
โครงการขับเคลื่อนการเรยีนการสอนภาษาไทยสูความเปนนานาชาติ 
 

 
1. ช่ือโครงการขับเคล่ือนการเรียนการสอนภาษาไทยสูความเปนนานาชาติ 

 

2. วัตถุประสงคการจัดโครงการ 

 1.เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณทางวิชาการระหวางคณาจารยระหวางสถาบันเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศใหเขมแข็งมากย่ิงขึ้น 

 2.เพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 

 
3. หนวยงาน / ผูรบัผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  

จัดโดย  หนวยงานในคณะมนุษยศาสตร จัดโดย นิสิตคณะมนุษยศาสตร  

 ภาควิชา ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ 

      อาจารยวิชชุกร  ทองหลอ  

ชื่อนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

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

ชั้นป…………………………..… 

 
4. ระยะเวลา และสถานที่จัดโครงการ  

วัน /เดือน /ป  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจํานวนวัน  / เดือน / ป) 

สถานที่จัดโครงการ 

26- 31 ตุลาคม 2556 6 วัน 

1. Hankuk University of Foreign Studies 

2. Busan University of Foreign Studies 

 

 
5. งบประมาณ   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

แหลงงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ไดรับ ใชจริง 

งปม. แผนดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจายอื่น 
 งบดําเนินงาน 

400,000 400,000 

งปม.รายได    - - 
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แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

 อนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 
6. สนับสนุนพันธกิจ 

 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมใหแกสังคม โดยผานกระบวนการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู  

 สรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชนอยางย่ังยืนตอสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

 บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  

 สืบสานและทานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   

 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SSAP   4 ดานการพัฒนาความเปนนานาชาติและความเปนสากล 

SAP 9 โครงการสรางหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการตางสาขาวิชา 

 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร (พ.ศ. 2556 - 2559) ปงบประมาณพ.ศ. 2556 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางองคความรูดานการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสาขามนุษยศาสตรใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค 1.4 คณะมีการขับเคล่ือนไปสูความเปนนานาชาติในมิติตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 1  จํานวนบุคลากรและนิสิตที่เขารวมโครงการในตางประเทศหรือนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ.) 
องคประกอบที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ขอที่ 4 มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 

 การปรับจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปที่ผานมา (โปรดระบุ) 

 ขยายความรวมมือจากการดําเนินโครงการโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 9 แหง 

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปงบประมาณ 2556 เปนดําเนินโครงการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี และใหนิสิต ระดับปริญญาโท 

สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดมีสวนรวมโดยการศึกษา ดูงานและเรียนรูการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

ในตางประเทศ  

 

 การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ) 

ทยต 532 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 

 ทยต 571 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยแกชาวตางประเทศ 
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7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

- อาจารย บุคลากรและนิสิตปริญญาโท แขนงวชิาการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ 21 คน ไดศึกษาดู

งานการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ

จากผูเช่ียวชาญ จํานวน 2 มหาวิทยาลัย 

- อาจารยและนิสิตปริญญาโท แขนงวิชาการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ไดรับความรู ดาน

การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และสามารถ

นํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน  

 
8. ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

กลุมเปาหมาย 
จํานวนเปาหมาย 

(คน) 

ผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม 

จํานวน (คน) 
คิดเปนรอยละของ

เปาหมาย 

โครงการขับเคลื่อนการเรียนการสอนภาษาไทย
สูความเปนนานาชาติ 

   

-  คณาจารย 8 8 100 

-  บุคลากร 1 1 100 

-  นิสิต - - - 

-  ปริญญาตรี - - - 

-  บัณฑิตศึกษา 12 12 100 

รวม 21 21 100 

 
9. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   

การดําเนินการจําแนกเปน 2 สวน ไดแก 1. การทัศนศึกษาและการศึกษาดูการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศแบบมีสวนรวม และ 2. การหารือแนวทางขยายความรวมมือทางวิชาการเพื่อขับเคล่ือนการเรียนการสอน

