ภาษาไทยในเมียนมา 

 

 ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานทั้งในด้านของผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบในส่วนของแบบสอบถามที่เป็นมาตรประเมินค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) มีดังนี้   

ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ มากที่สุด 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ มาก 
๒.๕๑ – ๓.๕๐  ปานกลาง 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  น้อย 
๑.๐๐ – ๑.๕๐  น้อยที่สุด 

  

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และข้อค าถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา โดยตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้กับเกณฑ์  



๑๙ 

 

 

 

บทที่ ๔  

ผลการประเมินโครงการ 
 

 ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ ครอบคลุมผลที่เกิดข้ึน
จากการด าเนินงานโครงการ ทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ รวมทั้งความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ  
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนสถานประกอบการ  การสอบถามและสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาไทย และการศึกษาเอกสาร ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล และผลการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  
 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และผู้ให้ข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ แสดงดังตารางที่ ๔.๑ และ ๔.๒  
 

  ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
                  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
๑.  เพศ  
   - หญิง ๔ 
   - ชาย ๒ 
๒. งานที่รับผิดชอบ  
    - ผู้บริหาร YUFL ๒ 

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ 
-  ผู้แทนจากสถานประกอบการ ๑ 

๓. ระดับการศึกษา  
-  ปริญญาตรี ๑ 
-  ปริญญาโท ๓ 
-  ปริญญาเอก ๒ 

   
 จากตารางที่ ๔.๑ จะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นหญิง จ านวน ๔ คน เป็นชาย จ านวน  
๒ คน โดยเป็นผู้บริหาร YUFL จ านวน ๒ คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ คน และเป็นผู้แทน
จากสถานประกอบการ จ านวน ๑ คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน ปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
และปริญญาตรี จ านวน ๑ คน 
 

 



๒๐ 

 

 

 

   ตารางท่ี ๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสอบถามและการสัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
๑.  เพศ   
   - หญิง ๑๖ ๗๖.๒ 
   - ชาย ๕ ๒๓.๘ 
๒. รุ่นที่เข้าศึกษา   
    - รุ่นท่ี ๑ ๕ ๒๓.๘ 

- รุ่นท่ี ๒ ๖ ๒๘.๖ 
- รุ่นท่ี ๓ ๕ ๒๓.๘ 
- รุ่นท่ี ๔ ๔ ๑๙.๐ 
- รุ่นท่ี ๕ ๑ ๔.๘ 

๓. สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท   
- สนใจ ๑๕ ๗๑.๔ 
- ไม่สนใจ ๖ ๒๘.๖ 

๔. สถาบันที่สนใจศึกษาต่อ   
- ไทย ๑๔ ๖๖.๗ 
- YUFL  ๔ ๑๙.๐ 
- ไม่ระบ ุ ๓ ๑๔.๓ 

๕. จะชักชวนญาติหรือคนรู้จักให้เรียนต่อหลักสูตร       
    การเรียนการสอนภาษาไทย 

  

- ชักชวน ๒๐ ๙๕.๒ 
- ไม่ชักชวน ๑ ๔.๘ 

๖. เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาไทย     
- มีโอกาสได้งานท าสูง ๑๗ ๘๑.๐ 
- สนใจภาษาไทย   ๑๐ ๔๗.๘ 
- พ่อแม่อยากให้เรียน   ๖ ๒๘.๖ 
- ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีประเทศไทย    ๖ ๒๘.๖ 
- อยากรู้จักประเทศไทย     ๔ ๑๙.๐ 
- เป็นภาษาที่จ าเป็น ๒ ๙.๕ 
- เป็นภาษาที่มีเสน่ห์ ๑ ๔.๘ 

๗. หลังจบการศึกษาท่านสนใจท างานอะไร     
- บริษัทของไทย   ๑๑ ๕๒.๔ 
- ล่าม  นักแปล ๑๐ ๔๗.๖ 



๒๑ 

 

 

 

   ตารางท่ี ๔.๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลด้วยการสอบถามและการสัมภาษณ์ (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
- สอนมหาวิทยาลัย ๘ ๓๘.๑ 
- อ่ืน ๆ  ๕ ๒๓.๘ 
- ท าธุรกิจส่วนตัว ๔ ๑๙.๐ 
- ไกด์ ๓ ๑๔.๓ 

 

 จากตารางที่ ๔.๒ จะเห็นได้ว่า นักศึกษาผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒ รองลงมา
เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ เป็นนักศึกษารุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๕ โดยเป็นนักศึกษารุ่นที่ ๒ มากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ ๒๘.๖ รองลงมา คือ รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๓ จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ ส่วนใหญ่สนใจเรียนต่อ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔ ส่วนที่ไม่สนใจเนื่องจากก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และมี ๑ คนส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทย สถาบันที่นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย รองลงมา คือ YUFL คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ นักศึกษาร้อยละ ๙๕.๒ จะชักชวนญาติหรือคนรู้จัก  
ให้เรียนต่อหลักสูตรการสอนภาษาไทย มีเพียง ๑ คนที่ตอบปฏิเสธ 
 ส าหรับเหตุผลในการเลือกเรียนภาษาไทยพบว่า มากที่สุดคือ มีโอกาสได้งานท าสูง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ 
รองลงมา คือ สนใจภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖  หลังจบการศึกษาท่านสนใจท างานอะไร พบว่า มากท่ีสุด 
คือ บริษัทของไทย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ รองลงมา คือ ล่าม นักแปล คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๖  
 
ตอนที่ ๒  ผลการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  

  การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งในส่วนของ
ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการ ตลอดจนความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ 
  ผลการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่า การด าเนินงานโครงการ
ประสบผลส าเร็จทั้งในด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ผ่านเกณฑ์   
การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นโครงการที่มีความส าคัญ มีคุณค่าทั้งคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก ดังนี้ 
           คุณค่าภายใน (Merit) พบว่า เป็นโครงการที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตบุคลากรชาวเมียนมาที่มี
ความรู้ ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
โครงการมปีัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ผ่านการฝึกอบรมและการวิจัย มีนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยม
อยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีต ารา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย จาก
การสนับสนุนของรัฐบาลไทย มีหลักสูตรที่มคีุณภาพ มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท และด้านกระบวนการ (Process) พบว่า อาจารย์มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วย



๒๒ 

 

 

 

ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย    
ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดให้ผู้เรียนได้ท างานวิจัยและฝึกประสบการณ์   
ในสถานประกอบการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย มีการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปเป็นอาจารย์นิเทศก์และ
อาจารย์พ่ีเลี้ยง รวมทั้งการส่งอาสาสมัครชาวไทยไปแลกเปลี่ยนที่เมียนมา กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษา
มีความสามารถ กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในการพูดสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจนเพ่ิมมากข้ึน  
             ในส่วนของคุณค่าภายนอก (Worth) พบว่า โครงการช่วยยกระดับความสามารถของนักศึกษาใน
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการได้งานท าสูง และเป็นงาน
ที่มั่นคง มีความก้าวหน้าในชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้การท าธุรกิจของไทยในเมียนมามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
 ในส่วนของผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ ทั้งในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตลอดจน
ความต่อเนื่อง ยั่งยืน  มีรายละเอียดดังนี้  

 ๒.๑ ด้านผลผลิต (Output) 
ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

๑) ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  ๒) ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษา และ ๓) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด แสดงดังตารางที่ ๔.๓  
 

   ตารางท่ี ๔.๓  ผลการประเมินด้านผลผลิต 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
๑) ความรู้ ความเข้าใจ
ของนักศึกษาเก่ียวกับ
ภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย 

นักศึกษาเห็นว่า 
ตนเองมีความรู ้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรม
ไทยอยู่ในระดบัมากข้ึน
ไป (คา่เฉลี่ย ≥ ๓.๕๐) 

นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทย
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๕    

ผลการสอบถามนักศึกษาพบว่า 
นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมีความรู้
ความเข้าใจภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๙๕ 
สรุปว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๒ ใน ๓ คน 
เห็นว่า นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมไทย
เพิ่มมากขึ้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง ๓ คน เห็นว่า
นักศึกษามีความรู้      
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น  

ผลการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบวา่     
ทั้ง ๓ คน เห็นว่า นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น
สรุปว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน 



๒๓ 

 

 

 

   ตารางท่ี ๔.๓  ผลการประเมินด้านผลผลิต (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
๒) ความสามารถใน   
การใช้ภาษาไทยของ
นักศึกษา 

นักศึกษาเห็นว่า 
ตนเองมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยอยู่
ในระดับมากข้ึนไป 
โดยมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 

นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๙๕   

ผลการสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๕ สรุปวา่
ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๒ ใน ๓ คน 
เห็นว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง  ๓ คน เห็นว่า
นักศึกษามีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเพิ่ม
มากข้ึน 

ผลการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๓ คน
เห็นว่า นักศึกษามีความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน
สรุปว่าผ่านเกณฑ์ประเมิน 

๓) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อ
หลักสูตรและ     
การจัดการเรียน  
การสอนภาษาไทย 
ในภาพรวม 

นักศึกษาพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการจัด 
การเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
โดยมีค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 
 

นักศึกษาพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการจัด   
การเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวม   
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๒ 
 

ผลการสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาพึงพอใจต่อหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
๔.๒๒ สรุปว่า ผ่านเกณฑ์       
การประเมิน 

 

 จากตารางที่ ๔.๓ จะเห็นได้ว่า ด้านผลผลิต (Output) มีผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในทุกตัวชี้วัด ทั้งความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษา ตลอดจนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในภาพรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย พบว่า นักศึกษาเห็นว่า
ตนเองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๕ 
จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย   
ได้มีโอกาสในการเรียนร าไทย การร้อยพวงมาลัย การท าอาหาร อาท ิส้มต า ผัดไทย มีการทัศนศึกษาสถานที่
ส าคัญ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย อาท ิสุโขทัย สมุทรปราการ เลย ลพบุรี อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 
ราชบุรี อยุธยา พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร การเรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรม วัฒนธรรมไทย และ
การแปล การเรียนร าไทย มวยไทย การท ากระทง และเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเข้าใจวัฒนธรรมของไทยเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น    



๒๔ 

 

 

 

มีความม่ันใจและกล้าพูดภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยนักศกึษาส่วนใหญ่ระบุว่า ที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาไทย
เพราะมีโอกาสที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นว่า การมี
อาสาสมัครช่วยสอนจากประเทศไทย ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีการสอนภาษาเมียนมาให้กับอาสาสมัครชาวไทยและมีการสอนภาษาไทยให้กับ
นักศึกษาชาวเมียนมา  

