
ปรบัปรุงเมื่อเดือนตลุาคม 2555 (QA-HU) 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 
๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

  โครงการฝึกอบรมหลักสตูรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศกึษาเวียดนาม ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

๒. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 
๑. เพื่อศึกษาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  ท าให้นักศึกษาเวียดนามสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ภาษาไทยใน

บริบทสังคมไทยได้  อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาเวียดนาม 

๒. เพื่อให้นักศึกษาเวียดนามมีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาในบริบทของสังคมไทย  ให้สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 

๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
 

๓.    หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรม  
 

จัดโดย  หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์ จัดโดย นสิิตคณะมนษุยศาสตร์  

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภคั  มหาวรากร  

ช่ือนิสิตที่รับผดิชอบโครงการ / กิจกรรม 
................................................................................... 
ช้ันป…ี………………………..… 

 ฝ่าย……………………………………………………… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

หลักสตูร ....................................................................
สาขาวิชา………………………………………………… 

 สนง. …………………………………………………… 
     ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

ช่องทางการติดต่อ 
เบอร์มือถือ................................................................ 
อีเมล์......................................................................... 

 
๔. ระยะเวลา และสถานทีจ่ัดโครงการ  

วัน /เดือน /ปี  
ที่จัดโครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา  
(ระบุจ านวนวัน / 

เดือน / ปี) 
สถานทีจ่ัดโครงการ 

๑๔ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๑ เดือน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 



 ๒ 

๕. การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน 

 

ข้อเสนอแนะจากคร้ังก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการด าเนินงานที่ปรับเปลี่ยนในครั้งนี ้

นักศึกษาต้องการไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดเพิ่มเตมิ เพิ่มการไปทัศนศึกษาทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
๕. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จ านวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

 งปม. แผ่นดิน     เงินอุดหนุน 
 รายจ่ายอื่น 
 งบด าเนินงาน 

  

 งปม.รายได้      

 นอกงบประมาณ   
ระบุแหล่งที่มาไดร้ับงบประมาณจาก 
ส านักงานร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(สพร.)  กระทรวงการต่างประเทศ             

๘๗๔,๓๖๒.๐๐ ๘๗๔,๓๖๒.๐๐ 

 

 
แผนงบประมาณ ผลผลิต 
  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจยั 
 อนุรักษ์ ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้

 
๖. สนับสนุนพันธกจิ 

 ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคณุภาพและคณุธรรมให้แกส่ังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  
 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวตักรรมที่มคีุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ 
 บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  
 สืบสานและทานุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   
 พัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ และธรรมาภิบาล 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 
SAP   
RAP 74  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 



 ๓ 

๗. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 
๑. นักศึกษาเวียดนามเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๐ คน 
๒. นักศึกษาเวียดนามมีความรูเ้รื่องภาษาและวัฒนธรรม
ไทยตลอดจนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐ 
  

 
๑. นักศึกษาเวียดนามสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้
ภาษาไทยในบริบทสังคมไทยได้ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็น
การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษา
เวียดนาม  
๒. นักศึกษาเวียดนามมีพัฒนาการทางด้านทักษะทาง
ภาษาในบริบทของสั งคมไทย สามารถน าไปใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
๓ . เกิ ดความเข้ า ใจและสายสัมพันธ์อันดี ระหว่ า ง                 
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

 
๘. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 
ของเป้าหมาย 

    -  คณาจารย ์ ๘ ๒๐ ๑๐๐ 
-  บุคลากร ๒ ๔ ๑๐๐ 
- นักศึกษาเวียดนาม ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 

    -  บัณฑิตศึกษา ๐ ๓ ๑๐๐ 
-  บุคคลภายนอก ๐ ๒ ๑๐๐ 
-  หน่วยงาน / องค์กร  

ระบ ุ ส านักงานพัฒนาเพื่อความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ 

๑ ๓ 
 

๑๐๐ 

รวม ๔๕ ๖๒  
 

๙. สรุปเนื้อหาของการจัดโครงการพอสังเขป   
     ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมมือกับส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่
นักศึกษาเวียดนามอย่างต่อเนื่องมากเป็นระยะเวลา ๑๖ ปีแล้ว ปีน้ีมีนักศึกษาเวียดนามเข้าร่วมโครงการจ านวน ๓๐ คน 
จาก ๓ มหาวิทยาลัย ได้แก่  

๑. มหาวิทยาลยัภาษาต่างประเทศ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย  
๒. มหาวิทยาลยัฮานอย กรุงฮานอย  
๓. มหาวิทยาลยัสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจมิินห์  



 ๔ 

     โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ รวมเวลา ๔ สัปดาห์ หลักสตูรการอบรมครั้งนี้
แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนคือ  

๑. การพัฒนาทักษะทางภาษา ท้ัง ๔ ด้าน  ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน  
๒. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการแสดงออกทางภาษาไทย 
๓. การเรยีนรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย  

 
นอกจากการเรยีนการสอนในห้องเรียนแล้ว ยังได้จดัการทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีส าคญั เพื่อให้

นักศึกษาเวียดนามไดม้ีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณไีทย และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวม
จ านวน ๕ ครั้งคือ  

๑.   วัดพระแก้ว และพระบรมมหาราชวัง   ชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
๒. กิจกรรมเข้าฐานวัฒนธรรม สวนสามพราน จ.นครปฐม  
๓. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ 
๔. วิถีชีวิตชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามและราชบรุี 
๕. อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๖. การแสดงท่ีสยามนริมิต 

 
นักศึกษาเวียดนามยังไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๖   

  การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง  มีการประสานความร่วมมือเครือข่าย              
ทางวิชาการจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจากคณะศิลปกรรมศาสตร์  และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒ    และได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นโครงการส าคัญที่เป็น
ตัวอย่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ 
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส   สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓  สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  และสถานีวิทยุโทรทัศน์                  
แห่งประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ์  ที่ได้น าเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษา
เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ผ่านสื่อ  ตามวันและเวลา ดังนี้ 
 

สถานีโทรทัศน ์ วันที่ / เวลา รายการ ข้อมูลเว็ปไซต์ 
สถานีโทรทัศน ์
ไทยพีบีเอส 

10 ส.ค 56 
19.30 – 20.00 น. 