ภาษาไทยสูความเปนนานาชาติ สาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

1. การทัศนศึกษาและการศึกษาดูการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศแบบมีสวนรวม  

นิสิตที่เขารวมโครงการไดมีความรู ประสบการณตรงโดยการไดรวมสอนทักษะการเขียนใหแกนักศึกษาเกาหลี ไดแลกเปล่ียน

และเรียนรู ทั้งในดานเทคนิคการสอนและการใชความรูทางภาษาไทยไปประยุกตใชในการสอนภาษาไทยในบริบทของ

ตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางจากภาษาไทยใหแกชาวตางชาติในประเทศไทย 

2. การเจรจาทําความตกลงเก่ียวกับแนวทางการขยายความรวมมือทางวิชาการเพื่อขับเคล่ือนการสอน

ภาษาไทยสูความเปนนานาชาติ และขยายความรวมมือการแลกเปล่ียนนิสิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตามหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก โดยสรุปดังนี้ 

 2.1 เจรจากับหัวหนาภาควิชาภาษาไทยและอาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพูซานฯ 

ไดขอตกลงในการขยายการแลกเปล่ียนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยพูซานฯ  ซึ่งเดิมมีการแลกเปล่ีนนักศึกษาแบบ 3+1 ได

ขยายเพิ่มเติมเปน 2+2 โดยในระบบ 3+1 มหาวิทยาลัยพูซานฯ จะสงนิสิตชั้นปที่ 3 มาเรียนท่ี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ 

เปนเวลา 1 ป และ ในระบบ 2+2 จะสงนิสิตชั้นปที่ 2 มาเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ตอเนื่องถึงช้ันปที่ 3 และ ปที่ 4  ภาคการศึกษา

ที่ 1 รวมระยะเวลา 2 ป ขอตกลงนี้ทําใหจํานวนนิสิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ไดไปศึกษาเพิ่มพูลความรูและทักษะ ในสาขาวิชา

ภาษาเกาหลี ณ  สาธารณรัฐเกาหลี เพิ่มมากขึ้น 
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 2.2 สืบเนื่องจากการเจรจาความรวมมือมหาวิทยาลัยพูซานฯ จะสงนักศึกษา จํานวน 16 คน มาเรียน

ภาษาไทยแบบเขม ระยะเวลา 90 ชั่วโมง ในระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2557 

 2.3 จากการเจรจากับฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยฮันกุกฯ โดยหลักการเบื้องตน มหาวิทยาลัย 

จะมอบทุนการศึกษาใหนิสิต มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ จํานวน 2 ทุน เปนกรณีพิเศษ โดยการงดเวนคาเรียนใหนิสิต สามารถ

เรียน 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ปการศึกษาได 

 2.4 ภาควิชาภาษาไทยไดรวมหารือเก่ียวกับแนวทางในการแลกเปล่ียนอาจารยผูเช่ียวชาญและ

แลกเปล่ียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ใหไปดําเนินการคนควาวิจัยและการฝกปฏิบัติการสอน ณ ตางประเทศระหวาง

กัน ผลจากการเจรจามหาวิทยาลัยพูซานฯ และมหาวิทยาลัยฮันกุกฯ  มีความยินดีและเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้จะไดมีการ

เจรจาในรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตอไป 

 
10. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

11.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  21  คน  คิดเปนรอยละ 100  ของผูเขารวมโครงการทั้งหมด 
 

11.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น คะแนน

เฉล่ีย 

(เต็ม 5 

คะแนน) 

มาก

ที่สุด 

( 5 ) 

มาก 

 

( 4 ) 

ปาน

กลาง 

( 3 ) 

นอย 

 

( 2 ) 

นอย

ที่สุด 

( 1 ) 

1 ทานมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาตางประเทศเพิ่มมากขึ้น 

