
ปรับปรุงเดือนพฤศจิกายน 2556 (QA-HU) 

แบบฟอร์มรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
 

 

1. ชื่อโครงการ      โครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซียน: ไทย เวียดนาม กัมพูชา  

 

2. วัตถุประสงค์การจัดโครงการ 

 1. เพ่ือบริการทางวิชาการแก่อาจารย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ต้องการเรียนภาษาเขมร และภาษาเวียดนาม 

2. เพ่ือบริการวิชาการแก่เจ้าหน้าท่ีสถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติท่ีต้องการเรียนภาษาไทย เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานในประเทศไทย 

 

3. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

 ฝ่าย…………………………………………………………………….… 

     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 ภาควิชา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเด่น บุญปก 

 สํานักงานคณบดี 

     ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

มือถือ ..................................................................... 

e-mail ………………………………………………………………….. 

 

4. ระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ 

วัน /เดือน /ปี  

ท่ีจัดโครงการ 

ระยะเวลา  

(ระบุจํานวนวัน / เดือน / ปี) 
สถานท่ีจัดโครงการ 

15-16 มีนาคม 2557 4 วัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   

   

 

5. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน / ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ (PDCA) 

ข้อเสนอแนะจากครั้งก่อน (ถ้ามี) รายละเอียดการดําเนินงานท่ีปรับเปล่ียนในครั้งนี้ 

ไม่มี ไม่มี 
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6. งบประมาณ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แหล่งงบประมาณ หมวด 
จํานวนเงิน (บาท) 

ได้รับ ใช้จริง 

งปม. แผ่นดิน  เงินอุดหนุน 

 รายจ่ายอ่ืน 

 งบดําเนินงาน 

  

งปม.รายได้    100,000 บาท 100,000 บาท 

นอกงบประมาณ  / ไม่ใช้   

งบประมาณ 

ระบุแหล่งท่ีมา

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

 

แผนงาน ผลผลิต 

 ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

 ผลงานการให้บริการวิชาการ 

 ผลงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 

 

7. สนับสนุนพันธกิจ / สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/คณะฯ / สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะฯ / สอดคล้อง

กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 สนับสนุนพันธกิจ 

 ผลิตและพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  

 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างย่ังยืนต่อสังคม ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  

 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม  

 สืบสานและทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ   

 พัฒนาระบบบริหารท่ีมีคุณภาพ และธรรมาภิบาล 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) 

SSAP 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 

SAP 33 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน  

 RAP             

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง

ย่ังยืน                                                                                                         

 เป้าประสงค ์3.1  โครงการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม                                                

 ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ/หรือ สมศ.) 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. / สมศ. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 เกณฑ์ข้อ  5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (ข้อ 3 มีการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย) 
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การบูรณาการกับรายวิชา / การวิจัย  (โปรดระบุ  ถ้ามี) 

  รายวิชา หลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย, ศศ.ม.การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  

 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาตะวันออก รายวิชาภาษาเขมรและภาษาเวียดนาม 

  การวิจัย  การจัดการบริการทางวิชาการแก่สงัคมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

   

 

8. สรุปลักษณะของกิจกรรมท่ีจัดในโครงการ  เช่น  จัดบรรยาย  เสวนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

อมรมภาษาอาเซียน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาเขมร  

  

  

  

 

9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนเป้าหมาย 

(คน) 

จํานวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 

คณาจารย์   

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   

นิสิต   

- ปริญญาตรี   

- บัณฑิตศึกษา   

บุคคลภายนอก 

ระบุ อาจารย์ บุคลากรทางการศกึษา เจ้าหน้าท่ีการ

ทูต เจ้าหน้าท่ีองค์กรระหว่างประเทศ 

55 

 

65 

รวม 55 65 

 

10. ผลการประเมินโครงการ 

10.1 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน   65       คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

 กลุ่มผู้ตอบแบบประเมิน มีดังนี้  

- คณาจารย์ จํานวน     คน  (คิดเป็นร้อยละ         ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด) 