ไทยบันเทิง www.youtube.com [ThaiPBS]  
เปิดชีวิตนักศึกษาเวียดนาม "กิน-อยู"่ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

13 ส.ค. 56 
10.30 – 11.00 น. 

ศิลปะบันเทิง http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=7537&ap=flase 
ความนิยมเรียนภาษาไทยของนักศึกษาเวียดนาม 

 เว็ปไซต์ข่าว 
 

http://news.thaipbs.or.th/content 
เปิดชีวิตนักศึกษาเวียดนาม "กิน-อยู่" เรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

สถานีโทรทัศน ์
ไทยทีวีสีช่อง 3 

29 ก.ค. 56 
12.00 – 13.00 น. 

เที่ยงวันทัน
เหตุการณ ์

www.krobkruakao.com/ข่าว/77247สกู๊ป --วันภาษาไทย
แห่งชาติ.html 

สถานีวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย   
กรมประชาสัมพันธ์ 

8 ส.ค. 56 
23.05 – 23.30 น. 

Hello AEC www.youtube.com/watch?V=3MP069J4sEk  
(Hello AEC 8 ส.ค. 56) 

22 ส.ค. 56 
23.05 – 23.30 น. 

Hello AEC   

http://www.youtube.com/
http://clip.thaipbs.or.th/home.php?vid=7537&ap=flase
http://news.thaipbs.or.th/content
http://www.youtube.com/watch?V=3MP069J4sEk


 ๕ 

29 ส.ค. 56 
23.05 – 23.30 น. 

Hello AEC  

5 ก.ย. 56 
23.05 – 23.30 น. 

Hello AEC  

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 19 ก.ค. 56 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3521 
หน้า 13 (ขวา) 

 

 
   

  ทั้งนี้ สามารถดูได้ที่ facebook ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว  
การน าเสนอโครงการนี้ผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมนี้ในวงกว้าง  ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และประเทศไทยได้
เป็นอย่างดี    
 

๑๐. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

๑๑.๑ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

๑๑.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม ๕ 
คะแนน) 

มากที่สุด 
( ๕ ) 

มาก 
( ๔ ) 

ปานกลาง 
( ๓ ) 

น้อย 
( ๒ ) 

น้อยที่สุด 
( ๑ ) 

๑. เนื้อหาการเรียนการสอน   
๑) การฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ.บรรพต ศิริชัย) ๓.๘๓ ๐.๙๓ - - - ๔.๗๗ 
๒) การพัฒนาทักษะการพูด  (อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ) ๔.๐๐ ๐.๘๐ - - - ๔.๘๐ 
๓) การพูดในโอกาสต่างๆ  (อ.ดร.วาสนา  นามพงศ)์ ๔.๐๐ ๐.๘๐ - - - ๔.๘๐ 
๔) การอ่านในบริบทสังคมไทย  (ผศ.ดร. ดวงเด่น  บุญปก) ๓.๕๐ ๑.๒๐ - - - ๔.๗๐ 
๕) การอ่านหนังสือพิมพ์ (อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม) ๔.๓๓ ๐.๔๐ ๐.๑๐ - - ๔.๘๓ 
๖) การเขียนเพื่อการสื่อสาร (ผศ.ดร. ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์) ๓.๘๓ ๐.๙๓ - - - ๔.๗๗ 
๗) วัฒนธรรมไทย (อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร) ๔.๖๗ ๐.๒๗ - - - ๔.๙๓ 
๒. วิธีสอนและกจิกรรม  
๑) การฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ.บรรพต ศิริชัย) ๓.๘๓ ๐.๙๓ - - - ๔.๗๗ 
๒) การพัฒนาทักษะการพูด  (อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ) ๔.๓๓ ๐.๔๐ ๐.๑๐ - - ๔.๘๓ 
๓) การพูดในโอกาสต่างๆ  (อ.ดร.วาสนา  นามพงศ)์ ๔.๑๗ ๐.๖๗ - - - ๔.๘๓ 
๔) การอ่านในบริบทสังคมไทย  (ผศ.ดร. ดวงเด่น  บุญปก) ๓.๑๗ ๑.๔๗ - - - ๔.๖๓ 
๕) การอ่านหนังสือพิมพ์ (อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม) ๓.๖๗ ๐.๙๓ ๐.๑๐ - - ๔.๗๐ 
๖) การเขียนเพื่อการสื่อสาร (ผศ.ดร. ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์) ๓.๐๐ ๑.๖๐ - - - ๔.๖๐ 
๗) วัฒนธรรมไทย (อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร) ๒.๖๗ ๑.๘๗ - - - ๔.๕๓ 