86% 14% - - - 4.86 

2 ทานไดรับแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอน 

81% 19% - - - 4.81 

3 ทานไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ของโครงการ 

95% 5% - - - 4.96 

4 ทานคิดวาควรจัดโครงการน้ีตอเนื่อง 100% - - - - 5 

5 ทานไดแลกเปล่ียนประสบการณทาง

วิชาการ 

81% 19% - - - 4.81 

6 โครงการนี้ขยายความรวมมือดานวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 

86% 14% - - - 4.86 

7 ความพึงพอใจตอโครงการโดยรวม 86% 14% - - - 4.86 

 รวม 88% 12%    4.88 

  
11. สรุปขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผูตอบแบบประเมิน 

  - การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาไทยมากขึ้นจากที่เรียนในหอง ทํา

ใหเกิดการกระตุนและมีแรงบันดาลใจในการสอนภาษาไทยในตางแดน โครงการน้ีควรมีการจัดอยางตอเนื่อง เพราะ



 5 

นอกจากจะมีประโยชนในการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติแลว ยังทําใหเห็นสภาพและบรรยากาศจริงใน

การสอนอีกดวย อีกท้ังยังเปนการพัฒนาครูผูสอนไปในตัว ขอบคุณมากคะที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา 

  - อยากใหขยายโครงการไปศึกษาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ ยังประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้น 

  - การไดเขารวมโครงการในคร้ังนี้มีประโยชนมาก หวังในอนาคตจะขยายโครงการไปศึกษายังประเทศตางๆ 

เพิ่มมากขึ้น 

  - ควรจัดโครงการในลักษณะตอเน่ืองทุกป เน่ืองจากไดพัฒนานิสิตมาก จากการพูดคุยกับนิสิตพบวา นิสิตมี

ความพึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการ นิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว เม่ือทราบขาวยังใหความเห็นวาเสียดายตอนที่เรียนไมมี

โครงการที่ดีในลักษณะนี้เลย 

  - โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมากๆ ทําใหผูเขารวมโครงการไดเห็นและไดทดลองสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเปนการ

เรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศในบริบทที่เปนตางประเทศจริงๆ ไดสัมผัสวิถีชีวิตท่ีเปนวัฒนธรรมใน

แตละเมืองอยางใกลชิด ประสบการณตางๆ ที่เกิดจากกิจกรรมนี้ถือเปนโอกาสที่ดีมากๆ และหาไมไดจากหองเรียน 

นับวาเปนการเปดประสบการณใหมๆ ใหกับผูเรียน และควรจัดใหมีโครงการนี้ตอไปในอนาคต 

  - อยากใหจัดโครงการนี้อยางตอเน่ือง เพื่อเชื่อมความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน , 

มหาวิทยาลัยในตางประเทศใหเขมแข็ง 

  - ควรมีโครงการสืบเนื่องไปทุกๆ ป เพราะเปนการเพิ่มพูนความรูแกผูเรียนในหลักสูตรการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศและยังเปนการเปดพื้นที่ทางวิชาการเพื่อใหนิสิตมีโอกาสนําไปเสนอผลงานทางวิชาการได

หลากหลายมากข้ึน 

  - เปนโครงการที่ควรจัดเปนประจําทุกป เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณการสอนภาษาไทยใน

ภาษาตางประเทศ ในบริบทที่เปนการสอนในตางประเทศ และควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีการศึกษาดูงานใน

ลักษณะนี้เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่นิสิต ป.โท ทุกคนตองไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน 

  - เห็นสถานการณและสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในตางประเทศ มีโอกาสไดเห็นและเรียนรูสภาพชีวิต

และวัฒนธรรมเกาหลีซึ่งนํามาปรับใชกับการสอนภาษไทยใหนักศึกษาเกาหลีได สรางเครือขายทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศไดมากขึ้นทําใหนําประสบการณทุกอยางมาสรางความเข็มแข็งใหนิสิต ป.โท สาขา