- บุคลากรสายสนับสนุนฯ จํานวน     คน  (คิดเป็นร้อยละ         ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด) 

- นิสิต จํานวน     คน  (คิดเป็นร้อยละ         ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด) 

- บุคคลภายนอก จํานวน        65   คน  (คิดเป็นร้อยละ  100  ของผู้ตอบแบบประเมินท้ังหมด) 
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10.2 ผลการประเมินโครงการ 

10.2.1  ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ลําดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 คะแนน)
มากท่ีสุด

( 5 ) 

มาก 

( 4 ) 

ปานกลาง 

( 3 ) 

น้อย 

( 2 ) 

น้อยท่ีสุด 

( 1 ) 

1 วิทยากรถ่ายทอดความรู้/อธิบายชัดเจน 38 คน 

(58.46%) 

27 คน 

(41.53%) 

 - - 4.58 

2 เอกสารประกอบการอบรมเหมาะสม 26 คน 

(40%) 

39 คน 

(60%) 

   4.40 

3 
มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนหลังการ
อบรม 

24 คน 

(36.9%) 

27 คน 

(41.53%) 

7 คน 

(10.76%) 

7 คน 

(10.76%)  4.04 

4 สามารถนําความรู้ไปใช้ในงาน/ชีวิต 29 คน 

(44.61%) 

31 คน 

(47.69%) 

5 คน 

(7.69%) 

  4.36 

5 สถานท่ีอบรมสะอาด/เหมาะสม 37 คน 

(56.92%) 

25 คน 

(38.46%) 

3 คน 

(4.61%)
  4.52 

6 ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม 25 คน 

(38.46%) 

36 คน 

(55.38%) 

4 คน 

(6.15%) 

 
 4.32 

7 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมเหมาะสม 44 คน 

(67.69%) 

21 คน 

(32.30%) 

  
 4.67 

 รวม  4.41 

หมายเหตุ   จํานวน  10 คน , 5 คน  หมายถึง จํานวนความคิดเห็น  และ  50%  25%  หมายถึง  ร้อยละของผู้ตอบแบบ

ประเมินท้ังหมด 

เกณฑ์ 5 ระดับ มากท่ีสุด = 4.21 - 5.00 

 มาก = 3.41 - 4.20 

 ปานกลาง = 2.61 - 3.40 

 น้อย = 1.81 - 2.60 

 น้อยท่ีสุด = 1.00 - 1.80 
 

 

10.2.2  ผลการประเมินโดยวิธีการอื่น  เช่น  การสัมภาษณ์  การแสดงความคิดเห็น   

ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการฯ มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะผู้เข้าอบรมภาษาไทยท่ีเป็นชาวต่างชาติเห็น

ว่าควรจัดต่อเนื่องและจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความรู้ภาษาไทย และควรจัดอบรมต้ังแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง

หมุนเวียนตลอดปี  

  

 

10.3  ผลประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีของคณะฯ 

ผลการประเมินตัวชี้วัดของโครงการตามแผนฯ ผลการประเมินตามจริง 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ในข้ันพ้ืนฐาน 

 

คะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้ ความสามารถในการ

สื่อสารภาษาไทย ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ในข้ันพ้ืนฐาน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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11. สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

สิ่งท่ีน่าชื่นชม สิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุง 

1. เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์ในการสร้างความรู้ความ

เข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรมให้มากข้ึน 

2. มีการจัดการเน้ือหาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอด

ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

2. ควรเพ่ิมภาษาอาเซียนอ่ืนๆในการอบรมคร้ังต่อไป 

 3. ควรมีการจัดทําเป็น CD เพ่ือนําไปทบทวนบทเรียน 
  

หมายเหตุ   โปรดระบุจํานวนความคิดเห็นท่ีเหมือน/ใกล้เคียงกันในแต่ละความคิดเห็นด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา              

จัดโครงการในคร้ังต่อไป 

12. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ (จากประธาน/หัวหน้าโครงการ)   