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๕ จากการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมพบว่า นักศึกษาเห็นว่าการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศไทยท าให้การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย
พัฒนามากข้ึน เนื่องจากต้องใช้ในชีวิตประจ าวันในบริบทจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการฟังและการพูด    
ซึ่งการเรียนตามหลักสูตร (๓ ปี) นั้น นักศึกษายังไม่ค่อยมั่นใจ ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนไทยเท่าใดนัก แต่การไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ท าให้มีความมั่นใจและกล้าพูดมากข้ึน เนื่องจากขณะ
อยู่ในเมียนมา นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารได้ ไม่มีความจ าเป็นต้องพูดภาษาไทยก็ได้ แต่
เมื่อไปอบรมที่ประเทศไทย นักศึกษามีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา นอกจากนั้น
นักศึกษายังได้เครือข่ายเพ่ือนชาวไทย แม้กลับเมียนมาแล้วนักศึกษายังมีโอกาสพูดคุยกับเพ่ือนชาวไทยผ่านทาง
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาชาวเมียนมาได้มากข้ึน นอกจากนี ้การมี
อาสาสมัครช่วยสอนที่เป็นคนไทยเป็นสิ่งที่ดีและจ าเป็น เนื่องจากเป็นเจ้าของภาษาที่สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพ้ียน ส่วนอาจารย์ชาวเมียนมาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ แต่อาจยังมีเพ้ียนอยู่
บ้างเนื่องจากไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง จากการสังเกตการตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาสามารถเขียน
สื่อสารภาษาไทยได้ดี สะกดถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย และสามารถเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า นักศึกษาเข้าใจข้อค าถามและสามารถตอบได้ชัดเจน ถูกต้อง คล่องแคล่ว ว่องไว สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสถานประกอบการที่กล่าวว่า นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรภาษาไทย มีความเข้าใจใน    
การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถท างานที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว  

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในภาพรวม พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อรายการ  
โดยข้อรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรช่วยให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยมากขึ้น และอาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๓ รองลงมาคือ อาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ สว่นข้อรายการ
ที่นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ  อาจารย์สามารถบอกจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาของนักศึกษาที่
นักศึกษาสามารถน ากลับไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม
พบว่า นักศึกษาเห็นว่า อาจารย์ในหลักสูตรใจดี สอนดี เข้าใจง่าย ค่อย ๆ พูดอย่างช้า ๆ การสอนมีการจัดล าดับดี 
โดยนักศึกษาปี ๑ - ๒ เน้นการเรียนและท่องจ าค าศัพท์ ส่วนนักศึกษาปี ๓ – ๔ เน้นการคิด หนังสือที่ใช้



๒๕ 

 

 

 

ประกอบการสอนมีประโยชน์มาก ท าให้ได้เรียนรู้ค าศัพท์ ความหมาย และการออกเสียง ความรู้ที่ได้รับจาก
หลักสูตรมีความเพียงพอส าหรับน าไปใช้ในการท างานพ้ืนฐานทั่วไป สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กล่าวว่า การสอนภาษาไทยจะสอนจากทักษะที่ง่ายไปทักษะที่ยาก เช่น นักศึกษาปี     
๑ – ๒ จะเรียนรู้ภาษาไทยระดับพื้นฐานโดยการท่องจ าค าศัพท์ นักศึกษาปี ๓ – ๔ มีการฝึกการคิดและการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มีการท าวิจัยชิ้นเล็กเพ่ือฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับ
เจ้าของภาษา เช่น การสัมภาษณ์คนไทยในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินความสามารถ
ในการพูด การฟัง การเขียน และการแปลของนักศึกษาได้ และต้องน าเสนองานวิจัยโดยใช้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาเมียนมา รวมทั้งต้องมีการฝึกงานในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ/บริษัทของประเทศไทย เช่น 
สถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัท ปตท.  และบริษัท SCG นอกจากนี ้หลักสูตรมีการเปิดรายวิชา Business 
Thai เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้กับนักศึกษา อาท ิการเขียนจดหมายธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียน เพื่อฝึกการใช้ภาษาไทย เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่นละคร การประกวดร้องเพลง เป็นต้น มี
กิจกรรมฝึกการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในห้องเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม นักศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้  
    - หลักสูตรควรเพ่ิมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการท าธุรกิจ (จดหมายธุรกิจ)  ค าศัพท์ในการท างาน ภาษา-
ราชการ กฎหมาย เป็นต้น 
     - ควรลดการเรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติศาสตร์ เพราะไม่ค่อยมีประโยชน์ ส่วน
ใหญ่เรียนเพ่ือจ าไปสอบเท่านั้น   
     - อาจารย์ยังใช้ภาษาเมียนมาในการสอนและการอธิบายค่อนข้างมาก เพราะท าให้นักศึกษาเข้าใจได้
ง่ายกว่าการอธิบายด้วยภาษาไทย อาจารย์ควรเพิ่มการใช้ภาษาไทยในการสอนให้มากข้ึน  
    - จ านวนนักศึกษาในแต่ละห้องเรียนมีค่อนข้างมากเกินไป (๔๐ – ๕๐ คน) ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้      
ไม่ทั่วถึงนัก (อาจารย์จะถามนักศึกษาว่าเข้าใจไหม นักศึกษาที่เก่งก็จะตอบว่าเข้าใจ อาจารย์ก็จะจบการสอน 
ในเรื่องนั้น ๆ แต่นักศึกษาคนอ่ืนอาจยังไม่เข้าใจก็ได้) ดังนั้น จึงควรแยกนักศึกษาเป็น ๒ ห้องเรียน  
    - นักศึกษาจ าเป็นต้องได้ฝึกฝนการใช้ภาษาบ่อย ๆ จึงจะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น       
การฝึกฝนโดยการดูละคร ฟังเพลง หรืออ่านข่าว เป็นต้น 

 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแสดงดังตารางที่ ๔.๔ 
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   ตารางท่ี ๔.๔ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผลการประเมิน 

๑. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ใน    
    หลักสูตรช่วยให้นักศึกษามีความรู้    
    ความเข้าใจในภาษาไทยมากข้ึน 

๔.๓๓ .๔๘ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๒. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น 

๔.๓๓ .๘๖ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๓. อาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกและ     
    เข้าใจง่าย  

๔.๒๙ .๕๖ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๔. อาจารย์มีวิธีการสอนที่ช่วยให้ 
    นักศึกษามีทักษะการคิด 

๔.๑๙ .๙๓ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๕. อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้ 
    นักศึกษาเข้าใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น 

๔.๑๙ .๗๕ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๖. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ใน 
    หลักสูตรช่วยให้นักศึกษามีทักษะ   
    การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
    ได้มากขึ้น 

๔.๑๔ .๔๘ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๗. อาจารย์สามารถบอกจุดเด่น จุดที ่
    ควรพัฒนาของนักศึกษาได้ ซ่ึง 
    นักศึกษาสามารถน ากลับไปปรับปรุง 
    และพัฒนาตนเองได้  

๔.๑๐ ๑.๐๐ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

รวม ๔.๒๒ .๔๙ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

 

๒.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcome)  
ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

๑) ความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย และ ๒) การได้งานท าของนักศึกษา ผลการประเมิน 
พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด แสดงดังตารางที่ ๔.๕  

 
 
 
 



๒๗ 

 

 

 

     ตารางท่ี ๔.๕  ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
๑) ความสามารถ 
    ในการท างานที ่
    เก่ียวข้องกับ 
    การใช้ภาษาไทย 

นักศึกษาเห็นว่า 
ตนเองมีความสามารถ
ในการท างานที่
เก่ียวข้องกับการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบั
มากข้ึนไป โดยมี
ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๐ 

นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการท างาน
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๖๒ 

นักศึกษาเห็นว่า ตนเองมี
ความสามารถในการท างานที่
เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทย 
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ สรุปได้ว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ตัวแทนจากสถาน
ประกอบการเห็นว่า 
นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยในการท างาน
ได้ด ี

ตัวแทนสถานประกอบการ
เห็นว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยในการท างาน   
ได้ด ี

ตัวแทนสถานประกอบการเห็นว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยในการท างานได้ดี  
สรุปได้วา่  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๒) การได้งานท า    
    ของนักศึกษา            

นักศึกษาร้อยละ ๘๐ 
ได้งานท าหลังจบ
การศึกษา 

นักศึกษาร้อยละ ๘๕.๗  
ได้งานท าหลังจบ
การศึกษา 

นักศึกษาร้อยละ ๘๕.๗ ได้   
งานท าหลังจบการศึกษา สรุป 
ได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
   จากตารางที่ ๔.๕ จะเห็นได้ว่า ด้านผลลัพธ์ (Outcome) มีผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ในทุกตัวชี้วัด ทั้งความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย และการได้งานท าของนักศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย พบว่า นักศึกษาเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถในการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ จาก
การสัมภาษณ์เพ่ิมเติมพบว่า ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรมีความเพียงพอส าหรับน าไปใช้ในการท างานพื้นฐาน
ทั่วไป โดยหลักสูตรควรเพ่ิมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการท าธุรกิจ (จดหมายธุรกิจ)  ค าศัพท์ในการท างาน ภาษา
ราชการ กฎหมาย เป็นต้น นักศึกษาส่วนใหญไ่ด้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้แทนสถานประกอบการ
ที่กล่าวว่า นักศึกษาที่จบจากสาขาการสอนภาษาไทยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพ
ในการท างาน มีสถานประกอบการต้องการนักศึกษาท่ีจบจากท่ีนี่เป็นจ านวนมาก และสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กล่าวว่า นักศึกษาที่จบที่นี่ บริษัทของไทยส่วนใหญ่อยากได้ไปท างาน 
เนื่องจากผู้ที่รู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีจ านวนน้อย และนักศึกษาที่จบจากท่ีนี่มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี เป็นที่ชื่นชม  



๒๘ 

 

 

 

 การได้งานท าของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาร้อยละ ๘๕.๗ ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา 
โดยส่วนใหญ่ท างานที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทย จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า นักศึกษา
ที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการท างานในหลายลักษณะ เช่น ท างานที่สถาน-    
เอกอัครราชทูตไทย เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนภาษาเมียนมาให้กับคนไทย
ล่าม เป็นต้น บางคนมีโอกาสใช้ภาษาไทยในขณะที่ก าลังศึกษาอยู่โดยรับงานพิเศษ อาทิ งานแปลเอกสาร ล่าม 
ปัจจุบันภาษาไทยเป็นภาษาท่ีนักศึกษาสนใจเรียนมาก เนื่องจากมีบริษัทจากประเทศไทยไปลงทุนที่เมียนมา
จ านวนมาก ประกอบกับผู้ที่รู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จบ
การศึกษาในหลักสูตรจะมีโอกาสได้งานท าและมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง นอกจากนั้น ข้อก าหนดของหลักสูตร 
มีการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ไปฝึกงานในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ/บริษัทของประเทศไทย อาท ิ 
สถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัท ปตท. และบริษัท SCG เมื่อฝึกงานเสร็จบริษัทเหล่านี้ก็จะรับเข้าท างานเลย  

๒.๓ ด้านผลกระทบ (Impact) 
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย  

๑) รายได้  ๒) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของนักศึกษา และ ๓) ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด แสดงดังตารางที่ ๔.๖ 
 