ภาษาไทยไดมากขึ้น  

  - ไดประสบการณการเรียนการสอน เห็นการสอนภาษาไทยในตางประเทศจริง 

  - โครงการคร้ังนี้ใหความรูการเรียนการสอนแกนิสิตมาก ไดแลกเปล่ียนความคิดจากนักศึกษาเกาหลีดวย 

  - ทัศนศึกษาคร้ังนี้ ทําใหมีโอกาสไดเรียนรูสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ และได

สัมผัสสถานการณการสอนในหองเรียนจริงๆ เปนโอกาสที่ดีมากทําใหเราเปดหูเปดตา ไดแลกเปล่ียนความคิดกับ

นักศึกษาเกาหลีในการเรียนภาษาไทยดวย 

  - เปนโครงการที่ไดเปดโลกทัศนการเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศไดอยาง

เปนรูปธรรม ไดแลกเปล่ียนประสบการณในบริบทจริง นักศึกษาตางชาติที่เรียนภาษาไทยจริง เปนโครงการที่ควรจัด

อยางตอเนื่อง 
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  - ขอขอบคุณทานอาจารยทุกทานท่ีไดใหความรู วิชาการ ประสบการณ ที่สามารถนําไปใชในการสอน

ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติไดจริง และสามารถนําไปปรับใชกับสารนิพนธในครั้งนี้ไดอีก และยังทําใหไดศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมของเกาหลี ความเปนอยู การใชชีวิตของชาวเกาหลี ซึ่งดิฉันเคยสอนคนเกาหลี ทําใหนําไปตอยอดในการ

เรียนการสอนได 

  - เปนโครงการที่ดีคะ ไดรับความรูจากวิทยากร ( อาจารยพัทธยา ) มากมายคะ ไดทดลองสอนจริงในบริบท

ชาวตางชาติจริง อยากใหหลักสูตรภาษาไทยทุกแขนงเปนแบบนี้คะ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานคะ 

  - เปนโครงการที่ดีมาก ไดประโยชนและใหความม่ันใจสําหรับคนเรียนภาษาไทยวาไมผิดหวัง และมีชองทาง 

ในการศึกษาและการทํางานนาจะจัดตอเนื่องอีก 

  - โครงการนี้ไดประโยชนตอนิสิตเพราะทําใหนิสิตไดมีประสบการณในการสัมผัสการเรียนการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศอยางแทจริง นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางสถาบันควร

ดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง 

 - เปนโครงการที่มีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ในรายวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว 

ทําใหททราบวาจะตองวางแผนการสอนอยางไร เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการทองเที่ยวของคนไทยและคนเกาหลี 
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ  สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตคณะมนุษยศาสตร 

 2) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 

 3) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 

 4) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 

 5) กําหนดการ  (ถามี) 

 6) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการดําเนินงาน 

 7) รายชื่อผูเขารวมโครงการ   

 8) จดหมายเชิญวิทยากร (ถามี) 
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^fsijnamnviaaijfnw^ijn^man^HiCl'uviij'un'uvin-aT'aj'us'S'saj

16.00 "u. vfpdj^nwififî 'wmi.rnvia su wtujĵ tu
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.. >.../ . ?..&./

iism Fismj pitu::n'wisiEM'iW5

@30-3wtu'Lilirinf]u?vn'5i,i.asQn-3iiNW
b> / ....St.-.̂ .r... / J?})

[H wfnj-3THJJT5ij'3'5tuLviainiMfiiiiT5tiJij uasiwiJ'ji'D'i'uTifî rn /̂il'jMnwk'VTOBwnisi t̂ uMniS'wfn'swsTiJ
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mjjjvnQvin /i 9 uvi-3 fu ?nfiT5ru^iJfS'?fitf'u '̂u TuihtiiJ'^jnfw 2556 ^wtuwtuw iludi

-V 1



rnPî ififiTfcnTvieii ^NflQnN^QNWBmjwvmviinfi j'v\ 'ffTU fnwnu,Asfi'i?rmQii'"N'Lbsi>yifl (Busan

University of Foreign Studies) wvmyi&n^gfwriVi flnwnuasfHfmpmihnvifl (Busan University of