-กลุ่มผู้เรียนชาวไทยตอบรับในการเข้าร่วมโครงการช้ามากคงต้องหากลยุทธ์เร่งรัดในคราวต่อไป  

-การเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศเดิมคณบดีลงนามแต่ปัจจุบันเปลี่ยนระเบียบเป็นอธิการบดีลงนามและต้องให้ฝ่ายวิเทศ

สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญ ในทางระเบียบนั้นชอบด้วยเหตุผลแต่ในทางปฏิบัติทําให้เพ่ิมระยะเวลาและข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน การเลี่ยงท่ีจะเชิญวิทยากรชาวต่างประเทศมาให้การอบรมภาษาต่างประเทศเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามข้อจํากัด

ของเวลา การจัดการเอกสาร และการบริหารงาน  

 

13. ภาพประกอบโครงการ 
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fmjjaapiPiaa'an<u8Jvi5PnfiPi<5 15 tl iivnivignfi'EJPii'Ufii^vi^I'jfiJ (w.fi. 2553-2567)

SSAP3 nni^tin^nt!ij1niiiQ^nnniiî ani'3waj'U'i<0iJ6a'ua3si^Pi3JQd'i^^2tu

wmmasa-sfijjaEh-a&alj'u

SAP 33 Ifi'3^n'T3fiiy'via^a^^TiufaasiiLsnLiJ^ULi&j'ufnu6iJU6U'u

pmsjaa^piaa^nuitw'uiĴ ii'inTaPiaiSijj'uyypnfiPi'! (vi.n. 2555-2558) tl-auihsmo! iai.pi. 2557

iJiKtluEJVi5?napi'fvi 3  6ifn^a^(4flQiyfuas'iAi'aj'uiI(5i'5-3n'iiiij1rin'3;3'uinn'3'MiJpa!fi'iwma

^hfiiVivi 2 laEjas^a^^nni^SiJiainn'iimjni'aiiEj'unnieia'uuasi/vtian'i'aQqti

ifi iwiiiiftw 3 fajasIf=i'3^rn'3u1rn'3i6inni'3'vifjniiifl'iyyia?if:niufeJ6au6a'uuasi^Piu

fnnuaaflflaa<anunnTU^nuRO!mwrn'33n'fen (ana./cijjpi.)

a^^Ksnaiivi 5 ni^im'avn-â 'Bnrn'aaHpMPijj

pnu'-a? ana. 5.2 nisiijQ'urii'3\ 1rn'5vn-a^imiiHtn '̂iJisi<L j<iawaa'3fiij

ana. 5.1 @j^uuafi^nfilnnTauini'svii '̂BinTjafi^flu (̂ a 3 Cifn^uirn'ai'airn'a

Linfraflyfrurnr^)

mii'iJfiinnnwafn^iJ'ssi.Ci'Uflcufn'Wfn^nwnfnEii'uilviwTUJjn (IiIi -̂ssjij)

ttl'ulFl'3-3fnilviki

m^ij'Sftnfn'imj (nn^i1ai4fn^aa'uAn)Q'wn/-aTUQKi'a) (ItJi '̂ssij)

viana îi fflPi.jj.fntnlviEj, Pici.u.nTaeiaufn'bnlviEjl'usTUSifn'wnpi'n-j'iJisivi?!

@u

viU'3y-3Tuvif'UW <̂oa'u  fin^^nfnwnlyifjuasfnwngisT'tiaan

Ifi'5^m'3lJ'3t;:ail)̂ 'UTJisinfU VI.PI. 2557



1.  vmnfmuasiviflWfi

a^raj uasihsivimnpi mpn^imwlrauatifnwî Tuaan nmauwmimi iilwnhEj-n'uvî rn'a

\1njsinflian^n^nfnwlvimiasfnwflsTuaan 5 rntrifia ^m imra ty\ i l̂ jji uasnEjPi'unjj r\ ?\