 ๖ 

๓. สื่อการสอน 
๑) การฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ.บรรพต ศิริชัย) ๔.๐๐ ๐.๘๐ - - - ๔.๘๐ 
๒) การพัฒนาทักษะการพูด  (อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ) ๓.๖๗ ๑.๐๗ - - - ๔.๗๓ 
๓) การพูดในโอกาสต่างๆ  (อ.ดร.วาสนา  นามพงศ)์ ๓.๖๗ ๑.๐๗ - - - ๔.๗๓ 
๔) การอ่านในบริบทสังคมไทย  (ผศ.ดร. ดวงเด่น  บุญปก) ๓.๖๗ ๐.๙๓ ๐.๑๐ - - ๔.๗๐ 
๕) การอ่านหนังสือพิมพ์ (อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม) ๔.๓๗ ๐.๖๗ - - - ๔.๘๓ 
๖) การเขียนเพื่อการสื่อสาร (ผศ.ดร. ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์) ๓.๕๐ ๑.๒๐ - - - ๔.๗๐ 
๗) วัฒนธรรมไทย (อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร) ๔.๓๓ ๐.๕๓ - - - ๔.๘๗ 
๔. ประสิทธิผลในการเรียนของนกัศึกษาเวียดนามในเวลา ๑ เดือน 
๑) การฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ.บรรพต ศิริชัย) ๓.๕๐ ๑.๒๐ - - - ๔.๗๐ 
๒) การพัฒนาทักษะการพูด  (อ.ดร.วิชชุกร  ทองหล่อ) ๔.๓๓ ๐.๕๓ - - - ๔.๘๗ 
๓) การพูดในโอกาสต่างๆ  (อ.ดร.วาสนา  นามพงศ)์ ๔.๑๗ ๐.๖๗ - - - ๔.๘๓ 
๔) การอ่านในบริบทสังคมไทย  (ผศ.ดร. ดวงเด่น  บุญปก) ๓.๓๓ ๑.๓๓ - - - ๔.๖๗ 
๕) การอ่านหนังสือพิมพ์ (อ.ดร.รัชนีย์ญา  กลิ่นน้ าหอม) ๔.๓๓ ๐.๕๓ - - - ๔.๘๗ 
๖) การเขียนเพื่อการสื่อสาร (ผศ.ดร. ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์) ๓.๘๓ ๐.๙๓ - - - ๔.๗๗ 
๗) วัฒนธรรมไทย (อ.ดร.สุภัค  มหาวรากร) ๔.๖๗ ๐.๒๗ - - - ๔.๙๓ 
๕. ความเอาใจใส่จากอาจารย์ ๕.๐๐ - - - - ๕.๐๐ 
๖. ช่วงเวลาในการอบรม ( ๑ เดือน)  ๑.๖๗ ๒.๕๓ ๐.๑๐ - - ๔.๓๐ 
๗. เวลาเรียน (๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๐.๓๐ - - ๔.๓๐ 
๘. ห้องเรียนเหมาะสม ๓.๑๗ ๑.๒๐ ๐.๒๐ - - ๔.๕๗ 
๙. อาหารว่างระหว่างเรียน ๓.๓๓ ๑.๓๓ - - - ๔.๖๗ 
๑๐. การไปทัศนศึกษาน่าสนใจและมีประโยชน ์  
  ๑) เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๕๐ ๑.๐๗ ๐.๑๐ - - ๔.๖๗ 
  ๒) วัดพระแก้ว  พระบรมมหาราชวัง  และชมงานศิลป์
แผ่นดินท่ีพระที่นัง่อนันตสมาคม 

๔.๖๗ ๐.๒๗ - - - ๔.๙๓ 

  ๓) การชมการแสดงสยามนิรมิต ๕.๐๐ - - - - ๕.๐๐ 
  ๔) พระราชวังบางปะอิน  วัดมงคลบพิตร  ตลาดน้ าอโยธยา  
และวัดไชยวัฒนาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๕๐ ๑.๐๗ ๐.๑๐ - - ๔.๖๗ 

  ๕) กิจกรรมเข้าฐานวัฒนธรรม ณ สวนสามพราน   
จังหวัดนครปฐม 

๓.๕๐ ๐.๙๓ ๐.๒๐ - - ๔.๖๓ 

๑๑. การร่วมกิจกรรมอื่น ๆ        
  ๑) เรียนรู้วิถีชีวิตไทย จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ๔.๖๗ ๐.๒๗ - - - ๔.๙๓ 
  ๒) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๓.๖๗ ๐.๙๓ ๐.๑๐ - - ๔.๗๐ 

รวม      ๔.๗๕ 
 
 
 



 ๗ 

 
หมายเหตุ  แบบประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม 
 

เกณฑ ์5 ระดับ มากที่สุด = 4.21 - 5.00 
 มาก = 3.41 - 4.20 
 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 
 น้อย = 1.81 - 2.60 
 น้อยที่สุด = 1.00 - 1.80 

 
 

๑๑. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดี / สิ่งที่ได้รับความชื่นชม 
๑. ส าหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากและมีประโยชน์มากมายต่อนิสิตชาวเวียดนาม การมา

เรียนที่ประเทศไทยครั้งน้ีท าให้ดิฉันมคีวามรูม้ากขึ้น ยิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ดิฉันยิ่งรักเมืองไทยมากขึ้น 
ดิฉันขอขอบพระคุณ สพร. ที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่พวกเรา และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละ
เวลาเพื่อสั่งสอน ดูแล เอ็นดูพวกเราเป็นอย่างดี  

๒. หนรูู้สึกดีใจมากที่ได้รับทุนมาเรียนภาษาไทยที่ มศว และไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทย ทุกสิ่งที่อาจารย์ทั้งหลาย
ท าให้พวกหนูต่างเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆ หนูจะไม่มีวันลืมความทรงจ าที่ดีงามที่เกิดขึ้นระหว่างที่หนูและเพื่อนๆ 
เรียนอยู่ท่ีนี่ ขอขอบพระคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้รุ่นน้องที่เรียนภาษาไทยซึ่งก าลังจะมาเรยีนในปี
หน้าจะได้รับความสุขเช่นนี้เหมือนหน ู

๓. หนูคิดว่าโครงการของ สพร. ดีมาก สพร. ได้ช่วยให้หนูและเพื่อนๆ คนเวียดนามได้มาเรียนที่ประเทศไทย ใน
หนึ่งเดือน หนรู้สึกดีใจมากๆ เพราะว่าหนูได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเมืองไทย คนไทย และวัฒนธรรมไทย 
ขอขอบพระคุณ สพร. และ มศว มากๆ  

๔. โครงการนี้ดีมาก ทั้งการเรียนและการไปทัศนศึกษา ท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น  
๕. ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากท าให้นักศึกษาเวียดนามมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทย คนไทย 

และเป็นโอกาสที่ดีเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยให้ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้คน
ไทยและคนเวียดนามเข้าใจกันมากขึ้น ท าให้มิตรภาพระหว่างสองประเทศสนิทมากยิ่งขึ้น ดิฉันอยากขอบคุณ
มากๆ ท่ีให้โอกาสที่ดีแก่นักศึกษาเวียดนาม  

๖. หนูคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี หนูมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในด้านภาษาไทยมากขึ้น นอกจากนั้นหนูยังได้
รู้จักกับวัฒนธรรมไทยและสถานท่ีที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย ขอขอบคุณ สพร. และ มศว มาก 