Foreign Studies) ^Q j^iBn^rw!%ifnvi fln(?iQEi Cf̂ tmrinPî ^nfi'i'anTviau^sfin'fej'iPisTwa'BntN^^w

^Qn^'?Qww'afTij^fin'iTwn'i/5^n'ant<w^nBn'3fufjmnvilQ in^piam'B^ TpmtuLlrmPfnisn 2556

rin^^nfinidnTviHT^^Qn^n^awifaQiifn^Til^f)Wfin^nTvii]twuriwn^nii'ii,ri'ivi  tw wvnQnyi^

Wtu fnisjnu^sfisfn'joii^iJ'j^mpf (Busan University of Foreign Studies) twtifws^tlnTS^n'fcn

2556 wvnQVin i0wnn fnynu^fHrmFmLbsivm (Hankuk University of Foreign Studies) vl@z

wvnQnin^w^TW fTTHnu^sn^fii/3(?in '̂LJ'3^iyii?f (Busan  University  of  Foreign  Studies) T î^

iqu 8  nu 'UBfi^nnwrn '̂ifnfn'hnTviEJi NT(?i^Tpi^rn^i^j^^m^w?B i,'̂ flnT5^n'an(?ia

"asmj^ ^sfl^^fwtwari'U'n^ri'an'i/nriwvinQyian^Jw^n'U'i piqei vMwmstwrn'Ji^Ei'Ufn'S '̂a'UfnyniTvm

iJ'3sTiifU(!!ifini^wai'un ^L̂ ^n^ l̂,1a^4n^^^a 4̂fl^^^Tvl ]^^^^^liww ^̂4̂ ^^ t̂'Mfî ^viW'^Pri'aT'Ll

2. QVimJ-SSSMPI

fI I

2AWfl?î m1a^nyiRQnw^QwwB(PinwQ^nn^mj3JVinQvi in )tt4fjflfinFii,'atf i

3.w^wipi-aQ-atR^m'? (Output)

3.1 imn T̂miftmiJfjmh~ftijm?wmQftnm^QWfŶ

nn?^Qwnni5jnTyi j<?j'a^wvinQyitin^ipln '̂Ll'i-iyii?it'Wf]SfiniPti,'ai,f j

4. ws V(fi<2iQ'3tRi3>ami3 (Outcome)

wt'WfsmjiĴ aiqjn^ust'Ll̂ fyqjiTvimwf'u
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@is5. pfofMTfl (Indicator)

6.iftw<!npmNsf'HTi  (Criteria)

6.1 wm^QwTi^mTOfl'nwfl '̂atj^ 80 flpmwf flQnmint̂ m^QfYijmTwn^iim'u

nn^?j0wrin'anTvi it'ujTut;mtin?ii '̂Ll^^tvi(?rm wnnf'w

6.2Tli'ywi'wn^iluiJiJ(?iQn 'iQwflflyin-3Q!?fnfi'i'5mwwnfif'u

6.3 w^nwQmTn^nwifaTw^mjiJinjry^

7. ^stisjnsnsniwwfn^ (^stiTiw iIbw tl)

26 - 31 OOfliFlW W.W. 2556

8.sfcnwvifl'Hmmw

iJ^Mffsnsi'Stti'fVi.rnvil

1. wvn^viEn îVĵ TU fnwniiadfafmpmibavm (Busan University of Foreign Studies)

qj
2. NvnTnensmsrurifi fn^nu îsifi'i/fnfPtn^iJi^iyiH (Hankuk University of Foreign Studies)

9. Wt^TSQJjTFl̂ fnf

^WIV, 12 FIW
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10. uwwfrvairnwwru

1. 'zfwrVUI.W'U

3^pnBy^ftnwnwfTi]vî bmnwii,n joli'e^

2. @awehi.w'Wfn'a

3. @WLbufmwa

2. 4nuQui4imiamiJfl&wrwQn^s<Mm'Lru

4.ms^gi?ns4w?mQm îJli)'Lli>3

x , 7,

~ 4 ~

mmmm
1. @hwthuwm

2.@mjeniw'Wfm

3.@jrwil'ssuSwwsi

4. "awweipriNwa

mafmiliiiitl'M

Tw'SJJ'i??̂ 1

Pl.R

^@t*

n.t\

^@?