     ตารางท่ี ๔.๖ ผลการประเมินด้านผลกระทบ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
๑) รายได ้ นักศึกษาร้อยละ ๘๐ 

เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้มีรายได้
สูง 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐   
เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้มีรายได้
สูง 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า
การเรียนภาษาไทยท าให้มี
รายได้สงู สรุปได้ว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๒) ความก้าวหนา้ 
    และความมัน่คง    
    ในการท างาน 

นักศึกษาร้อยละ ๘๐ 
เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้มี
ความก้าวหน้าและ  
ความมั่นคงในการท างาน 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ 
เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้มี
ความก้าวหน้าและ 
ความมั่นคงในการท างาน 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า
การเรียนภาษาไทยท าให้มี
ความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในการท างาน สรุปไดว้่า     
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๓) ชื่อเสียงและ 
    ภาพลักษณ์ที่ด ี
   ของประเทศไทย 

นักศึกษาร้อยละ ๘๐  
รู้จักประเทศไทยมากข้ึน
และเห็นว่า การสอน
ภาษาไทยให้กับนักศึกษา
ชาวเมียนมาช่วยให้
ประเทศไทยมชีื่อเสียง
เป็นที่รู้จักและมี
ภาพลักษณ์ที่ด ี

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐  
รู้จักประเทศไทยมากข้ึน
และเห็นว่า การสอน
ภาษาไทยให้กับนักศึกษา
ชาวเมียนมาช่วยให้
ประเทศไทยมชีื่อเสียง
เป็นที่รู้จักและมี
ภาพลักษณ์ที่ด ี

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐  รู้จัก
ประเทศไทยมากข้ึนและเห็นวา่
การสอนภาษาไทยให้กับ
นักศึกษาชาวเมียนมาช่วยให้
ประเทศไทยมชีื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
และมีภาพลักษณ์ที่ด ีสรุปได้วา่ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๒๙ 

 

 

 

       ตารางท่ี ๔.๖ ผลการประเมินด้านผลกระทบ (ต่อ) 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๒ ใน ๓ คนเห็นว่า การ
เปิดหลักสูตรภาษาไทย
ช่วยสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศไทย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง ๓ คนเห็นว่า การ
เปิดหลักสูตรภาษาไทย
ช่วยสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศไทย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง     
๓ คนเห็นว่า การเปิดหลักสูตร
ภาษาไทยชว่ยสร้างชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ
ไทย สรุปได้วา่  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
จากตารางที่ ๔.๖ จะเห็นได้ว่า ด้านผลกระทบ (Impact) มีผลการด าเนินงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ในทุกตัวชี้วัด ทั้งรายได้ ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายได้ พบว่า นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า การเรียนภาษาไทยท าให้มีรายได้สูง จากการสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม พบว่า  นักศึกษาที่ท างานกับหน่วยงานหรือบริษัทของไทย อาท ิสถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัท ปตท. 
และบริษัท SCG ระบุว่า รายได้ที่ได้รับสูงกว่าบริษัทของชาวเมียนมา สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นภาษาที่นักศึกษาสนใจเรียนมาก เนื่องจากมีบริษัทจากประเทศไทย
ไปลงทุนทีเ่มียนมาจ านวนมาก ประกอบกับผู้ที่รู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีจ านวนน้อย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรจะมีโอกาสได้งานท าและมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง นอกจากนี้
งานที่ท ามีหลายลักษณะ เช่น ท างานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
เป็นอาจารย์สอนภาษาเมียนมาให้กับคนไทย รวมทั้งเป็นล่าม นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีรายได้ท่ีค่อนข้างสูง 
บางคนได้งานท าตั้งแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เช่น งานแปลเอกสาร เป็นต้น 

ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน พบว่า นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
มีโอกาสได้ท างานในหน่วยงานหรือบริษัทของไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในเรื่องของสวัสดิการและ  
ความมั่นคง อาท ิสถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัท ปตท. และบริษัท SCG จึงเห็นว่า ตนเองมีโอกาสก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงานและมีความม่ันคงสูง สอดคล้องกับผู้แทนจากสถานประกอบการที่กล่าวว่า นักศึกษาที่เข้า
ท างาน เมื่อผ่านการทดลองงาน ทางหน่วยงานจะให้สวัสดิการ มีการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนและต่อสัญญา 
ยกเว้นจะลาออกหรือเปลี่ยนงานใหม่  

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย พบว่า นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า การเรียน
ภาษาไทยท าให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และเห็นว่าการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวเมียนมาช่วยให้
ประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดี และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง ๓ คนเห็นว่า การเปิด
หลักสูตรภาษาไทยช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประเทศไทย  โดยผลการสัมภาษณ์นักศึกษา



๓๐ 

 

 

 

เพ่ิมเติมพบว่า นักศึกษามีความสนใจและเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ บริษัทของ
ไทยเข้ามาเปิดกิจการในเมียนมาจ านวนมาก การเรียนภาษาไทยจะช่วยให้มีโอกาสได้ท างานที่มีรายได้สูง  
ดังนั้นภาษาไทยจึงส าคัญและจ าเป็นกว่าภาษาอังกฤษ เนื่องจากชาวเมียนมาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อยู่
แล้ว สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีนักศึกษาสนใจ
เรียนมาก เนื่องจากมีบริษัทจากประเทศไทยไปลงทุนที่เมียนมาจ านวนมาก ประกอบกับผู้ที่รู้และสามารถใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรจะมีโอกาสได้งานท า
และมีค่าตอบแทนค่อนข้างสูง ท าให้การแข่งขันเข้าศึกษาในหลักสูตรมีค่อนข้างสูง โดยในแต่ละปีการศึกษามี
ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาประมาณ ๑๐๐ คน แต่หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้เพียง ๕๐ คน เท่านั้น ทั้งนี้
ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นล าดับที่ ๕ รองจากภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี  
นอกจากนั้น การด าเนินโครงการช่วยเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการของเมียนมามีนโยบายให้
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเพ่ิมเป็นปีการศึกษาละ ๑๐๐ คน และผลการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ระบุว่า  สาขาวิชามีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ืออบรมภาษาไทยให้กับอาจารย์ระดับ
มัธยมศึกษาและอาจารย์ในสถาบันเอกชน เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบนโยบายของรัฐบาลอย่างไม่
เป็นทางการว่า รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนได้เรียนภาษาอาเซียนในระดับมัธยมศึกษา และมีแนวโน้มจะจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยทางภาษาที่เมืองเชียงตง  รวมทั้งกล่าวว่า ความสนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเปิดหลักสูตรภาษาไทยในปีแรก (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งนักศึกษายังไม่ทราบว่าภาษาไทยเป็นอย่างไร แต่
ปัจจุบันการสอบเข้าในหลักสูตรภาษาไทยมีคะแนนสูงเป็นอันดับ ๑ และนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเป็นผู้ที่
มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษานั้นจะพิจารณาจากคะแนน
ระดับมัธยมศึกษาและผลการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาสูงสุด ๕๐ ล าดับแรก 

  ๒.๔ ด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย  
๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เป็น
โครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมา ๒) การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลไทยและ
เมียนมา ๓) ความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษาของสถานประกอบการ และ ๔) โอกาสในการเปิดหลักสูตรใน
ระดับปริญาเอกและขยายโครงการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในเมียนมา ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ทุกตัวชี้วัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๔.๗ 

 

 

 

 
 



๓๑ 

 

 

 

    ตารางท่ี ๔.๗  ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
๑) โครงการ  
พัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
ภาษาไทย ณ 
มหาวิทยาลยั
ภาษาตา่งประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง เป็น
โครงการที่
สอดคล้องกับ  
ทิศทางการพฒันา
ของเมียนมา 

โครงการฯ
สอดคล้องกับ     
ทิศทางการพฒันา
ของเมียนมา 

โครงการสอดคล้องกับ            
ทิศทางการพฒันาของเมียนมา
ทั้งด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
รองรับธุรกิจไทยในเมียนมา  

ผลการวิเคราะห์เอกสารพบว่า
โครงการหลักสูตรการสอน
ภาษาไทยสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาก าลังคนของเมียนมา
อย่างชัดเจน สรุปได้ว่า         
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผู้บริหาร YUFL 
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเห็นว่า
โครงการสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
ของเมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่า
โครงการสอดคล้องกับ          
ทิศทางการพฒันาของเมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเห็นว่า
โครงการสอดคล้องกับทิศทาง  
การพัฒนาของเมียนมาที่ต้องการ
พัฒนาคนเพื่อรองรับธุรกิจของไทย
ในเมียนมา สรปุได้วา่           
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๒) การส่งเสริม 
    และสนบัสนุน 
    ทั้งจากรัฐบาล 
    ไทยและ 
    เมียนมา   

รัฐบาลเมียนมา
และรัฐบาลไทย   
มีนโยบายในการ
ส่งเสริม สนบัสนุน
การจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย
ในย่างกุ้งให้กับ
นักศึกษา       
ชาวเมียนมา 

รัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลไทย 
แมไ้ม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนนุโครงการฯ ในระยะ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย
มีการให้ความช่วยเหลือในด้าน
ของการพัฒนาบุคลากร การมอบ
ต ารา สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
ส่วนรัฐบาลเมียนมามีนโยบาย
ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนดา้น
ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม YUFL 
ยังคงต้องการการสนบัสนุน    
การจัดการเรียนการสอนและ 
การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร
จากประเทศไทย เนื่องจาก    
การจัดสรรงบประมาณเปน็
บทบาทของรัฐบาล หาก
มหาวิทยาลยัต้องการ
งบประมาณดังกลา่วต้องขอ
อนุญาตซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างมาก
และใช้ระยะเวลานาน 

รัฐบาลไทยมีการให้ความชว่ยเหลือ
ในด้านของการพฒันาบุคลากร    
การมอบต ารา สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส่วนรัฐบาลเมียนมา   
มีนโยบายสง่เสริมการพัฒนา
ก าลังคนดา้นภาษาไทย สรุปได้วา่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



๓๒ 

 

 

 

    ตารางท่ี ๔.๗  ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน (ต่อ) 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
 ผู้บริหาร YUFL และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร ๔ ใน ๕ คน
เห็นว่า มีนโยบายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนนุจากรัฐบาล
ไทยและเมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบทุกคนหลักสูตร
เห็นว่า มีนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนนุจาก
รัฐบาลไทยและเมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเห็นว่า
มีนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนนุจากรัฐบาลไทยและ       
เมียนมา สรุปได้วา่  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๓) ความพึงพอใจ
ในคุณภาพ
นักศึกษาของ
สถานประกอบการ   

นักศึกษาร้อยละ ๘๐
เห็นว่า สถานประกอบการ
มีความพึงพอใจใน
ความสามารถของ
ตนเอง 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า 
สถานประกอบการมีความ 
พึงพอใจในความสามารถของ
ตนเอง 

นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นว่า
สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ในความสามารถของตนเอง สรุป 
ได้ว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ผู้แทนสถานประกอบการ
มีความพึงพอใจใน
คุณภาพของนักศึกษา 