๗. ส าหรับหนู หนึ่งเดือนที่ได้มาเรียนที่ประเทศไทยครั้งนี้ ท าให้หนูได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น การพัฒนาความรู้
ภาษาไทยของตนเอง ได้ฝึกฟัง ฝึกพูด ท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย อาจารย์ทุกท่านช่วยกันดูแลนักศึกษา
เป็นอย่างดี ท าให้ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจ และดีใจมากๆ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน 

๘. หนคูิดว่าการไปทัศนศึกษาน่าสนใจ และมีประโยชน์ ท าให้หนมูีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนั้นหนูเห็น
ว่าภาษาไทยของหนดูีขึ้นหลังจากท่ีไปทัศนศึกษาในหลายๆ แห่งที่อาจารย์พาไป  

๙. หนูดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาฝกึอบรมภาษาไทยท่ี มศว หนึ่งเดือน คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีมาก ขอขอบคุณ 
สพร. มากๆ หนูหวังว่าเพื่อนๆ และน้องๆ ของหนูถ้าตั้งใจเรียนภาษาไทยก็จะมีโอกาสที่ดีแบบน้ีเหมือนหนู  



 ๘ 

๑๐. ดิฉันรู้สึกดีใจมากท่ีได้รับทุนการศึกษามาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาไทยในครั้งนี้ ดิฉันคิดว่าโครงการในครั้งนี้ดีมาก
ส าหรับดิฉัน ดิฉันได้เรียนรู้วิถีชีวิตไทยและวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม ในที่สุด ดิฉันหวังว่าน้องๆ ที่ก าลังเรียน
ภาษาไทยท่ีเวียดนามก็จะมีโอกาสเหมือนดิฉัน  

๑๑.  โครงการอบรมหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนามดีมาก อาจารย์ทุกท่านดูแลพวกหนู
ดีมาก หนูได้เรียนท่ีประเทศไทยช่วยให้หนูพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย และเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยดีขึ้น  

๑๒. หลังจากหนึ่งเดือนที่หนูอยู่ท่ีเมืองไทย หนูรู้สึกว่าโครงการให้นักศึกษาเวียดนามมาเรียนที่เมืองไทยเป็นโครงการ
ที่ดีมาก หนูชอบเรียนที่น่ีมาก 

๑๓. โครงการดีมาก ให้หนูได้เพิ่มเติมความรู้มากขึ้น ท้ังความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย และชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของ
คนไทย หวังว่ารุ่นน้องจะมีโอกาสเหมือนหนู ขอบคุณ สพร.  

๑๔. โครงการนี้ท าให้ดิฉันมีโอกาสตื่นตาตื่นใจ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและประเทศไทย ขอขอบคุณ  
๑๕. โครงการอบรมภาษาไทยดีมาก นักศึกษาเวียดนามมีความรู้มากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคน

ไทย ทักษะการการพูด เขียน ฟัง และอ่านของนักศึกษาทุกคนดีขึ้น  
๑๖. หนูรู้สึกประทับใจและดีใจมากที่ได้มาเรียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตไทยในหนึ่งเดือน โครงการ

ฝึกอบรมภาษาไทยให้หนูประโยชน์มากมาย รู้จักและเข้าใจคนไทย ภาษาไทยมากขึ้น หนูขอขอบคุณ สพร. และ 
มศว ท่ีให้หนูและเพื่อนๆ มีโอกาสมาเรียนท่ีเมืองไทย  

๑๗. เมืองไทยสวยมากๆ คนไทยยิ้มเก่ง การเรียนการสอนที่นี่ดีมาก หนูหวังว่าจะมีโอกาสมาเมืองไทยอีกครั้ง 
ขอบคุณอาจารย์ทุกคนท่ีดูแลเอาใจใส่และสั่งสอนหนู 

๑๘. หนูรู้สึกดีใจมากท่ีได้มาเรียนที่เมืองไทยเพราะเวลาอยู่ที่นี่หนูได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและเรียนรู้หลายสิ่งหลาย
อย่าง เช่น การรับประทานอาหาร การยิ้มแย้ม และความเป็นผู้หญิงท่ีดี  

๑๙. โครงการนี้ดีมาก ผมขอขอบพระคุณ สพร. และ มศว ท่ีให้โอกาสผมมาเรียนภาษาไทยครั้งนี้ การอบรมภาษาไทย
ครั้งนี้ท าให้ผมได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย และวิถีชีวิตของคนไทยด้วยแล้วก็ท าให้
ทักษะการฟัง พูด เขียน อ่านภาษาไทยของผมดีขึ้น  

๒๐. หนูคิดว่าหลังจากหนึ่งเดือนมาเรียนในเมืองไทย หนูได้มีทั้งความสุขและความรู้เกี่ยวกับเมืองไทย คนไทยและ
วัฒนธรรมไทย เวลาหนึ่งเดือนนีจ้ะอยู่ในความทรงจ าของหนูตลอดไป  

๒๑. หนูเห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรนี้น่าสนใจมาก หนูรู้สึกดีใจเมื่อไปเรียนและไปทัศนศึกษา หนูเห็นว่าภาษาไทยของ
หนูโดยเฉพาะการฟังดีมากข้ึน  

๒๒. เวลาหนึ่งเดือนที่เมืองไทย หนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจมากข้ึนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและคนไทย หนูคิดว่าภาษาไทยของ
หนูเก่งขึ้น หนูฟัง พูด อ่าน เขียน เก่งขึ้น หนูรู้สึกว่าอาจารย์รักนักศึกษาเวียดนามมาก หนูจะตั้งใจเรียน
ภาษาไทยให้เก่งข้ึน  

๒๓. การมาเมืองไทยครั้งนี้ คือ ช่วงเวลาที่นักศึกษาเวียดนามพวกเรามีความสุขมาก ฉันหวังว่า สพร. จะด าเนิน
โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาเวียดนามต่อไป  

๒๔. ผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากส าหรับนักศึกษาเวียดนามที่สนใจในการเรียนภาษาไทยและ
อยากจะน าภาษาไทยไปประกอบอาชีพ  