^us11wanL?J l̂^JqR^a^P3Jlvl Jn^^^1y|Jfl^^iJ^faylwan^^ann1lfl Ĵ Ĵ'̂ si^^Pl3Ja'lt?J'u nnm'O'in

njpi"uijj ua^finwnL̂ wiTOtwa?(tia^^aijt!lejiJi^iJit:̂ npijanwLiult!is^ij^niuasqvi5?ii6i(?i'fn'i<3

waj'U'i^'itiij1ni'5;3sa'in'iiL̂ ani?'w'aj'U'i6fl3J6B<uaasi (̂5i3ja&j''i^^S'u m^a'uiajfinwianwEj'U'm 3 fnwn

wna'nQiilunn?ij1nnivin^^inn^un^fiiJUiJijWLiJail^ylwfl^HnH^njqiriwma<u'3iJ Ifiejjj

ndiji,̂ nviijn^Rawmaii^iJfinwnT.viEJiflu^ii '̂i^\ iisLviflviaBan^JVi1a^i-3nuluwiEj^n\  a^^ni vtia

u1i?yi '̂'i^iJi^i'yif3iiJ'5"^TiJ'5SLvifilvi j diijnd3Jii]ivi3jnJw'maij'3ijfinwit6iJij'3i;LasiTj(?itjiijpa<ij(5iRrilt!

1.mauirniyn^^imiiunai^n'j Î'UL'tj^n^Lviwi assiJijjaî a'M^a^niiLi&j'Ufiiwnt'yu'a

2. iviau1rn'3i6ynrn'5urimvt'UTw?ifi'i'uvi?i a-wfrnsvm^ibsivipi uiwî njj^n^vipi'a-ani'3

tiejufnwlvi&j iwal '̂umiiJgw^i'u'I'uil'jstviPilyiy

3. wawliei'ya-a'lfi'a-arm (Output)

4. Wfipi'<̂ 5<?ja<3<[pi<3>3rn'a (Outcome)

wmaiJiwaiiJiiQtIi^Qiwf^nnnn?aij^ijliJl6alvitri T̂j'5slj6y'u^aa^^riiua :̂ f=iiJ

5. eh^lVi (Indicator)

Pisiti'U'uqnnuTJUVi?i?iauT'?i?;n'iij| pmuemjjniir'ltjrniaaen^fn'bnlviEj fiitnny '̂unw /rmi

6. incusiPm3Jani,l\  (Criteria)

Ifrarni'U^4'i?M<Utl'5 JJiai'W.fJ1. 2557



ejwVmiil -̂amtEifh-s'uaej 60% SfiTi3Jtw^vialql'uri'i'3aTj'3iii>i1at!wm'iQijIpi'5^n'i'5?('i3j'i?fi

faEjass 80 ^Q^wmiiJjniiiaiiiJjT.̂ wspitiUiju^nnLmiJvi^aa'UT'̂ m'ijJiPiiiJja'ijJiiisi'l'urinii

7. "asasnfn^muijfn^ (fsiJTu î au tl)

15-16 SliiPlU 2557 ass 22-23 fluiflU 2557

8. am'uvifnimi-n'u

9. wmi'3SjTpi'a>afn^

weiajPiimiiiî i-anTa T̂UTu 55 piu

1.an^n'3EJUSs;'Ufiannivn^nT5^nw'it'ui6y9in'5^LvnAii aasilijjoj îf) 40 nv,

2.mvithvi?mi'uyiFi 15 mi

3. Pian^nitfufisifnpî 'BnfnwlviEjaeisfn'yn^sTuaan

10.^naasiaa în în^jj  (awunTa^ni.'Q^TU)

uwurmehimm'u

foi^mi^hs^tlwibsanaivi.f'i. 2557

1nTwu îmu-ait!pî ieHa

Qviejini^vinaafniifiau

tsrrau"wuiej-jtua-5Rni

3flfiiaanwfisj'fltii.ss^

amu/ntnasj20 Îu^

tan3T5'5'lEJ-3TUWa<[?l'3-3m'3

Iw^unavi3

(2556)

n.fi. n.a.