ผู้แทนสถานประกอบการ    
มีความพึงพอใจในคุณภาพ
ของนักศึกษา 

ผู้แทนสถานประกอบการมีความ
พึงพอใจในคุณภาพของนักศึกษา 
สรุปได้วา่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

๔) โอกาสในการ
เปิดหลักสูตรใน
ระดับปริญาเอก
และขยาย
โครงการไปยงั
สถาบนัการศึกษา
อ่ืน ๆ ในเมียนมา              

ผู้บริหาร YUFL และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ๔ ใน ๕ คน
เห็นว่า ควรเปิด     
การเรียนการสอน
ระดับปริญญาเอกและ
ขยายโครงการไปยัง
สถาบนัการศึกษาอ่ืน
ในเมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคน
เห็นว่า ควรเปิดการเรียน    
การสอนระดับปริญญาเอก
เพื่อพัฒนาครูสอนภาษาไทย
และขยายโครงการไปยงั
สถาบนัการศึกษาอ่ืนใน  
เมียนมา 

ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเห็นว่า
ควรเปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาครูสอน
ภาษาไทยและขยายโครงการไปยัง
สถาบนัการศึกษาอ่ืนในเมียนมา 
สรุปได้วา่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 จากตารางที่ ๔.๗ จะเห็นได้ว่า ด้านความต่อเนื่องยั่งยืนที่เกิดจากโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทุกตัวชี้วัด คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมา การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งจาก 
รัฐบาลไทยและเมียนมา ความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษาของสถานประกอบการ และโอกาสในการเปิด
หลักสูตรในระดับปริญาเอก และการขยายโครงการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในเมียนมา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง เป็นโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมา พบว่า จากการวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในเมียนมา รัฐบาลเมียนมาเริ่มเปิดโอกาสให้ต่างประเทศได้
เข้ามาลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเข้าไปลงทุนในเมียนมาเป็นอันดับ
ที่ ๓ รองจากประเทศจีนและสิงค์โปร์ ภาษาไทยจึงก้าวขึ้นมาเป็นภาษาท่ีส าคัญและน่าสนใจส าหรับนักศึกษา
ชาวเมียนมา จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรชาวเมียนมาให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ส าหรับการท างาน
ในบริษัทของคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมี
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมาอย่างชัดเจน   

 การส่งเสริมและสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลไทยและเมียนมา พบว่า แม้รัฐบาลไทยจะไม่มีนโยบายอย่าง
ชัดเจนในการสนับสนุนโครงการในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยยังคงให้ความช่วยเหลือทั้งการพัฒนา
อาจารย์ การจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการอบรม
ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ของ YUFL  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร YUFL และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาษาไทยพบว่า มีความประทับใจมากที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด สิ่งที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคืออาจารย์มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น มีความคิดที่ทันสมัย
มากขึ้น YUFL ยังคงต้องการการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
หลักสูตรจากประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารย์โดยให้ศึกษา
ต่อได้ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเป็นบทบาทของรัฐบาล หากมหาวิทยาลัยต้องการงบประมาณดังกล่าว
ต้องขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างมากและใช้เวลานาน แม้รัฐบาลเมียนมาจะไม่มี
นโยบายชัดเจนที่จะจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับอื่น ๆ อาทิ ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา แตไ่ด้มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเปิดสอนภาษาอาเซียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา  
โดยภาษาไทยจะเป็นหนึ่งในภาษาอาเซียน  นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมามีนโยบายให้เปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเพ่ิมข้ึนเป็นปีการศึกษาละ ๑๐๐ คน 

 ความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษาของสถานประกอบการ พบว่า นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ เห็นตรงกัน
ว่า สถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและท างาน มีความพึงพอใจในคุณภาพด้านความรู้ ความสามารถ
ในการฝึกพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ผลการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม พบว่า นักศึกษาสามารถท างานได้ตามค าสั่งและ
สามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้กับสถานประกอบการ ส่งผลให้สถานประกอบการชื่นชม
และยอมรับในคุณภาพของนักศึกษาท่ีจบจาก YUFL นอกจากนี้ นักศึกษาปี ๔ ที่ฝึกงาน หลังฝึกงานเสร็จ    
ส่วนใหญ่ได้รับการทาบทามให้ท างานกับบริษัทที่เข้าฝึกงาน สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้แทนจากสถาน-
ประกอบการที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่พอฝึกงานเสร็จก็ทาบทามเข้าท างานที่บริษัทเลย เพราะเห็นความสามารถของ
นักศึกษาอยู่แล้ว บางบริษัทต้องเข้าไปจองตัวนักศึกษาที่ YUFL เลยก็มี 

 โอกาสในการเปิดหลักสูตรระดับปริญาเอก และการขยายโครงการไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ใน
เมียนมา พบว่า สาขาวิชามีความต้องการจะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก เนื่องจากต้องการผลิต
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อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยระดับมหาวิทยาลัย และอบรมความรู้ด้านการสอนภาษาไทยให้กับครูระดับประถมและ
มัธยมศึกษา เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล โดยผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร YUFL และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทีก่ล่าวว่า สาขาวิชามีแผนที่จะเปิดสอนระดับปริญญาเอก แต่ตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ 
สาขาจะเปิดสอนระดับปริญญาเอกได ้ต้องมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่างน้อย ๒ คน ซึ่ง
ขณะนี้สาขาวิชามีอาจารย์ ๑ คน ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ดังนั้น     
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกอย่างน้อย ๑ คน จึงยังคงต้องการได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศไทยจากรัฐบาลไทย นอกจากนี้สาขายังมีแผนที่จะเปิด
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ืออบรมภาษาไทยให้กับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาและอาจารย์ในสถาบันเอกชน เนื่องจาก
อาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบนโยบายของรัฐบาลอย่างไม่เป็นทางการว่า รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนได้เรียน
ภาษาอาเซียนในระดับมัธยมศึกษา และมีแนวโน้มจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยทางภาษาท่ีเมืองเชียงตง และยัง
ต้องการผลิตอาจารย์เพ่ิมเพ่ือรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้นตามนโยบายที่จะเพ่ิมการผลิตนักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทยจาก ๕๐ คน เป็น ๑๐๐ คน  

 นอกจากนัน้ จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาไทย พบว่า ผู้บริหาร YUFL เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี มีความรู้สึกประทับใจที่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ
รัฐบาลเมียนมา ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย ช่วยพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มี
ความสามารถและทักษะในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร YUFL ที่กล่าวว่า      
มีความประทับใจมากท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ
อาจารย์มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และมีความคิดท่ีทันสมัยมากข้ึน มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้งมีนโยบายสนับสนุน ๑) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม  
๒) การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อจากสถานเอกอัครราชทูต าทย และ ๓) การสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัย และยังคงต้องการการสนับสนุนต่อไปในระยะยาวจากรัฐบาลไทย ซึ่งสอดคล้องกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เห็นว่า ต้องการให้รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนโครงการต่อในระยะต่อไป เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืนของโครงการ และต้องการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพ่ือให้การพัฒนาก าลังคนด้านภาษาไทยรองรับความต้องการที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก  ในส่วนของนักศึกษา      
มีความคิดเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะการได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่
ประเทศไทย อยากให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้มีโอกาสบ้าง 
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บทที่ ๕ 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

 การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎี          
การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) โดยมีการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
โครงการ ทั้งในด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตลอดจนความต่อเนื่อง
และยั่งยืน การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้แทนสถานประกอบการ  การสอบถามและสัมภาษณ์นักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย และการศึกษาเอกสาร  
 

สรุปผลการประเมิน ดังนี้  

 ผลการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่า การด าเนินงานโครงการ
ประสบผลส าเร็จทั้งในด้านผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในทุกตัวชี้วัด โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยเป็น
โครงการที่มีความส าคัญ มีคุณค่าทั้งคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก ดังนี้ 

          คุณค่าภายใน (Merit) พบว่า เป็นโครงการที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตบุลากรชาวเมียนมาที่มีความรู้ 
ความเข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโครงการมีปัจจัย
น าเข้า (Input) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ผ่านการฝึกอบรมและการวิจัย มีนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมอยู่ในอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ มีต ารา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพียงพอ และทันสมัย จากการสนับสนุนของ
รัฐบาลไทย มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีการก าหนดเป้าหมายชัดเจนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และ
ด้านกระบวนการ (Process) ที่พบว่า อาจารย์มีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักศึกษา มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดให้ผู้เรียนได้ท างานวิจัยและฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในและนอกห้องเรียน มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ประเทศไทย มีการส่งผู้เชี่ยวชาญของไทยไปเป็นอาจาย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง รวมทั้งการส่ง
อาสาสมัครชาวไทยไปแลกเปลี่ยนที่เมียนมา กระบวนการเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษามีความสามารถ กล้าแสดงออก 
และมีความม่ันใจในการพูดสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจนเพิ่มมากข้ึน  

             ในส่วนของคุณค่าภายนอก (Worth) พบว่า โครงการช่วยยกระดับความสามารถของนักศึกษาใน
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสในการได้งานท าสูง และเป็นงาน
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ที่มั่นคง มีความก้าวหน้าในชีวิต ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้การท าธุรกิจของไทยในเมียนมามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

ด้านผลผลิต (Output) 
 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอยู่ระดับดีมาก มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่
ในระดับดีมาก และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในภาพรวม
อยู่ในระดับดี จะเห็นได้จากความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ทั้งในด้านการพัฒนาอาจารย์
ทั้งทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และทุนฝึกอบรมระยะสั้น การให้นักศึกษาชาวเมียนมามีโอกาสมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศไทย มีการท ากิจกรรมทั้งการศึกษานอกสถานที่ การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของไทย จะช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนั้น การออกแบบหลักสูตรที่เสริมสร้างความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยมีการพัฒนาทักษะ
การคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไประดับสูง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
วิจัยและลงฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่มุ่งเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนของครู อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาบางส่วนเห็นว่า ควรลดเนื้อหาในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับวรรณกรรมและวรรณคดีลง แล้วเพ่ิมเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกิจกับประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
นักศึกษาชาวเมียนมาได้รับการปลูกฝังให้สนใจท าธุรกิจ และเชื่อว่าการเรียนภาษาไทยจะเป็นการเปิดโอกาสใน
การท าธุรกิจ เพราะมีรายได้มากกว่ารับราชการหรือเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่นิยม
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มุ่งท างานและท าธุรกิจมากกว่า 