๒๕. ดิฉันรู้สึกว่าโครงการนี้มีค่าเป็นอย่างมากส าหรับดิฉันและเพื่อนๆ ค่ะ พวกเราได้มีโอกาสใช้ภาษาไทยที่พวกเรา
เรียนอยู่ ในชีวิตจริงโดยตรง มีโอกาสสัมผัสด้วยตัวของดิฉันเอง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตประจ าวันของชาวไทย 
ช่วงเวลาที่ได้มาอบรมภาษาที่ประเทศไทย พวกเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ได้ไปทัศนศึกษา ชมวิถีชีวิตของ
ชาวไทยหลายแห่ง ภาษาไทยของพวกเราพัฒนามากขึ้น เราได้เปิดหู เปิดตา มีโอกาสได้ฝึกฟังฝึกพูดภาษาไทย



 ๙ 

บ่อยครั้ง สามารถพูดได้ว่าการมาเรียนเมืองไทยครั้งน้ีเป็นของขวัญที่แสนวิเศษส าหรับนักศึกษาเราทุกคน หลาย
วันท่ีมาเรียนท่ีนี่เป็นความทรงจ าแสนสวยงามและมิอาจลืมได้  

๒๖. หนูคิดว่าหนูเป็นคนโชคดีที่ได้มีโอกาสเพื่อมาเรียนที่เมืองไทยประมาณหนึ่งเดือน หนูรู้สึกว่าภาษาไทยของหนู              
ดีขึ้น และหนูเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยและวัฒนธรรมของคนไทย  

๒๗. หนูคิดว่าภาษาไทยของหนูดีขึ้นมากๆ ความรู้ของหนูเกี่ยวกับเมืองไทยก็เพิ่มขึ้น เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่
เวียดนาม หนูพูดภาษาไทยไม่เป็นและฟังไม่รู้เรื่อง แต่หลังจากมาเรียนท่ีเมืองไทย ๔ สัปดาห์ การพูดและการฟัง
ของหนูดีขึ้นมากเลย  

๒๘. โครงการนี้ดีมาก น าประโยชน์หลากหลายมากมายให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ดิฉันคิดควรด าเนินโครงการนี้อีก
ต่อไป  

 

สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง  
๑. ดิฉันคิดว่าถ้าได้อยู่ที่ประเทศไทยมากกว่าหนึ่งเดือนจะท าให้นักศึกษาเวียดนามมีเวลาเรียนรู้ได้มากขึ้น เพราะ

การที่ดิฉันได้มาครั้งนี้ ได้เห็นว่าประเทศไทยมีหลายสิง่หลายอย่างที่น่าเรียนรูม้าก แม้ว่าดิฉันได้พยายามเก็บเกี่ยว
ความรู้แล้ว แต่ถ้ามีเวลามากกว่าน้ีดิฉันก็จะได้ความรู้มากกว่าน้ี  

๒. หนูขอเสนอว่าควรมีโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสมาอบรมภาษาไทยที่ประเทศไทย  
๓.  ผมขอส านักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด าเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อน้องๆ ที่ก าลังเรียน

ภาษาไทยอยู่ได้มารับการอบรมในครั้งต่อไป  

ความคิดเห็นอื่นๆ 
๑. ดิฉันหวังว่ารุ่นน้องที่เรียนภาษาไทยจะได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่ เหมือนดิฉัน อยากให้รุ่นน้องได้รับความรู้ที่ดี                   

รักภาษาไทย รักคนไทย และประเทศไทยเหมือนอย่างพวกเรา    
๒. ดิฉันหวังว่าโครงการนี้จะได้ด าเนินต่อไป 
๓. หนูหวังว่าจะมีโครงการนี้ต่อไป ให้น้องๆ มีโอกาสมาเรียนท่ีเมืองไทยเหมือนหนูและเพื่อนๆ  
๔. หนูหวังว่าโครงการนี้จะด าเนินต่อไป  
๕. ผมหวังว่าโครงการนี้จะได้จัดอีกต่อไป 
๖. หวังว่ารุ่นน้องเราทุกคนจะมีโอกาสที่ดีแบบน้ี เพื่อพัฒนาภาษาไทยและเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น  
๗. หวังว่า มศว และ สพร. จะด าเนินโครงการนี้อีกต่อไป  
๘. ดิฉันหวังว่ารุ่นน้องจะได้รับโอกาสอันวิเศษนี้ค่ะ  

 
๑๒. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 

 ไม่ม ี
 

๑๓. ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
 
 
 
 



 ๑๐ 

ยินดีต้อนรับนักศึกษาเวียดนามสู่เมืองไทย 

 

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นแบบเข้มให้แก่นักศึกษาเวียดนาม ๒๕๕๖ 

  

  



 ๑๑ 

  

   

   

 



 ๑๒ 

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 

  

  

   

 

 

 



 ๑๓ 

 

  

   

  

 

 

 



 ๑๔ 

เรียนวัฒนธรรมไทย  

   

     

   

 



 ๑๕ 

 

     

   

   

 

 

 



 ๑๖ 

นาฏศิลป์ไทย 

  

   

 

 

 



 ๑๗ 

การใช้ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาการออกเสียง 

   

      

 

 

 

 



 ๑๘ 

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๖ 

   

    

   

  

 



 ๑๙ 

ทัศนศึกษาเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

  

  

    

 

 



 ๒๐ 

เรียนรู้วิถีชีวิตไทย จังหวัดราชบุรี – สมุทรสงคราม 

  

  

  

 

 



 ๒๑ 

    

  

  

 

 

 

 



 ๒๒ 

ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

    
 

   
 

   
 
 
 
 



 ๒๓ 

   
 

    
 

ชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 

 

 
 



 ๒๔ 

ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

       

   

 

 



 ๒๕ 

กิจกรรมวัฒนธรรมไทยที่สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

   
 

   
 

  
 



 ๒๖ 
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fl"î )flaiiniViffn3a;n"iBitviafso r̂uuiitiituTi!ifTij{rnftfmii1ti<nnu ̂ Viclaifiaiiui 16 fluSi iinBrnirtuflaiiajmR
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0 b) ma^iw^Picusni ĵjm? / ina^anEUKfmufmsruuua'i'u

0 mi) ny^awmiiuTpii^mi

0 o!) nEKTumiihxmj (fiiS)