(2556)

pi.pi. 5.fl.

iGTajnavi 1

(2557)

3J.PI. n.vi.

<

<-

>

@>

(2557)

IU.EJ 1M.P1. 2.EJ.

viunti



l.mvrufsuiw'u-n'u WEinvifnni uasiFnEjywvraarmaa'u

2.tbŝ na3jwust'uaa?ns'i'5ai  van ej-aTurn a is lanw vtiJiEj-jTu a^^n'jpii^ilisiyi^lu

3.pf îieianwa3Tpi'3ueii!̂ a'U"33J^iui'uluTUL6inivi1aanvipiEj ainufiTtneit: 20 "Hilu^ naj

60 6uiTik

A.tl^s'aiJL̂ aaiiJ iJ-asiS-uwa tiasiwvintanen'jnEj-jTuwalpi'j^ni'a

11.^ii'u^naqnEJVNi'U'fla-aTpi'j-afm 100,000 tnvi (vm-mffutnvifh'u)

feiEjataaEj '̂a'liJ'u

1. mflatmvi'LnvienfnfnEj'l'u (600tnvi X 47 Thlu-a) 28,200 uivi

2. eh flamivi'i.nvi annum yuan (l200invi X 22 "inUj-a) 26,400 uivi

3. Hnanvnn'i^ueiiiwia-alijj (65fiiuX25unviX6f:if-3) 9,750 unvi

4. fhaivmnsn^Tu (65fiiiX100uiviX3fi1!'̂) 19,500 unvi

5. phqi^LViUTWJjmananifn'wilviEJ (140 1̂41X20111^) 2,800 uivi

6. fii î-3ivtui'wu'VNLan?(i<3fii'win&j?iuiij (140vi'uiX20'unvi) 2,800 uivi

7. Hi 1̂-3tVlU1^U^Lan?11'3/11<tf1L'!yW3 (140^ 1̂X201171) 2,800 11Y1

8. HifinEJianani miln iejuls'u 7,750 mvi

^jjvi'-ai'u  100,000  ***

*** wdT^&jfniQ^Mvjrm^jrm

12.wavipn^Qn îsl îTU

1.wmfiiijini'svii '̂OiniiClyTn'wsvi'usi'Uvii^fii'wilviEj fiiwiPEJ^uiiJ uasniwiL̂ u? snu

miu^a-jnii

2.wmf'iiini^yii^^ini^ai^iioiIi^Tiwfvil^inni^ai^wliJLiliJiJ'aKlEJ'U'u^arii'jyii^i'u

3.wa6ua^ni'5 Îf:i^^ni'5fii3Ji^niuiliJ'̂ ai'uiyii ;̂36ainii/^ituQ^Ejl?i'

Ifî rm'ihtiqiî 'uiJ'jsjjnaffl.pi. 2557



tulutI^ 15 S 4̂^PIU 2557

08.30 - 10.30 14. BU'aJJfntna'uffEJ'U: fntnlviEJ

I l̂EJan^TaEJWlSgJI 1 GWlXJeiPn

10.30 - 10.40 u  wnfiJibsvnuaivmQn-mauflia-afljj

10.40 - 12.40 "u. au'aiJfiiwna'iL êj'U: /ntnlviEj

T^an^mwiVisEn fw^m î n̂

12.40 - 13.30 u.  mfwU v̂nyBwi^nm^ru
13.30 - 15.00 14. ainufntnaiWEm: fiTbnlviejneai&j'a&j 1