ด้านผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ (Outcome) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษา  
มีความสามารถในการท างานที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสถาน-
ประกอบการ ส่งผลให้นักศึกษา ร้อยละ ๘๕.๗ ได้งานท าทันทีที่จบการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักศึกษา    
มีความรู้ ความเข้าใจภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ส่งผลให้นักศึกษา  
มีความม่ันใจ สามารถน าไปใช้ในการท างานได้อย่างดี จนได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ และมีโอกาส
ในการได้งานท า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากรัฐบาลเมียนมาเปิดให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในประเทศ โดยที่ประเทศไทยมีการลงทุนในเมียนมาเป็นอันดับที่ ๓ ต่อจากประเทศจีน และสิงคโปร์ 
บริษัทเอกชนที่ไปลงทุนในเมียนมาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น ปทต. SCG  Air Asia เป็นต้น มีอัตราค่าจ้าง
ค่อนข้างสูง และต้องการชาวเมียนมาที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในการท าธุรกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยจึงมีโอกาสในการได้งานท าสูงตามความต้องการด้วย     
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ด้านผลกระทบ (Impact) 
 ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในทุกตัวชี้วัด โดยนักศึกษา ที่จบ
หลักสูตรภาษาไทยมีรายได้จากการท างานสูง เนื่องจากได้ท างานในสถานเอกอัครราชทูตไทย และบริษัทเอกชน
ของไทยที่มีชื่อเสียงและมีสวัสดิการที่ดี มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และนักศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน และเห็นว่า โครงการนี้เป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ประเทศไทย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการมีโอกาสเข้าท างานกับบริษัทเอกชนของไทยจะมีรายได้ที่สูงกว่าการท างาน
บริษัทของชาวเมียนมาหรือการรับราชการ ในเมียนมาพ่อแม่จะปลูกฝังให้ลูกท าธุรกิจหรือบริษัทเอกชนมากกว่า
การรับราชการ เนื่องจากการรับราชการในเมียนมามีอัตราเงินเดือนและสวัสดิการค่อนข้างต่ า ไม่จูงใจให้ชาว
เมียนมารับราชการ คนที่รับราชการส่วนใหญ่รักและชอบในวิชาชีพครูหรือรักอาชีพข้าราชการจริง ๆ นักศึกษา
ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและสนใจในการประกอบธุรกิจ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้เมียนมามี
ความเจริญรุ่งเรืองด้านธุรกิจ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง มีการปิดประเทศ ประชาชนยากจน
และล าบาก ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการเปิดเสรีด้านธุรกิจ ท าให้ชาวเมียนมาให้ความสนใจและกลับมา
ประกอบอาชีพธุรกิจอีกครั้ง     

ด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน  
 ผลการประเมินด้านความต่อเนื่องและยั่งยืน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกตัวชี้วัด โดยโครงการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เป็นโครงการที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมียนมาอย่างชัดเจนในด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการเติบโตด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งสถานประกอบการมีความพึงพอใจในคุณภาพนักศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลเมียนมา
มีแนวโน้มที่จะเปิดสอนภาษาอาเซียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และมีนโยบายให้เร่งเพิ่มการผลิต
นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยจากปีละ ๕๐ คนเป็นปีละ ๑๐๐ คน และต้องการขยายการเปิดสอนหลักสูตร
ภาษาไทยไปยังมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ของเมียนมา ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจจุบันเมียนมามีนโยบายเปิดโอกาสให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยพบว่า ประเทศไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมามากที่สุดเป็นอันดับ ๓ 
รองจากจีนและสิงคโปร์ ดังนั้น นโยบายส าคัญของเมียนมาคือ การพัฒนาก าลังคนที่สามารถสื่อสารภาษาไทย
ได้ป้อนให้กับธุรกิจของประเทศไทย แม้ว่านโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาไทยของรัฐบาลไทยจะยังไม่ชัดเจน แต่รัฐบาลไทยยังสนับสนุนการพัฒนาครู ต ารา และสื่อ    
การสอนภาษาไทย จึงเป็นโอกาสดีในการที่จะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกและขยายโครงการไปยัง
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในเมียนมา 

 การประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง พบว่า เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรชาวเมียนมาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อบริษัทชาวไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา และต้องการจ้างงานคนใน
พ้ืนที่ที่สามารถพูดภาษาไทยได้ ท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบัน
นักศึกษาชาวเมียนมาให้ความสนใจในการเรียนภาษาไทยมากข้ึน เพราะช่วยให้มีโอกาสในการท างานที่มีรายได้
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สูง สวัสดิการดี มั่นคง และมีความก้าวหน้า รู้สึกประทับใจและเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ช่วยสร้าง
โอกาสให้กับชาวเมียนมา ผลการประเมินน าไปสู่ข้อเสนอแนะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้  

ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะต่อกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (TICA) 
 ๑.๑ ควรส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้งอีกในระยะต่อไป โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก         
ทุนอบรม และศึกษาดูงานที่ประเทศไทย เนื่องจากอาจารย์ยังมีความต้องการพัฒนาตนเองและต้องการผลิต
อาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากข้ึน เพ่ือรองรับภาคธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา และ
ความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยของนักศึกษาชาวเมียนมาท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี    
การได้มโีอกาสศึกษาต่อ อบรม หรือศึกษาดูงานในประเทศไทย จะช่วยให้อาจารย์ได้ความรู้และเทคนิคการสอน
ที่ทันสมัย ได้ฝึกออกเสียงกับเจ้าของภาษา ช่วยให้อาจารย์มีความม่ันใจมากขึ้นและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้งบประมาณของรัฐบาลเมยีนมามีไม่เพียงพอที่จะส่ง
อาจารย์มาศึกษาต่อในประเทศไทยได้ การได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจะช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้ภาควิชาภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน และยังช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 
และสง่เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๒ ประเทศด้วย  
  ๑.๒ ควรสนับสนุนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยภาษา- 
ต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เนื่องจากภาควิชาภาษาไทยยังต้องการพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน   
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น การออกเสียงของอาจารย์ชาวเมียนมาบางครั้งยัง  
ไม่ชัดเจน หากมีผู้ช่วยสอนชาวไทยจะช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาและเกิดความม่ันใจ
ในการสื่อสารภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึน  
  ๑.๓ ควรสนับสนุนต ารา สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องจากยังมีความต้องการต าราและสื่อการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี โดยพบว่า ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการจัด 
การเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย คือ การได้รับทุนศึกษาและฝึกอบรมในการพัฒนาอาจารย์และสื่อ วัสดุ-
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรการสอนภาษาไทยเป็น
หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่มีโปรเจคเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากการสนับสนุนของกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
  ๑.๔ ควรสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาชาวเมียนมามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศไทย ซึ่ง
พบว่า เป็นกิจกรรมที่จูงใจให้นักศึกษาชาวเมียนมาเลือกเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางภาษาของนักศึกษาทั้งสองประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ควรเปิด
โอกาสให้นักศึกษาไทยเข้ามาร่วมท ากิจกรรมมากขึ้น และควรจัดให้พักร่วมกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองประเทศ 
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมากขึ้น  



๓๙ 
 

 

๒. ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง 
 ๒.๑ ควรส่งเสริมและสนับสนุนทุนพัฒนาอาจารย์ ทั้งทุนการศึกษาต่อ ทุนฝึกอบรม ดูงาน หรืออาจจะ
เป็นทุนที่ร่วมกับรัฐบาลไทยในลักษณะ Matching Fund เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกและการขยาย
หลักสูตรการสอนภาษาไทยไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเมียนมา  
     ๒.๒ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกด้านการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
ภาษาต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของหลักสูตรและช่วยให้สามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มี
ความรู้ภาษาไทยที่มีคุณภาพแลได้มาตรฐาน 
  ๒.๓ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และมี     
การเผยแพร่ผลงานการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน  

๓. ข้อเสนอแนะต่อกรรมการประจ าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  
  ๓.๑ ควรมีการทบทวนปรับหลักสูตรในส่วนของวรรณกรรมและวรรณคดีไทย อย่างไรก็ตาม หากมี    
ความจ าเป็นและส าคัญ อาจารย์ผู้สอนควรแจ้งให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญท่ีต้องเรียนวรรณกรรมและ
วรรณคดีไทย  
  ๓.๒ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมชาวไทยในเมียนมา ในการเข้ามาช่วยเป็นวิทยากรหรือ
ผู้ช่วยสอน จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการพูดกับเจ้าของภาษาเพ่ิมมากขึ้น    
  



๔๐ 
 

 

 

ภาคผนวก ก 
คณะประเมินผล 

 

 

 ๑. ดร.พิกุล  เอกวรางกูร   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒. ดร.วารุณี  ลัภนโชคดี   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

        ๓. น.ส. พัชรา โกศินานนท์   นักวิเทศสหการช านาญการพิเศษ  

      กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
ภาพประกอบ 
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การสัมภาษณ์ผู้บริหาร YUFL  
จากซ้ายไปขวา: Dr. Kyi Shwin, Rector; Ms. Su Su Khin (อาจารย์บัวหลวง), Assistant Professor;  

Ms. Aye Aye Kyin,  Assistant Professor; Ms. Me Me Tin,  Assistant Professor 
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การสัมภาษณร์องอธิการบดี และคณาจารย์ที่รับทุนศึกษาและอบรม 

 

  
อดีตนักศึกษา รุ่นท่ี ๑ – ๕ ที่มาให้สัมภาษณ ์

 

  
การสัมภาษณ์อดีตนักศึกษา ปัจจบุันท างานท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย 

 



๔๔ 
 

 

 

 
นักศึกษาปัจจุบัน (ปีท่ี ๑) 

 

  

  
ต าราเรียนภาษาไทยที่จดัท าขึ้นโดยคณาจารยภ์าควิชาภาษาไทย 
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ภาคผนวก ค 
ผลการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

 

๑. สรุปการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในเมียนมา 

ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ด้านบริบท 

ความ
ต้องการ
ศึกษา
ภาษาไทย 

- ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จประเทศพม่า และมีพระราชด าริให้มีการสอน
ภาษาไทยในประเทศพม่า จึงมีการส่งอาจารย์ชาวพม่าไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒ คน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจึงกลับมาเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศยนียบัตรเพื่ออบรมภาษาไทย
ให้กับข้าราชการ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนจ านวน ๒ คน (อ.วิรัช 
นิยมธรรม และ อ.อรนุช นิยมธรรม จากนั้นมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ. 
๒๕๕๓  
- ภาษาไทยเป็นภาษาที่นักศึกษาสนใจเรียนมาก เนื่องจากมีบริษัทเอกชนจากประเทศไทยไป
ลงทุนทีเ่มียนมาจ านวนมาก ประกอบกับผู้ที่รู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีจ านวน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรจะมีโอกาสได้งานท าและมีค่าตอบแทน
ค่อนข้างสูง ท าให้การแข่งขันเข้าศึกษาในหลักสูตรมีค่อนข้างสูง โดยในแต่ละปีการศึกษามีผู้สนใจ
สมัครเข้าศึกษาประมาณ ๑๐๐ คน แต่หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้เพียง ๕๐ คน เท่านั้น  
- หลักสูตรการสอนภาษาไทยเป็นหลักสูตรเดียวที่สอนภาษาของประเทศในอาเซียน 
- ภาษาไทยเป็นภาษาที่นักศึกษาสนใจสมัครเข้าเรียนในล าดับที่ ๕ ซึ่งรองจากภาษาอังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลี 
- ผู้ปกครองนักศึกษาบางคนอยากให้ลูกหลานเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย แต่
ตัวนักศึกษาเองมีความสนใจเรียนหลักสูตรภาษาไทยมากกว่า 
- ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรภาษาไทย ๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
กรุงย่างกุ้ง (YUFL)  และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศมัณฑะเลย์ (MFL) 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยในมหาวิทยาลัยต่ ากว่าของสถาบันเอกชน 