0 s)o) tanaiii / vtamntifmic-iejuYdfniijf (nituvntluIpî nTj'uim '̂Bnm's iiKwa^flviafignutiau)

D @fe>) nisu iil'uifl'j'jmiiiifnii'wnmiiiri ĵj'B'u iî ina^miivian5ii!̂ njjni'5'5ij-3i<u'l<u^a 16 wqej





ajvmvionaejfiiimiuviTab&u

.Aii. .?! . @?.. . 1 ^vnhej-n'uvifuwiFiTJa'iJ  mfliTimwlyiEniasfnwnwTugan

fiauaorwEipnaws uvniviEJiaypii'UPiiuvi^Iiaj

anTln^iiMiii^Cjai>wamTw^imsvm^tbsmfl (avn.)

n^vm-arm en-3 ibsnvm

l.  vmnfmuasivmwa

/inFiQ^nfinwnl^EJLLasfliwnwsfijaan^ijni)anTjn^n^fi^iui^3jyamann^^iJi?svi'3i'3

tbtanpi (emu.) n^KYin-anTSPii^iJiisjLvipi T̂fî nniiaiiiaj/in'wn'lviEJ'SBEjsia'uu'uiJL'MJjWii.ri'unHn'W'i

iiywunukfuMiJtl vi.pt.254i waajn vj.pi. 2553 efnun^iupniwiiuSsLviam '̂n^i'UTss'vi'i'î tl'siiLViPi

(eivn.) l^nm<unT3pn3JLLW'u^i'Uisnijj?Q3J3jarn-3Q5innT3'lvi ) - na îunsj (SauiEJU 2553 - fjntra'u

2556) iieiKtiw'u^imwi'u/inEj'Lpilpiif-arn'jvTiai'unfnFiw/n'bnlviEj cu aismaife^FiJjQEJjJiQyfi'uijj

^q^ijuflnn^Einis^iiRTnyay^us^a^waa^TJ'asiriPi '̂uani'aifl'LiMijdTUEJviopinetK'f I^i jff^Fi-3fi

uwtum'3^nLB<U'3'ii!?n'?)inn'33nw5ijjfTU'3J5V!'3n-3 tl vj.pi. 2556 - 2558 I^EJ'hyflanumpn'uijnwilviEj

LiaafiTwnPiKT'uaan Pinjssj'uwypneiPii ajvnQviEnaypii'UFiluvi T̂^Ru ^Ip^m^nauiiajvianaPi^

fiTbuiviy'jsiasa'ui.i'uiii îjji'Mari'unffln'witTEJW'uiJj  snnajvnTviEnaEi 4 uvi-3 Huri tviejisej

/iTwnpi^iJiKi.viPiLiwsJviiQVienaai.ivi-a'BnpinEî tnjJ n"5>39Tijaa (College of Foreign Languages,

Vietnam National University in Hanoi)  3Jvn^viEJna!JSTuaE)(University of Hanoi)  JJVinQViEjnay

^Rjjpiifi?ifii,a 3̂J<u@f!inei?i'!uvi-35Jvi'iiviEjneiEJL(,vi-3'iU'iPtLQa '̂uniJ @UR'jIafSiJ'M (University of Social

Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minn) u.nsvivnivianei'apn'U^

(University of Danang)

lFiiî nn^llna\ i3JManaw^nnwnlviE)̂ KyKauuiJiJLTOT,'MLiri'unp1n'tfnnEJw<ijn3j  w uwnwmfiv

@̂UFii-uvî Tiiai tl'SKivipiiviEJ ^wum^un^tiw'tl vj.?i.2541 <unp1fTWinEJ^unjJv1wnf<um?a'UfuwTijnT5

aaij^Laan^nnwfinwnny^tjniJ^LiauQ^ni.anLLfiKQ^iIvi^n^nfinwilviEj^iliiKLviPinEĵ tjnw tviawn



ita'airu il̂ snaiî EjnnieiatifinwlviyT.UMa^LiEJUiieiKmiî n'an'S'jjJi.eifiivia'naii'iii'lwuriiTnmr^n

iiEiwunu  Wun^n^nn)^tinii^anieiL̂ ^vin>3wnLwiî ijpiin3j|LiaK\ isaijnninnu'iJiKi,vtH1lviE)

L'waHfi'Wiai'unnTjvn^Twiiii'uiuvi'wa^a-afiwlviEj uasflfwufmm#n1^1ua^miasQftm5i^3jlvi j

Pilk!ru ÎnT.iJani^wwmnuauwsiKVidn^eia^iliiKmRi.'wapi'jniJ'siJiSai.iJPi'i'ua'u i LafyaTi-apmaj

L^n^^^u^^svt̂ 'n \̂ ^KiviPilviEjmj\ ŝiiviPian5n<5cufs#NFiajuEJ3jnEJPiti'i3J iwanni'najpni.fi'uihETnmi

anwEiu 1ml 2558

^nnnn^iliKiS'uWfini'j^n în's'aiji'U il vi.pi. 2555 <wu'3Tun3ntnnEj '̂ui3JWViaMR<5-3rn'5

1*u?spnjli3jnnvjn nu Iwuri nn^uai.aitaid'iia-aa'H'nti Luavnuasn^in^iiJfn'aiiEj'urn'jeia'uufiBfnii

liJyfpi'URnw 1uilCllFi^^nnd L̂^u^iiu?QijSayin^^nnn?niiQviE]naj^T'wn'3?3jaacin<aa-3f5iJJi.LeiK

FimspiaiJn'j'aUfnawi ^TViEnn'5WL^E)T!naj3jnH?nnjjfLQ'wnsiyn-3LLri'unffln'wn Iwun fn^L̂ eju