Teija"mimjPijn wa^i

auijjfiTy-nanwEj'u: mwilviEjnau&j'afj 2

IpiEjai5aniiu'3i'w?i ii

15.00 - 15.10 m. vi'niuiJ'aKyi'Tuanvinin'n^uastPiia-a^ii

15.10 - 16.40 14. ainsj/ntnanwEm: finwnlviyn?i'uEj'aj 1

i îEjan^niEj'Bpjjn "aia^

15.10 - 16.40 u.  auiu/ntnanwEm: nnwnlviEjncjjjdaaj 2

I^yai^n^^unvigi mu j

@wa^au'aajfnynuEj î'U'iu

08.30 - 10.30 14. ail'ail/ntnaiWEJ'U: flTbnLlJPll41JJ

10.30 - 10.40 14.  î nfuiJiJivn'uanvi'iiidn-aassiiPiia-a^jj

10.40 - 12.40 14. au'axjfntnaiiii&j'U: fntni/lmmjny

12.40 - 13.30 u.  wnfuil'szvii'uaiviifnfiiJru

13.30 - 15.00 14.  ai)'5Jj/n<tfiant?EJi4: fiTwnLiEj^uiuneijjEj'aEj 1

I^fjan^n?!! (?i<5.Qi?ii4i @unu'W-a^

auuiifntnanwEJU: fiTwnnj^i4n3jnaudaj 2

T^Ejan^n'5 '̂3.viii4'M tu vin

15.00 - 15.10 14. vmfuiJ'3Svni43i'wi'3Timasifsi1a 3̂j

15.10 - 16.40 14. auiajfntnanwej'U: fntnLiEJ^unjjndajtiay 1

15.10 - 16.40 14. auiUfntnaiWEru: fiTwnn^j î'U'iundiJEj'a^ 2

l̂ ij-a^Mvm.mMiA tu vln



Tuisn^vi  15 S'unfijj 2557
at AoisajtmEJFnem'f sjvnQvi!J'i?i')fi1'UFi1<uvî Qli[9iJ

via-aainufiTferuTJin

08.30 - 10.30 u. ainyfiTtena'uSEru: fntniiiw's

10.30 - 10.40 m. wnfiJiJisvnuanvmi'i-maiiifiia^iJ

10.40 - 12.40 u au'53J/n'wnaii,?j'U: rnwraui

12.40 - 13.30 v.  wnfuil'izvmimvrrsfmijyu

13.30 - 15.00 m. au'5Ufi'iwianL??j'U: fiiwit'UJJiinaudafj 1

l(?iEjan )̂i'5EJ'U'uvn<u iiuwn

a\ ?jjfn<wnait?j'U: fiTwii6uiJ'3n3U&jaj 2

fefja'î Tjgj^fiw ^^liviEJin-j

15.00 - 15.10 u vi'nfuiJ'asivi'i'uanvn '̂n^Liasiwia^^ii

15.10 - 16.40 m.  aii'jjjfn'ttiaii.̂ Ej'u: fnwit̂ jj'snauaafj 1

T^ai^niejuuviTU wwn

15.10 - 16.40 "U. au^ni'ttnaiWEJ'U: finw'it'uu'sndjjEja^ 2



Tuan^ îa^ 16 Suhpisj 2557

tfa^atiiisjfn'fen'lvm

09.00 - 10.30 m. au'3ijfnwiaiL?j'U: mtnlviEj

I^jaiqniEJiAi'3f?itu fhs'U'uvi

10.30 - 10.40 u. wnfiJibswnuanvnidn-massiFiia-aliiJ

10.40 - 12.10 "u. au^jjfntnanwEJti: mtnlvm

Teiyaiimm'nlVi'u fbsuuvi

@Ma-39'uiisjfn'bnny^tnsj

09.00 - 10.30 u  auiufnwanw&j'U: finwnngj^tnu

10.30 - 10.40 m. vi'nfinJ'aKyn'ua'ivtTjQ'n^ueisi.piia^^iJ

10.40 - 12.10 m. au^3Jfin<wnaii?j'U: fiTwiLiEJ -̂uiu

I^jQvi jnn'5an^n'3Ej '̂3.viTi4^ tu rln

"wa^auiu/nyni.̂ sj'a

09.00 - 10.30 m. au'aUfnwiaiwej'U: nniwii>'iuij'3

I(?i jw6BT jf!in?i^iiiq'T3fj ^i.n^s ^^un

10.30 - 10.40 u vi'nfinJ'sKvn'ua'ivnn'n^iLaswia^^u

10.40 - 12.10 m. ati'5JjfntnanL?EJ'U: fiTwifDUi



TUlflTlvi 22 S'UHflU 2557
a! fiajsaj'U'temfnfffl'f uvnQviEjn^Ejfii'Ufii'uvi^QT'aai