ด้านปัจจัยน าเข้า 
- 
หลักสูตร 

มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนี้  
ระดับปริญญาตรี – ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
                     - ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย – เมียนมา    
                     - ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างาน/ประกอบอาชีพกับคนไทย 
ระดับปริญญาโท – ผลิตอาจารย์สอนภาษาไทยให้กับ YUFL และ MFL 

- 
อาจารย ์

- อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศไทยจ านวน ๘ คน และ
ก าลังศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน ๓ คน  โดยมีอาจารย์ ๑ คนก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
- อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
- อาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถ และมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



๔๗ 
 

 

ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
อาจารย์มีความมุ่งมั่นในการเรียนภาษาไทยโดยเลือกเรียนภาษาไทย เนื่องจากมีความชอบและ
ซาบซึ้งกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ประกอบกับมีความต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ ความคิด ความเชื่อ และรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนั้น อาจารย์
บางคนมีเพ่ือนเป็นลูกครึ่งไทยจึงอยากเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อให้สามารถใช้สื่อสารกับเพ่ือนได้ และ
เมื่ออาจารย์ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยแล้วจึงมาเป็นอาจารย์สอนในหลักสูตร 
- อาจารย์ในหลักสูตรมีความช านาญในการสอนภาษาไทย โดยมีล าดับการพัฒนาตั้งแต่การเป็น 
Tutor ส าหรับอาจารย์ใหม่ หลังจากนั้น ๔ ปี จึงเป็น Assistant Lecturer และอีก ๓ ปี จึงเป็น 
Lecturer ซึ่งเมื่อเป็น Lecturer แล้วมีงานวิจัยจ านวน ๒ เรือ่งจะได้เป็น Assistant Professor 
โดยอาจารย์ในหลักสูตรมีต าแหน่งเป็น Assistant Professor จ านวน ๓ คน  

- 
นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  
- นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก
กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษานั้นจะพิจารณาจากคะแนนระดับมัธยมศึกษาและผลการสัมภาษณ์ 
โดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีผลการศึกษาสูงสุด ๕๐ ล าดับแรก  
- เริ่มมีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตั้งแต่ปีที่แล้ว 
ระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาเพ่ิงเปิดสอนระดับปริญญาโท มีนักศึกษา ๖ คน  
- นักศึกษาที่เข้าเรียนเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยในระดับปริญญาตรีและมี
เป้าหมายจะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลังส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งผลิตอาจารย์สอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย  

ด้านกระบวนการ 
 - การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมีการจัดล าดับการเรียนการสอนภาษาไทยจากทักษะ

ที่ง่ายไปทักษะที่ยาก เช่น นักศึกษาปี ๑ - ๒ จะเรียนรู้ภาษาไทยระดับพื้นฐานโดยการท่องจ า
ค าศัพท์ นักศึกษาปี ๓ – ๔ มีการฝึกการคิดและการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารโดยนักศึกษามี  
การท าวิจัย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ต้องน าเสนองานวิจัยโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาท าวิจัย
ตั้งแต่ชั้นปี ๑ โดยมีการน าเสนอผลงานภาคการศึกษาละ ๔ ครั้ง  
- อาจารย์มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังความรู้
เกี่ยวกับการวิจัย ภาษาศาสตร์ และเทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอนและการปรับปรุง
หลักสูตร เช่น ๑) อาจารย์น าความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม อ านาจภาษา และ
วรรณกรรม ที่ได้รับจากการศึกษาระดับปริญญาเอกมาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีการเปิดสอนรายวิชา special topic เกี่ยวกับวรรณกรรม ๒) อาจารย์น ารูปแบบการจัด      
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาระดับปริญญาโทมาใช้ โดยให้นักศึกษา   
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มีการสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการวิจัยภาคการศึกษาละ ๔ ครั้ง  
๓) อาจารย์น าความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม วรรณคดี และการวิเคราะห์วรรณกรรมที่ได้รับจาก
การศึกษาระดับปริญญาโทมาใช้ในการพัฒนา/สร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท และ ๔) อาจารย์
น าความรู้เกี่ยวกับการสร้าง E-Book มาใช้ในการเรียนการสอน  
- หลักสูตรมีการเปิดรายวิชา Business Thai เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานให้กับนักศึกษา 
เช่น การเขียนจดหมายธุรกิจ เป็นต้น 
- มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
- มี teacher assistant ที่เป็นคนไทยมาช่วยสอน ท าให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาไทยจากเจ้าของภาษา  
- นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ต้องท าวิจัยชิ้นเล็ก เพ่ือฝึกการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
อาท ิการสัมภาษณ์คนไทยในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินความสามารถในการ
พูด การฟัง การเขียน และการแปลของนักศึกษาได้ 
- นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ มีการฝึกงานในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ/บริษัทของประเทศไทย 
เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย บริษัท ปตท. และบริษัท SCG  
- มีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อฝึกการใช้ภาษาไทย เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การเล่น
ละคร การประกวดร้องเพลง เป็นต้น 
- มีกิจกรรมฝึกการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในห้องเรียน 
- อาจารย์มีการวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ
การออกเสียงสระอือและสระเออ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของนักศึกษาเนื่องจากเป็นสระที่ไม่มีใน
ภาษาเมียนมา โดยครูใช้วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น การให้นักศึกษาที่พูดชัดเป็นผู้ช่วยครู 
การใช้วิดีโอที่มีเสียงพูดให้นักศึกษาฟังและฝึกการออกเสียง ซึ่งเมื่อได้ทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหา
ดังกล่าวแล้วพบว่านักศึกษาออกสียงได้ถูกต้องชัดเจน  
- อาจารย์มีการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างค าในภาษาไทย เช่น ค าซ้ า ค าซ้อน และการเปรียบเทียบ   
ค าซ้ าในภาษาไทยและเมียนมา 
- อาจารย์มีการเขียนหนังสือ/ต ารา เพื่อใช้ประกอบการสอน เช่น ต าราเกี่ยวกับค าศัพท์ใน
ภาษาไทยพร้อมทั้งค าแปลและการอ่านออกเสียง 
- มีการประชุมอาจารย์เพ่ือแลกเปลี่ยนและติดตามการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ 
- หลักสูตรมีการพัฒนาอาจารย์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาต่อ และการอบรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาอาจารย์โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์อาวุโสนิเทศการเรียน
การสอนของอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้ค าแนะน าในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
- มีการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แล้วแจ้งขอรับการสนับสนุนจากกรมฯ  
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- อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการฝึกอบรมและการศึกษาต่อ ท าให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความมั่นใจในการสอน 

ด้านผลผลิต 
 - การผลิตบัณฑิตส าเร็จตามเป้าหมาย โดยบัณฑิตมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด 

อ่าน เขียน และมีความพร้อมในการท างาน  
ด้านผลกระทบ 

 - นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้งานท ามากกว่าร้อยละ ๘๐ 
โดยมีการท างานในหลายลักษณะ เช่น ท างานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย เป็นอาจารย์สอน
ภาษาไทยในมหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์สอนภาษาพม่าให้กับคนไทย รวมทั้งเป็นล่าม 
- นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีรายได้ท่ีค่อนข้างสูง 
- นักศึกษาบางคนได้งานท าตั้งแต่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา เช่น งานแปลเอกสาร  
- ความสนใจเรียนภาษาไทยเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดหลักสูตรภาษาไทยในปีแรก 
(ค.ศ.2010) ซึ่งนักศึกษายังไม่ทราบว่าภาษาไทยเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันการสอบเข้าในหลักสูตร
ภาษาไทยมีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1  
- นักศึกษาที่ได้ไปศึกษาวัฒนธรรม/วิถีชีวิตที่ประเทศไทย ได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าวิดีโอเพ่ือ
น าเสนอ จึงได้น าความรู้ดังกล่าวกลับมาเผยเป็นอย่างมาก  

ประเด็นอ่ืนๆ 
- ความ
ต้องการ/
แผนการ
พัฒนา 

- สาขาวิชามีแผนที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโท แต่ตามข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ   
เมียนมานั้น สาขาจะเปิดสอนระดับปริญญาโทได้ต้องมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งขณะนี้สาขาวิชามีอาจารย์ ๑ คน ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
(อาจารย์บัวหลวง/Ms. Su Su Khin ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกอีกอย่างน้อย 
๑ คน 
- สาขาวิชามีแผนที่จะเปิดหลักสูตรระยะสั้นเพ่ืออบรมภาษาไทยให้กับอาจารย์ระดับมัธยมศึกษา
และอาจารย์ในสถาบันเอกชน เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรได้ทราบนโยบายของรัฐบาลอย่างไม่
เป็นทางการว่า รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนได้เรียนภาษาอาเซียนในระดับมัธยมศึกษา และมี
แนวโน้มจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยทางภาษาที่เมืองเชียงตง   
- การสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มาศึกษาวัฒนธรรม/วิถีชีวิตที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และฝึกการใช้ภาษาจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง 
- สาขาวิชามีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การแปล และล่าม  
- กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๐๐ คน แต่หลักสูตรยังไม่
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สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์ไม่เพียงพอให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาตามข้อก าหนดของกระทรวงฯ  

นโยบายที่
เกี่ยวข้อง
กับ    
การสอน
ภาษาไทย 

สหภาพเมียนมายังไม่มีนโยบายที่จะขยายหลักสูตรการสอนภาษาไทยไปยังระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ปัจจุบันมีการเรียนการสอนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น  

ปัจจัยความส าเร็จ 
 - การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือฯ ทั้งในด้านการพัฒนาอาจารย์และสื่อวัสดุอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอน (หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัยที่มีโปรเจคเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับการสนับสนุนจากกรม  
ความร่วมมือฯ)   
- การสนับสนุนจากกรมความร่วมมือฯ ท าให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 
เพ่ิมเติมจากเดิมที่เปิดสอนเพียงแค่รับอนุปริญญาเท่านั้น 
- มีการจัดงาน Job Fair ๓ เดือนครั้ง ครั้งต่อไปจะจัดในเดือนสิงหาคมนี้ 

ปัญหาอุปสรรค 
อาจารย ์ - อาจารย์มีจ านวนน้อย (ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ๓ คน) ภาระงานมาก โดยมีข้อก าหนด  