TjnrjpieT!n.vij ivlaivl'unTaafn>3tPi1a '̂iEjfsm3J'5iJj5avn '̂Bnmipial'U

2.  QRsnhsasn

1.mafflnwmwniviEii.i.asiT'ajus'a ĵjlviEJ vini'W'un^nw'iLQy t̂njjaiuTjfî LH'ansmi.as

nJ-aKEjnpTL'ym'w-niviEj'LiJ'û TJVishapisj'lviEjtw a'ui,flium'3m3J<w'UPmij|uaKiiJ^Kaurn^dvn-3fnwu,aK

faius'j'aJjlviEJ ^iflunn^iwyiLw^finwniias^us^ '̂lviEji'MLLri'unSnwniQEJPiunjj

2. L̂ alvit!nfinwiQ)̂ wjj3ĵ ^unnn^^uvinyBVin-a/iiwLu<ufiJviTja-aa F̂imvi!jtvian3jn^o

"unl'iJi'BLu^Pi'iJ^s'anTuu.asnTjiJ'jsina'uaiTO'l̂

3.maLa13Jaf1^R^^llm1^â J^1 vî ^^\ 1smRlvlEJmJll?Kmpla^5^1a!f5a'̂ flllSa3Jt̂ )^u^w
da

fiTniaafifiaa^nuEjviBfna^l 15 Tl uvniviEnaejpiTUfl '̂uvi T̂'SRi (vi.fi. 2553 - 2567) umfleifm

iNai\ nuwtJiJQ<uim'5EJvispna '̂5vian

0 (RAP) 74lpi?'3mTi.i6ifiL'Ua?j<ui.ijuf<{)i3JT'ai'U5'3'33jad'î piama^

IZf Tpi's-ani'ju^wi.'waiaisjflQniJLiwLin'i^Pin'unn^Laisjafn '̂iJ'asjiluyviBPinawf'M 4 mjenu

l,̂,f̂ sic!if̂ ^a3̂plpl̂ ^JJfl̂ 4mJ5'̂ 1TU^J '̂5@̂ ^aJ'U5'̂ @5Uuas;fia'Ll3i



3.wawapi'ua^FiiMfm

@un^nwnnyi'imjjSpmsj^ia-jfnwnaasiQaj'UB's'aulviEJinnTO

4.wasiW'ua-atfi'a-arm

(efvfj.) n'aKVi'n-afn^w'i'Jiliisi.vi?!  iiluuDuad'i^an^Piu^TunTj'WTU'LJi^StifnuT'ajusii'sJJUfis

pjaitelym maiwaimi aaniiJagj'UT'ai'us'j'sajfieiiSTjaifs^RjJuawnEJPi'uiu

a/5. vhvw

lR^^nnia\ ^uvianfi!n?nnwnlyiEiisEii!at!a'uiJi,6u3jl'MLLn'unRn'ynLie(?i'UTJj vlpi. 2556

MiwEiuvî aansn'aaifs^PiJjuEjjjLiEjpi'unw

6. inamfmjjd'ii.f'a

T4nHntwiLij!i'un3jflRQi3j|Lia^fntnaas;TiKy'U5'5'a3jlyiy flaaflwSfmwwwataliirniwh'hii

Ifwrnm FiPiiClufaaas 80

7. gsasnsnehmufm

14 fTSfUpflll - 11 jfavnflJJ 2556

7.1 mii.iEj'um'jaa'u wv\  - mi nan 9.00 - 16.30 u

7.2wiufifTwn 5 mi (tu nan wnjjFmsjivujnBau)

1. ^vj"5i;unQ u?isTAi'3S'U'3jjjjvn'5n<iU'>3 'W'W5fi'a!(Mnn'3Li Jt!|u'vi-3'inw

2. n^nram'tmnuTki'UB'nu enusnuvi'sTu q.ufi-siJsu

3. uja T̂uno! ^.asjvi^iJ'a'im^

5.  arimiJih^flnei^^vnflmstifitfliiaejsm

7.3 TauaLPiy 'jsvn'n^TU^ 21 - 23 mnrpflu 2556 (3 iv, 2 ru)

8. aoTuviGni,ihjfm

r.-̂ :M,n.i,-'i!anAv>;T>ryu \t̂ 'uyvTMtî -lv'ji-i'.-'f.-g>TJ',̂ -j'.'ti<i-..rfl,''-l''gcĵ v.:.'':g:<?~:,;



9.wth-hi/ta^rm

Tutl 2556 5iunwn<wn^nn3Jvn^vin#fEJtTEje;iuniJ @tutu 30 fiu mrMjIfmrmt^Ci

1.Qnmayfnweh-nhsiivif'i jjvniviEjnayiiwtnSLQa^uiJJ n^aTuaej ^tutu 10 pm

2. jjvnQviEnaEiBiuaE) ^tutu 10 nu

10. ?naas;i,aaRn\n^ii

1.^nniny^nniaauManawiifinynueiK^uB^^iil.viEiluiî via^FiyT.viEii.visri'iiiSaa'i's

2.^n înt'aJjiIlnvfn'WKL'wa'WRiJ'unfn^^ nTavj î nTsa'TU uasmiitfiEi'u

3.^nqni^umu^\ flinw|^^a^fiiiLtaKWU5iii3jlviaMuMa î.1y'ui,i,flK'uan'Ma^tiE)iu

T V4.^\ vff3it4^n'tfie!fn\ yianpfnjwl<un'5-3Wiii uas^i^^ww

11. wihsiinai*

w\ iKiiia!lunni^mulRi<inni^in3nijn'3nufl^^iiij5amanniiî wuiiKVî ^ (avii.)

^tutu 874,362.00 unvi (tnJ îua'uî vifl'ua'miansjfaEivinaDaa'atnvifiTu) wrigjrn'jpialiJfl



Iuiii)^"3ijnT3cr^fi'usenEn'3fni5<;U00WWPilfi^^nT3

in_  fmiiiififlJSjj'U'yejfnETeii

mimwihemiivhuiflfNifa^aauijilfli-gfm O -auiksjjifuuw'uem  O -juihswiani'u

@siejIr  O iJBa^sjiTfii^m?  vma^nj 3338 ?̂ tuvi ll n.fi.56 ne^fi^lHPitnni^QiitQntniimili)

tn3Ji5fi^imi4m?R9lil1^ ma-asm

"Tfialafij'aiJiJiswifUinn trvii. iiliulu 874,362.-invi(mJfmtt'uî 'Hwu îNiJ?n3JiBovmffii?r0^

utmotu)"

2. @ue^ifipi minEJii^iBfmm'HW'tfBiJinnfiQisn^ium^ilTslnfiQis; lanyuinenB'uijSiianinfU'̂ mi

A @

jjiff-anf̂ fia  ̂Tamil viieuimij "luttli^i'nejfniiT^^uiQnfnifninjaQ'uaj^Ifiii-ami" RiiDU3JTwl'aiintu^ti

ffr-XLsxuJ* ~^ gntlfl_gviE!_TiM. 15604

/;Jr)//}>i @@  n mnr\ f\ i 2556
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Linh

Lan

Quynh

Linh

Thoa

Lan

Linh

Ann

Thu

Thao

mxn

22/08/1994

01/01/1994

17/10/1994

01/09/1994

09/05/1993

10/02/1994

31/07/1994

21/08/1994

10/01/1994

25/12/1993
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s.