-*

Tpt̂ wn??̂ 2

J4.H. n.w. fl.R.

Tw5*nfw 3

IJJ.6J. 8.E1.

Tpf5 n?f̂ 4

n.R. Sf.fl.



11. Q^uiw'snu^nswi'U'ZJ'Emfl^fm 400,000 invi(iwsrwtnvmTW)

fn *i n $1 a ~ lb ] pi ̂ i altl w

Rit'S'iintipi'aR'W  50,000 invi

pinmatS^ ( 2,100 x 6 ow) 12,600 unn

mviwn ( 2,500 x 4 tu) 10,000 unn

(Hii^Tu^i^wmnvil  (1,000 X5 tw) 5,00OxOCiim^
a / /

f\ n\i\ \ ix/kr\ 5t)< /;!' ,un%

FmtiTLm^vurnvil  (1,000 X5 Ti4)  5,00Cr otew-̂ ^ \

J^^ntl>3iJiJ/j^jjnfw 2557 >3uwwa îvi'W'w awwni4Tianmflnmt̂ v̂ |̂g|jir̂ 3 n̂^Mnyn w^wion

w '̂ii.̂ m'a^rnsnpiiu^ipiwpn f̂p'i'f T̂ amn^nH^on>3iJ^i4Q^ 4̂̂ ^|4'̂ ĝ fi1'3t'U(?i'i-3il'i^i,vi^

iJ'jsmyifn'j^ntjn^Tu ^twtw 8 vm ^  s 50,000 unn @nwiii'ww'wvNf'w 400,000 unvi

(^u^winyifiTw)

12. wftvrenem^sTltifiJ
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Busan University of Foreign Studies
15 Seokpo-ro, Nam-guf Busan, South Korea, 608-738
Tel:  +82-51-640-3637
Fax:  +82-51-640-3638
Email: tj2020@bufs.ac.kr

September 23, 2013

Aurapan Weerawong, Ph.D.

Acting Vice President for International Relations
Srinakharinwirot University
Sukhumvit 23, Bangkok 10110

THAILAND

pear Dr. Aurapan Weerawong,

Greetings from Busan University of Foreign Studies!

In response to your letter of September T0> 2013, we are pleased to host SWU's delegati
on from Faculty of Humanities on October 29, 2013.

It is our great pleasure to have your delegation, at BUFS to exchange academic
experience and information, which vwe. strongly believe will further reinforce the
relationship between our two universities^ @ '@:'/

Please inform us of your delegation's flight schedule arid itinerary for bur preparation.

Sincerely,

Dr. Byeon Ki-chan

Dean of International Affairs
Busan University of Foreign Studies

f*i
L/

Z mvvf.'wwwftuz ajjA&SIj

<^3 /}. /. S^

www.bufs.ac.kr
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HAKKOK.UNr/EBsriT or- Foreign Stu.dhus

Dr. Aurapan Weerawong

Vice President for International Relations

Sukhumvit 23, Bangkok 10110, THAILAND
SrJnakharinwirot University

130-791 A-|gS A| -I-qg? O|g:# 270
270 Imun-dpng, Oongciaemuri-gu, Seoul, 138-791. Kotaa
TeiO2̂ 173-Zl 14 Fax. 02-960-7898

fWjmffiYjjwufi
\ iM......̂ lllt ,

*O2JnJEL253L

ran tl.d .

October 10, 2U13

Subject: Letter of Invitation to Visit Hankuk University of Foreign Studies

Dear Dr. Aurapan Weerawong,

Greetings from Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) in Korea!

I am delighted to invite and welcome the delegation from Srinakharinwirot University
to visit Hankuk'University of Foreign Studies on October 28th, 2013.