ให้อาจารย์ท าวิจัยปีละ ๑ เรื่อง และมีภาระงานเรื่องการเขีนนและปรับปรุงต าราหนังสือ  
- อาจารย์ยังมีปัญหาการออกเสียงภาษาไทยบ้าง เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง ดังนั้น     
จึงยังต้องการผู้ช่วยสอนที่เป็นคนไทย 
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๒. สรุปการสัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่าของหลักสูตรการสอนภาษาไทยในเมียนมา  

(การอบรม ศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศไทย) 

ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
จ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร 

รุ่นที่ ๑ – นักศึกษาเรียนหลักสูตร ๓ ปี มีนักศึกษารวม ๖๒ คน (เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ๔ คน)  
รุ่นที่ ๒ – นักศึกษาเรียนหลักสูตร ๔ ปี มีนักศึกษารวม ๕๐ คน (เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ๕ คน)  
รุ่นที่ ๓ – นักศึกษาเรียนหลักสูตร ๔ ปี มีนักศึกษารวม ..... คน (เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ๔ คน)  
รุ่นที่ ๔ – นักศึกษาเรียนหลักสูตร ๔ ปี มีนักศึกษารวม ..... คน (เข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม ๓ คน)  
 

การอบรม ศึกษา
วัฒนธรรมที่ประเทศไทย  

รุ่นที่ ๑ – อบรม ๓๐ วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ๑๑ คน 
รุ่นที่ ๒ – อบรม ๓๐ วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ๑๕ คน 
รุ่นที่ ๓ – อบรม ๒๐ วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ๒๐ คน 
รุ่นที่ ๔ – อบรม ๒๐ วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ๒๐ คน 

การเตรียมตัวก่อนไป รุ่นที่ ๑ - การซ้อมร าพม่าเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยน 
          - การท่องจ าค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
          - การพูด เช่น สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ  
รุ่นที่ ๓ - การซ้อมเต้นร าพม่า (ร าชาวยะไข่ ร าพ้ืนฐาน) เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน 

กิจกรรมการอบรม  รุ่นที่ ๑ - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมีการเรียนร าไทย การร้อยมาลัย  
           การท าอาหาร (ส้มต า ผัดไทย) 
         - การทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตที่สุโขทัย อยุธยา พิษณุโลก และ 
           กรุงเทพมหานคร 
         - การเรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมไทย และ 
           การแปล 
รุ่นที่ ๒ - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมีการเรียนร าไทย มวยไทย 
          - ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงที่วัดอรุณ  
          - การทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตที่สุโขทัย เพชรบูรณ์ ราชบุรี และ 
            กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ ๓ - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมีการเรียนร าไทย การท าอาหาร  
            (ส้มต า) 
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ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
         - ได้แต่งชุดไทย 
         - ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง  
         - การทัศนศึกษาเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตที่สมุทรปราการ เลย ลพบุรี เชียงคาน  
           อุตรดิตถ์ และกรุงเทพมหานคร โดยได้เข้าสังเกตการเรียนการสอน  
           ภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
รุ่นที่ ๔ - การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย โดยมีการเรียนมวยไทย การท าอาหาร 
            ไทย  

การอยู่อาศัย รุ่นที่ ๑ – นักศึกษาเมียนมาพักด้วยกัน 
รุ่นที่ ๒ – นักศึกษาเมียนมาพักด้วยกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความคิดเห็น 
            แตกต่างกันเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) นักศึกษาเมียนมาพักด้วยกันดีกว่า   
            การพักร่วมกันกับนักศึกษาไทย เนื่องจากนักศึกษาสามารถพูดคุย 
            ปรึกษากันได้ และ ๒) นักศึกษาเมียนมาพักร่วมกับนักศึกษาไทยดีกว่า  
            เนื่องจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และฝึกฝนการใช้ 
            ภาษา  

ประโยชน์/สิ่งท่ีได้เรียนรู้
หรือพัฒนา 

รุ่นที่ ๑ - ได้เรียนรู้วรรณกรรม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ทักทาย  
            การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า  
          - การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยพัฒนามากขึ้น เนื่องจากต้องใช้ใน 
            ชีวิตประจ าวันในบริบทจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการฟังและ   
            การพูด ซึ่งการเรียนตามหลักสูตร (๓ ปี) นั้น นักศึกษายังไม่ค่อยมั่นใจ  
            ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนไทยเท่าใดนัก แต่การไปอบรมเป็นเวลา ๓๐ วัน 
            ท าให้มีความม่ันใจและกล้าพูดมากขึ้น เนื่องจากขณะอยู่ในเมียนมา 
            นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเมียนมาในการสื่อสารได้ ไม่มีความจ าเป็น  
            ต้องพูดภาษาไทยก็ได้ แต่เมื่อไปอบรมที่ประเทศไทยนั้นนักศึกษามี 
            ความจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันตลอดเวลา  
         - การมีเครือข่าย/เพ่ือนชาวไทยเพ่ิมขึ้น 
รุ่นที่ ๒ - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น การถ่ายวิดีโอ ซึ่งสามารถน ามาใช้ 
            เพ่ือการน าเสนอได้  
รุ่นที่ ๓ - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ online presentation โดยใช้โปรแกรม Bizzi ซ่ึง 
            สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
รุ่นที่ ๔ - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทย ซึ่งสามารถไว้ป้องกันตัวได้ 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตร 

รุ่นที่ ๑ – ควรให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยในขณะเข้าร่วม 
            อบรมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไปทัศนศึกษานั้นมีเฉพาะ 
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ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
           นักศึกษาและอาจารย์จากพม่าเท่านั้น ซึ่งหากมีนักศึกษาไทยไปด้วยจะ 
           ท าให้การทัศนศึกษามีประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาจะได้ 
           สนทนากับคนไทยมากข้ึน 
         - ควรเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ/ 
           จดหมายทางการ 
         - กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่น การโต้วาทีนั้นช่วยให้ 
           นักศึกษาได้ใช้ภาษาในชีวิตจริง   
รุ่นที่ ๒ - การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมอบรมนั้น ควรมีการสัมภาษณ์นักศึกษา  
            และการพิจารณาจากการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมด้วย  
            นอกจากการพิจารณาจากผลการเรียน (เกรด) เพียงอย่างเดียว 
          - ควรเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
          - การมีอาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาไทยเป็นสิ่งที่ดี เพราะท าให้ 
            นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาไทยกับเจ้าของภาษา ทั้งยัง 
            ได้แลกเปลี่ยนภาษาซึ่งกันและกัน เนื่องจากนักศึกษาได้สอนภาษาพม่า 
            ให้อาสาสมัครด้วย  
รุ่นที่ ๓ – ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมที่ประเทศไทยเป็น ๓๐ วัน เพ่ือให้ 
            นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนภาษาไทยมากข้ึน 
          - ควรเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจของไทยใน 
            ปัจจุบัน เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนเน้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ 
            วัฒนธรรมไทย แต่นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับสภาพของประเทศไทยใน 
            ปัจจุบันค่อนข้างน้อย  
          - ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษาก่อน
ล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  
รุ่นที่ ๔ – ควรเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนในหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
          - ควรให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟังมากข้ึน  
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๓. สรุปการสัมภาษณ์กลุ่มศิษย์เก่าของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในเมียนมา  
ที่ท างานทีส่ถานเอกอัครราชทูตไทย 

ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน ๔ คน ได้แก่ 

๑. ดาว  ศิษย์เก่ารุ่น ๒  ไม่ได้เข้าร่วมอบรมศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศไทย 
๒. นุช  ศิษย์เก่ารุ่น ๔ 
๓. ปัญญา ศิษย์เก่ารุ่น ๕ 
๔. แสน ศิษย์เก่ารุ่น ๕ ไม่ได้เข้าร่วมอบรม ศึกษาวัฒนธรรมที่ประเทศไทย 

ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
เหตุผลที่เรียนหลักสูตร
ภาษาไทย  

ปัญญา – สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อยู่แล้วทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
เนื่องจากเคยดูทีวีไทยตามคุณแม่ จึงคิดว่าการเรียนภาษาไทยเป็นสิ่งที่ไม่ยาก
และมีความสนใจภาษาไทย 
ดาว – การเรียนภาษาไทยท าให้หางานได้ง่าย นอกจากนั้น ผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ภาษาไทยได้ 
นุช – เป็นภาษาท่ีน่าสนใจ ได้เงินเดือนสูง นอกจากนั้น คนพม่าส่วนใหญ่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อยู่แล้ว  

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

- การเรียนในหลักสูตรท าให้ได้งานท าท่ีดี มั่นคง และมีรายได้ค่อนข้างสูง  
- การมีอาสาสมัครช่วยสอนที่เป็นคนไทยเป็นสิ่งที่ดีและจ าเป็น เนื่องจากเป็น
เจ้าของภาษาท่ีสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพ้ียน ส่วน
อาจารย์ชาวพม่านั้นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ แต่อาจยังมีเพ้ียนอยู่บ้าง
เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง  
- อาจารย์ในหลักสูตรใจดี สอนดี เข้าใจง่าย ค่อย ๆ พูดอย่างช้า ๆ  
- การสอนมีการจัดล าดับดี โดยนักศึกษาปี ๑ – ๒ เน้นการเรียนและท่องจ า
ค าศัพท์ ส่วนนักศึกษาปี ๓ – ๔ เน้นการคิด 
- หนังสือที่ใช้ประกอบการสอนมีประโยชน์มากท าให้ได้เรียนรู้ค าศัพท์ 
ความหมาย และการออกเสียง 
- ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรมีความเพียงพอส าหรับน าไปใช้ในการท างาน
พ้ืนฐานทั่วไป โดยหลักสูตรควรเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการท าธุรกิจ (จดหมาย
ธุรกิจ)  ค าศัพท์ในการท างาน ภาษาราชการ กฎหมาย เป็นต้น  
- ควรลดการเรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวรรณคดี และประวัติศาสตร์ เพราะไม่
ค่อยมีประโยชน์ ส่วนใหญ่เรียนเพื่อจ าไปสอบเท่านั้น  
- นักศึกษายังศึกษาความรู้เฉพาะเพ่ิมเติมตามต าแหน่งงาน เช่น นุชต้องศึกษา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต ารวจ  
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ประเด็น สรุปผลการสัมภาษณ์ 
- อาจารย์ยังใช้ภาษาพม่าในการสอนและการอธิบายค่อนข้างมาก เพราะท าให้
นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายว่าการอธิบายด้วยภาษาไทย ดังนั้นอาจารย์จึงควรเพ่ิม  
การใช้ภาษาไทยในการสอนให้มากข้ึน 
- จ านวนนักศึกษาในแต่ละห้องเรียนมีค่อนข้างมากเกินไป (๔๐ – ๕๐ คน) ท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ทั่วถึงนัก (อาจารย์จะถามนักศึกษาว่าเข้าใจไหม นักศึกษาที่
เก่งก็จะตอบว่าเข้าใจ อาจารย์ก็จะจบการสอนในเรื่องนั้น ๆ แต่นักศึกษาคนอ่ืน
อาจยังไม่เข้าใจก็ได้) ดังนั้นจึงควรแยกนักศึกษาเป็น ๒ ห้องเรียน  
- นักศึกษาจ าเป็นต้องได้ฝึกฝนการใช้ภาษาบ่อย ๆ จึงจะสามารถสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกฝนโดยการดูละคร ฟังเพลง หรืออ่านข่าว เป็นต้น 