via-aau'jyfnwivm

08.30 - 10.30 u  auiunnwianwEJU: mtnlviEj

I^&jtn^nifJU's'j'VN^ mm

10.30 - 10.40 u wnfiJibsvnuanvmin-mgisiAia-wsj

10.40 - 12.40 14. atliUfntna'U^EJ'U: fiTfenlviEJ

I îejan^niiEj'U'siviPi mm

12.40 - 13.30 14.  wnf\ ibsvni4anvmnen-ni4

13.30 - 15.00 14.  ainufntnairaa-u: mtnlvi&j

15.00 - 15.10 u.  vi'nfuiJ'aKvniianvniin-aussLPiia^ ĵj

15.10 - 16.40 m. aii'aii/n'tt'lanwEJ'U: mwilyi ĵ

@Ma-aau'aaj/nynnEJ^tnjj

08.30 - 10.30 14.  auiufiiwiaiillEj'U: finwin&j?i<ui3j

I l̂gJSI^TagJ '̂a.viTUM IV, v\ \

0.30 - 10.40 14.  wnfutlisviii4anvtniQi L̂i,at;Lma^ ĵj

10.40 - 12.40 14. atiiiufn'bna'u^EJ'U: fiTwnnEj î'unjj

Î Ejan^n'jEJ^i.viTU'M tu 'Hn

12.40 - 13.30 14. wnftiihsvn'ua'ivninen-n'u

13.30 - 15.00 14. ainufntna-usSEm: m'wnLQ&j '̂unaj

^gjan^ni^ ^^nefun i4njj^^4

15.00 - 15.10 14.  @wnfu'Uis'muaivmii-mauAiia-wiJ

15.10 - 16.40 14.  aTjfunn<ynanL?&j<u: fiiwnnti îtnu

via-aati'aufn'fen itjiji

08.30 - 10.30 14. aii<3iJfiTbnaii,?EJ'U: finwiL^u^

T îEjw'aiEjpnciPi'an îTSEj m.mw nnm')

10.30 - 10.40 v. wnfijihsMnyanvmTn^ucmfiia^iJ

10.40 - 12.40 14.  ainufntna'iwej'u: finwi^u's

12.40 - 13.30 14. wniijiJisvni4a'ivniincn-3ii4

13.30 - 15.00 14. ainyfn'bna'u^ej'U: finwi^u^

I î&jan^Tj^nTO ^31iviEJiro

15.00 - 15.10 14. @wnf'uiJ'aJivn'uanvniin-aaasLPiia-alijj

15.10 - 16.40 14. auiufntnanwEJ'U: ni'W'iL'uu'j



Tuan^Piy^ 23 Stnpiaj 2557

"Ma^ati'sjj.rn'bn'lviy

09.00 - 10.30 u Quiu/nwnanw ĵ'U: mtnlviej

IflEjaiimmfivisEn ^ewmewi

10.30 - 10.40 u  wn?mhsjvnuanvnri'i<masi>f:i1ia-afl3j

10.40 - 12.10 14. aumjfntna'u?EJi4: fntnlvm

TpiEjan^ni^wisEJi woujj^i

@wa-aainajfn'fcni/aEiAtnsj

09.00 - 10.30 14. ainufiTfenaiWEm: fiiwn&jiwiu

T îEjan^nii^i.wu'M tu vln
10.30 - 10.40 u "wnTU'U^svn'uaivi'i^in-auasii.Piia-a^jj