I believe your delegation's visit will provide a precious opportunity to discuss ways of

building a cooperative relationship. Thank you for your interest in our university and I

look forward to our meeting in Seoul.

Youxs Sincerely,

Tae-YeoubJang V "̂""""

International Affairs
Hankuk University of Foreign Studies

^7 Vv^\ V >̂



SRINAKHARrNWIROT UNIVERSITY Office of the President

Sukhumvit 28, Bangkok 10110 THAILAND Tel. (02) 260-3637 Fax. (02) 268-4000

MOE 0519.1.08//̂ ^

September to, 2013

Mr. Hwang Soon Kyu

Head
Office of International Affairs
Hankuk University of Foreign Studies
107, Imun-ro, Dongdaemun-gu

Seoul, 130-791

Republic of Korea
Tel. 02-2173-3387

Dear Mr. Hwang Soon Kyu,

Greetings from Srinakharinwirot University, Thailand!

The Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, is sending a group of its faculties on a

study visit to some leading universities in Seoul, Daegu, and Busan from October 28 to 30, 2013.

The delegation would like to visit the Thai Department at Hankuk University of Foreign Studies on
Monday, October 28, 2013 at either 9:00 - 11:00 or 13:00 - 15:00. The delegation consists of nine

lecturers and eleven graduate students majoring in Thai language led by Dr. Witchukorn Thonglo,

Head of the Department of Thai and Oriental Languages. The name list of the delegation is

attached herewith. The purposes of the visit are to discuss the possibility for sending SWU

students majoring in Korean language to study at BUFS, to observe both Korean and Thai

.language classes as well as to recruit more HUFS students to study at SWU.

In case that the proposed date does not fit your schedule, please kindly advise the appropriate

date for the visit. Please also provide us with the name and position of the contact person at the

Thai Language Department at your university for further contact. The Faculty of Humanities will

bear all expenses pertaining to the visit of the group.

Your kind consideration in allowing delegates to visit your university will be greatly appreciated. I

look forward to hearing the approval including an official letter of invitation from you soon.

Sincerely,

AuradarVWeerawong, Ph.D. '

Actine-Vice President for International Relations



C'Sjf))) SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY Office of the President

Sukhumvit 23, Bangkok 10110 THAILAND Tel. (02) 260-3637 Fax. (02) 258-4006

MOE 0519.1.08/^tf

September 10 , 2013

Dr. Byeon Ki-Chan

Dean of International Affairs

Office of International Affairs

Busan University of Foreign Studies

15 Seokpr-ro, Namgu

Busan, 608-738

Republic of Korea

Fax: 8251-640-3638

Dear Dr. Byeon Ki-Chan,

Greetings from Srinakharinwirot University, Thailand!

The Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University, is sending a group of its faculties on a

study visit to some leading universities in Seoul, Daegu, and Busan from October 28 to 30, 2013.  @

The delegation would like to visit the Thai Department at Bus'a'n University of Foreign Studies on

Tuesday, October 29, 2013 at either 9:00 - 11:00 or 13:00 - 15:00. The delegation consists of nine

lecturers and eleven graduate students majoring in Thai language led by Dr. Witchukorn Thonglo,

Head of the Department of Thai and Oriental Languages. The name list of the delegation is

attached herewith. The purposes of the visit are to discuss the possibility for sending more SWU

students majoring in Korean language to study at BUFS, to observe both Korean and Thai

language classes as well as to recruit more BUFS students at the undergraduate and postgraduate

levels to study at SWU.

In case that the proposed date does not fit your schedule, please kindly advise the appropriate

date for the visit. Please also provide us with the name and position of the contact person at the

Thai Language Department at your university for further contact. The Faculty of Humanities will

sear all expenses pertaining to the visit of the group.

'our kind consideration in allowing delegates to visit your university will be greatly appreciated. I

ook forward to hearing the approval including an official letter of invitation from you soon.

iincerely,

/I @@'

Aurapan/\ /eerawong, Ph.D.  "

Acting V\ ,e President for International Relations