ความคิดเห็นต่อการไป
อบรม ศึกษาวัฒนธรรมที่
ประเทศไทย 

นุช- ได้ไปอบรม ๒๐ วัน ได้ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทย ได้เรียนร าไทย  
มวยไทย การท าอาหารไทย แต่กิจกรรมที่เป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
และวรรณกรรมค่อนข้างน่าเบื่อ  
- การไปอบรมท าให้ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจน ท าให้มี
ความม่ันใจในการสื่อสารมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูด เนื่องจาก
การเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นจะเป็นการสอนทฤษฎีแล้วให้นักศึกษากลับไป
ท าการบ้าน ซึ่งเน้นทักษะการอ่านและการเขียน นักศึกษาจึงไม่ค่อยได้ฝึกพูด
เท่าใดนัก แต่การไปอบรมที่ประเทศไทยนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักศึกษาจึงได้ฝึกการสื่อสารด้วยภาษาไทยอย่าง
แท้จริง 

ความต้องการ นุช ปัญญา และแสน – มีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพราะจะท า
ให้ได้เงินเดือนมากข้ึน  
ดาว - จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้ว  
      - มีความเต็มใจไปช่วยสอนภาษาไทยในหลักสูตร หากได้รับการติดต่อ  

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 

 

๔. สรุปการสัมภาษณ์อธิการบดี YUFL 

 

ประเด็น ผลการสัมภาษณ์ 
การสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ ๑) การพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเนื่องโดยการฝึกอบรม ๒) การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อจาก
สถานเอกอัครราชทูตไทย และ ๓) การสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

มีความประทับใจมากท่ีได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด สิ่งที่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ อาจารย์มีศักยภาพ สามารถจัดการเรียนการสอน 
ที่ดีข้ึน นอกจากนั้นยังมีความคิดท่ีทันสมัยมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนา/ 
ความต้องการ 

- ยังคงต้องการการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาอาจารย์ใน
หลักสูตรจากประเทศไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาอาจารย์โดยให้ศึกษาต่อได้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเป็น
บทบาทของรัฐบาล หากมหาวิทยาลัยต้องการงบประมาณดังกล่าวต้องขอ
อนุญาตจากกระทรวงศึกาธิการซึ่งมีข้ันตอนค่อนข้างมากและใช้ระยะเวลานาน  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

 

 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 

ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ผลการประเมิน 

๑. การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทยช่วยให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและ
ประเพณี วัฒนธรรมไทยเพ่ิมมากขึ้น 

๔.๙๕ .๒๒ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๒. การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทยช่วยให้
นักศึกษามีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย และมีความม่ันใจในการใช้
ภาษาไทย เพ่ิมมากข้ึน  

๔.๙๕ .๒๒ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๓. การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทย เป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ อยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี  

๔.๙๕ .๒๒ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๔. การส่งอาสาสมัครมาแลกเปลี่ยนเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ และอยากให้จัด
ต่อเนื่องทุกปี 

๔.๘๑ .๔๐ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๕. นักศึกษาสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมมาใช้ใน 
การเรียนและการท างาน 

๔.๖๒ .๕๐ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๖. การมีอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยน
ช่วยให้นักศึกษามีทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาไทย และมีความมั่นใจใน
การใช้ภาษาไทยเพิ่มมากข้ึน 

๔.๕๒ .๖๘ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๗. การมีอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยน
ช่วยให้นักศึกษารู้จักประเทศไทยและเพ่ือน
คนไทยเพ่ิมมากขึ้น 

๔.๕๒ .๗๕ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๘. เนื้อหาสาระที่นักศึกษามาร่วมอบรมที่
ประเทศไทยมีความครบถ้วน  

๔.๓๓ .๗๓ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๙. วิทยากรพูดชัดเจนและเข้าใจง่าย  ๔.๒๙ .๕๖ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๑๐. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม  ๓.๙๐ .๖๒ มาก ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

รวม ๔.๕๙ .๒๗ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 



๕๙ 
 

 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมินผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักศึกษา  

ค าชี้แจง:  แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
             การสอนภาษาไทยในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมา น าไปใช้ 
             ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ และตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ในเชิงนโยบายต่อไป ขอให้นักศึกษา 
             กาเครื่องหมาย    ลงในช่อง  หรือช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของ 
             นักศึกษามากที่สุด  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ    ชาย    หญิง  
2. นักศึกษาเคยเข้ารับการอบรมที่ประเทศไทยรุ่นที่     รุ่นที่ 1    รุ่นที่ 2  
3. เหตุผลในการเลือกเรียนภาษาไทย  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   เป็นภาษาท่ีจ าเป็น      สนใจภาษาไทย    ชอบดาราไทย    
   อยากรู้จักประเทศไทย       พ่อแม่อยากให้เรียน   มีโอกาสได้งานท าสูง 
   ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศไทย    อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................................. 
4. หลังจบการศึกษานักศึกษาสนใจท างานอะไร  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    บริษัทของไทย        ครูสอนระดับประถม มัธยม   อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย  
    ล่าม  นักแปล   ไกด์               ท าธุรกิจส่วนตัว 
    อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................................... ... 
 5. หลังจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาสนใจเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านภาษาไทยหรือไม่  
     สนใจ      ไม่สนใจ   
   เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)...................................................................................................... ........  
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 6. หากสนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท อยากเรียนที่สถาบันไหน    
     YUFL    MUFL    มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
   เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)..................................................................................................... ........  
   ………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
7. จะชักชวนญาติพี่น้อง เพ่ือนหรือคนรู้จักให้มาเรียนหลักสูตรภาษาไทยหรือไม่   
      ชักชวน     ไม่ชักชวน   
   เพราะเหตุใด (โปรดระบุ)....................................................................... ......................................  
   ………………………………………………………………………………………………………................................... 

 



๖๑ 
 

 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย  

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรช่วยให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยมากขึ้น 

     

2. การเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรช่วยให้นักศึกษา
มีทักษะในการการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
ได้มากข้ึน 

     

3. อาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกและเข้าใจง่าย       
4. อาจารย์มีวิธีการสอนที่ช่วยให้นักศึกษามีทักษะการคิด      
5. อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องที่
เรียนมากขึ้น 

     

6. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น      
7. อาจารย์สามารถบอกจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของ
นักศึกษาได้ ที่นักศึกษาสามารถน ากลับไปปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองได้  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย  

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. การมีอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยนช่วยให้
นักศึกษามีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
และมีความม่ันใจในการใช้ภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น 

     

2. การมีอาสาสมัครชาวไทยมาแลกเปลี่ยนช่วยให้
นักศึกษารู้จักประเทศไทยและเพ่ือนคนไทยเพ่ิมมากขึ้น 

     

3. การส่งอาสาสมัครมาแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ และอยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี 

     

4. การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทยช่วยให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจภาษาไทยและประเพณี วัฒนธรรมไทย
เพ่ิมมากข้ึน 

     

5. การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทยช่วยให้นักศึกษา       
มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และ          
มีความม่ันใจในการใช้ภาษาไทย เพ่ิมมากข้ึน  

     

6. เนื้อหาสาระที่นักศึกษามาร่วมอบรมที่ประเทศไทย     
มีความครบถ้วน  

     

7. ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม       
8. วิทยากรพูดชัดเจนและเข้าใจง่าย       
9. นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การอบรมมาใช้การเรียนและการท างาน 

     

10.การเข้าร่วมอบรมที่ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ อยากให้จัดต่อเนื่องทุกปี  

     

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

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

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

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

 



๖๓ 
 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร YUFL 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

๑. ชื่อ-สกุล  
๒. ต าแหน่ง 
๓. ประสบการณ์ในการท างานโครงการนี้ 
๔. ภาระงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ 
 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

๑. ท่านคิดว่าการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทย ทั้ง 2 ระยะที่ผ่าน ประสบผลส าเร็จ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างไรบ้าง  

๒. การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันของท่านในเรื่องใดบ้าง (ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม)  

๓. ในฐานะที่ท่านเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านภาษาไทย ท่านคิดว่าปัจจัย
ความส าเร็จของโครงการคืออะไร อย่างไร และสถาบันมีการด าเนินการหรือพัฒนาในปัจจัยนั้น ๆ อย่างไร 

๔. สถาบันของท่านมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและบุคลากรด้านภาษาไทย อย่างไรบ้าง 
(ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์) 

๕. สถาบันของท่านมีนโยบายที่จะขยายการเปิดสอนภาษาไทยไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนหรือผลิตบุคลากรด้าน
ภาษาไทยส่งไปยังสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วเมียนมาหรือไม่ อย่างไร   

๖. จากข้อที่ ๕ หากท่านมีนโยบายขยายการสอนภาษาไทย สถาบันของท่านมีความต้องการจ าเป็นในเรื่อง
ใดบ้าง (ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์) 

๗. ท่านมีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

 

แบบสัมภาษณ์อาจารย์รับทุนปริญญาโท-เอก 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่ง 

สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ..................................ระดับปริญญา.........สถาบัน.............................................. ............ 

เหตุผลที่ท่านเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย 

ประเด็นการสัมภาษณ์  

๑. การไปศึกษาต่อช่วยให้อาจารย์มีพัฒนาการในเรื่องใดบ้าง อย่างไร เช่น การสอน การวิจัย การบริการสังคม 
๒. อาจารย์ได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย อย่างไร 
๓. สื่อการเรียนการสอนที่ได้รับจากไทย มีความทันสมัยสามารถใช้ได้จริง หรือไม่ อย่างไร เช่น พจนานุกรม  
    หนังสือ 
๔. อาจารย์ได้น าความรู้มาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในภาควิชาอย่างไร 
๕. กิจกรรมที่ช่วยให้อาจารย์พัฒนาตนเองมากท่ีสุดในโครงการ 
๖. อาจารย์มีคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการนี้ 
๗. หากมีการด าเนินโครงการในระยะที่ ๓ ท่านมีข้อเสนออย่างไร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

แบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมและวิจัย 

ข้อมูลพื้นฐาน  

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
ท่านเข้ารับการอบรมในเรื่องใด 
เหตุผลที่ท่านสนใจเข้ารับการอบรม 
 
ประเด็นการสัมภาษณ์ 

๑. ท่านได้น าความรู้จากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการอย่างไร 

๒. ท่านมีข้อเสนอต่อการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการอบรมและวิจัย (เนื้อหาสาระ ระยะเวลา วิทยากร) 

๓. ความรู้ที่ได้เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการท างานหรือไม่ อย่างไร  

๔. หัวข้อที่ท่านอยากพัฒนาตนเองอีก เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕. หลังกลับมาท่านได้ท าวิจัยหรือไม่ อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 