10.40 - 12.10 M. au'JJJfl'l'WnaiLS&J'U: finwinEJ l̂'UIJJ

09.00 - 10.30 m. atiiJjfntna'u^EJU fntni.'UJJii

I^&jan^n'3?j<u<uviT''u ^ui5n

10.30 - 10.40 U 'wnTU'U'asvn'uanvn'n'n-ai.i.asitPiia'aliu

10.40 - 12.10 "u. au'33Jfn<wnaiw&j'U: fiTwn^jwi

wftleiTfi'a-afm a! 'Ma-aiJ'as'ajjfiaisijj'U'tfaFneiPil

11.30 - 12.20 14. SI-aVlSL'lJEJ'U

12.20 - 13.00 14. miS'UVi-unnciiJwmaii'jiJ (Focus Group)

13.00 - 13.50 u. WnfinĴ vmaivn'snai^ru
13.50 - 14.00 14.  ihssTuTfi'̂ n'Tn nanTsnEĵ Tu

14.00 - 14.20 14. ^luvi'uwmaiiiijnd'n

14.20 - 14.40 14.  ftMvmniziimbmmi/$iv\ imfti^mm\ \ ie\ mw@%i-ue)@ri/

anqinEjaniWwiMuyaui^Jifai aasna'mtl(?ilf=i'3^nn'3

iflflnn ?l5iIpi'5^nni7iLt)̂ Ianfn<wn?iaii.?&Ji4: \ \ j pej^itnu najiAî i



VI  oAd < ctI

I & rmiw

LwaWmi n̂L'U'um'sTp'ĵ rniLtl̂ 'lrinfn'wiaanWEJ'u: \ \  nmxiiti riuvĵ n itnwi extr-sib Lias isis-iscn

Sinpftj \D&.&.crJ itJ'uliJwy^nnuiiyufaEJ ^aipTyâ unwnypmii't'uinei'n is ; uwm^i^myfpijvmvi&nfi'ajpii

"UflitJVl'aQl'jai 1AI.PI. teethe) U?i-3^fiiaiSinT'5iJn'1'5lf;l<3-3ni'5 3̂U

a. Pituufipiaisjj'U'wejpi'lafl'f viiJinw

is. @aa^Piai'u^d'iEî nnn'a vulinwi

en. 'MQVi'unfn(sii'ia'ifnwilviyiLasifnw?ii!T''uaan ^ilinwn

sr. iJisBi'uvian '̂s pipi.u. fntnwsi'TUBan viiJintn

dr. "Uissi'uvipi'nawi pipi.u. rnwlviy viilinwi

b. iJ'5 5'i'uvianapii npi.u rnwIviej (dr tl) viiJinw

ri. wibypneWiimEJpn'uei  jinlipii wvi'untlnsjau'sufn'wii'ijjj'a

!. an^niy'wviBEJi  5wwm^?n wvnjid'ioB'U'jiJfn'W'ilviEj

sio. an^i^yTiatn  ijiuiaî pi wvi'U'ifcl'iEjaiiiurntniQEJ '̂u

s>k). BTvniEJViifpi'u  niauw niium-a

am. ui-jeni^m o anti  eru'M frnwrm

cab. @u'nemvruwn'u  taejijnai^ n^um?

ciirf. 'Ui^afliCU  VniJTULlvit! fliilinTj

@d. an^niEJVtTU'M tu  "Wn n'aiiirniiLasia'ijTum'a
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to. lî ^atJ^sanw'i'ULLaKmLilw'i'uIpi'j^nniiHd'iL̂ LLflKLil'ultlaEJi^LiEJ'ufaEJ

~. nirniSiamniiiLaiKiksuii'u&jaTpi'j-arn'a

efa til  @ tecr numwus isctcfM

.^Q.

an

@uujtln

fi'n^pi'i

tnuvi-3^

mw
fhsuuvi

tnu

ia!J3jnai^

VnTJIDUvit!

@Wn

vnJinwn
@wiJinwi

vitlinw

villinwi
viiJinw

WWUIchsJBU'SJJfn'U'U'iJJJ'a

WVI'Uid'lOB'U'JlJfnwiviEJ

'MTWtU1^1EJaU'53JfnWLiy(>linjJ

niiunn-a

fmilflTJ

n-a'jyrn's

n"3i3jn~miatafiijTurn's

n'a'atim'jLLasw ÊJLa'tn'urn'a
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