9.
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DSngThi Bich

B Thi Trang

NguyenBao Khanh

PhsuxxThiBich Li6n

LSPhuong Aah

NguylnThiThanh H6ng

LSHdi Y6tl

NguylnThiThanh Ha

BBThi Chau

NguylnThi Thao

w.a.nQ'uvis'n

@u.a.nn'ii'ii

@u.a.njyiia'i

M.a.a>in

20.11.92

15.12.92

03.01.90

18.03.92

21.06.92

25.05.92

15.02.92

05.09.91

08.08.92

11.09.92

twnuhSntn

1007010026

1007040179

0807040067

1007030043

1007070004

1007040071

1007090081

0907040026

1007040021

1007070066
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W.tt.W-JifWi
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Mr.NGUYENANNINH

Ms.NGUVENTHILOANPHUC

Ms-NGUYENNGOCTRAMANH

Ms.DANGTHITHUYLIEN

Ms.PHANQUTNHNHU

Ms.NGUYENTHICAMCHI

Ms.DANGNGOCLINH

Ms.NGUYENPHANTRANCHAU
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64
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11 a @a  iicta wpoisn'aijjm'suivn'jlFi^^millna'uiuvians'iwi

rntnlivi jia?jK?f'ULL'U'uî 3jHun'unflnwni(?i'ui3j

waWniiwI^i^nn^naiiiiî an^ifinwilviyiK5jKaiJLmiji>̂ ijHuniIn^nwnj(?it!'i3j

@jsvri'H'yuvi siĉ  fnn/jifiu - @)S) awimj te b mmiAtlfliajfn'imiymati ^kanpmaitn\

mufnia/tmnei'n ts<̂  uvî -w'jsii'î 'usijfyiiajvniviJJiaEJffi'UPii'uvi'ail'?^ tai.pi. b^^si u?it;̂ a &)&

U'vî 'asiLCiii'usjvnQviyiaEJPiitiPiiuvi'jiIi^j i'ni5i''3yw'unyli?i^nnnii[C(?in^n/?i3Jii1nT3i< 'imi (aifuvi k>)

is. lia-aflanjiiditii'uini'j @wilinwi

m. wivi'U'ifnm'yifnwilviEJLiasmw'î sT'tJaan @wilin-wi-

si. visiiwttm uvnTaini iIisjstu -@

b. w^EJpi'ieie'i'ji^n^yrnsuwH a?uj3ai] n '̂jum*?

@;. aimmjTsi/w

sio. unyanRaj

sis). ai^n'3?J'MTUIW TU

namnviaij

@vin

en-u'W'H'j

@vjtlintn

@wtRmtn

fTj^u mi

nmini'maKm'wun'i/in'mi'u

rra-aajniiLLeisiLrî Tum? /

ii'wunvi  @>. mwiiim3n^\ v^fti@Q\ ^flmmiiv\ m\ vy.iiP\

i  mii^iî Li.aaasi^nniLnyTn'TJVif'iAitiSti'ya-alfi's^rii'jltiisiViQ'î '̂im'un'ii



a/  es  2/

vi  Pi5 o @6<:.b.ob/ IWh k>  fTanfpmJ te b

tia^  'aaaijjjw'UPia'ini'liĵ fi'̂ i.il'UQViEjiniDiiEJ'iEJWi.piy

tiau  ncuiififlcusplmJfiTswfl'isfW'f

?i'3 jfnpiQ<8nfinynlvie)iifi5ifn'ynpisT''UQ9n piaisiĵ 'WEjpi'iawl 'SQjjnuffTun'jTUpmwfQuSai.'wa

mii'̂ iaj'UTa '̂M'jn îJisiviPi (avii.) n^ vif'3<in'i?wn-a<iJi8i.viPi MwiTfi^n'î fia'U'Sjjii'i'bnuasQai'UBiiiJjT.viEJ

Huriunpini.QEJS'i'unM ^injjvinQvi)naĵ Pi3JPinaw4iieisijw)Pin?)w4ki>vî iJVinQvie)naji,tvi-atanpiii ĵ T4n3j

@upiiIafS'U'w uvnivianaaaTuaEj uasiviEjnaafinwnw'î 'Ll'sskviflu'M ŝjvinQviEi'iaauw'Bnpii.iEiPi'unjj

n^anuaa aiBTSJufsf̂ pnjUEiunEJWunjj 4iv,iu mo piu

lufiTau finm îfinwlviejti^sfinww^aanlilî nnii.iEJ'uniieia'uwî a "@uifjetaiiW' w/nmin-i

@ijQnijpiann^^n^awniJiil̂ wSmi3jfpiin3Jfinynioi.tasCi\ ^s?ftinn ^iiaLfeju

iffytjAmn^u f̂waawh'U fla an^TayTJ-aniirui pi^ n̂nfy Hi.naiwifl'uiviEjnniiiJiiiiEjnEJ'www \ u

s>.  Trû uviivi @dr ningnpiw io< dto nan @m.oo - @b.oo u. m "wa-3 kx^d
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en. TUPifltM lab fTSfmimJ \ ><51<3d HBI gC.oo - @la.oo u. iw viejsi ib&.(S9

.̂  tuvisvi mi awn@ b^<srb nan @m.oo - sib.oo m. vu wa^ iviEnaEmQianTaui

wiamnmQTibflwniicunatjijpi qmil'uwasAfuIk

(fn<\ emsu aTawenBw)
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