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คํานํา 
ตามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

และผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครเพ่ือนไทยปฏิบัติงานท่ีศูนย์ไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์
ศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
กําหนดให้อาสาสมัคร จัดทําและส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ทราบน้ัน บัดน้ีได้ดําเนินการปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการปฏิบัติมาให้ทราบ 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงปีที่ ๒ ต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ไทย (Thai Centre) มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (University of Social 
Sciences and Humanities, Vietnam National University in Ho Chi Minh City)  

การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครครั้งน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการส่งผลให้ทั้งสองประเทศมีความ
เข้าใจอันดี มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อกันอย่างแนบแน่นตามกรอบของ
ประชาคมอาเซียนส่งผลให้เกิดการ ขยายการเรียนรู้ และงานวิจัยด้านภาษาไทย วัฒนธรรมไทย วิถี
ชีวิต ประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯลฯ ขยายผลให้แผ่กว้างมาก
ย่ิงขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการเรียนรู้แก่อาสาสมัคร ให้มีความรู้ทางด้านภาษาเวียดนาม วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และประเพณีของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามย่ิงขึ้น ส่งผลให้อาสาสมัครได้พัฒนาด้านการ
เรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างของท้ังสองชาติเป็นอย่างย่ิง สามารถนําความรู้ที่ได้น้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา ๒ ปี ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถดําเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  

 ขอขอบพระคุณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ที่
กําหนดโครงการอาสาสมัครที่มีประโยชน์ และคุณค่าในความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างสองประเทศ 
ทั้งยังให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานของ
ศูนย์ไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

          ขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่ และท่านกงสุล ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ที่ให้คําแนะนําในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครอย่างใกล้ชิด เป็นกันเองอย่างต่อเน่ือง  

          ขอขอบพระคุณ Assoc.Prof.Dr. Hoang Van Viet ผู้อํานวยการศูนย์ไทย มหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่เอาใจใส่ในความเป็นอยู่ ให้คําแนะนําการปฏิบัติงาน ร่วม
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานบังเกิดความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ             

                                                                                 ด้วยความเคารพ 
                                                                            นางสาวปิยนาถ  ชวนเชย 
                                                                               อาสาสมัครเพ่ือนไทย 
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๑.  กําหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน                                                                     ๒ 
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๓.๕  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน                                              ๗ 
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      ๔.๓  ข้อขัดข้อง และปัญหาระหว่างดําเนินงาน                                                 ๘ 
      ๔.๔  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน                                          ๘ 
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๑ 
 

  
ข้อมูลเบื้องตน้ของหน่วยงาน 

 
ศูนย์ไทย มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม (University of Social Science and Humanity : USSH) ต้ังอยู่ที่ห้อง ๑๐.๐๓ อาคาร
ดําเนินการ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ นครโฮจิมินห์ แขวงลินจุง เขตถูด๊ึก          
นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
เก่ียวกับประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภาษา สังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือให้
ประชาชนทั้งสองประเทศก่อเกิดความเข้าใจทางวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งกันและกันมากย่ิงขึ้น  

วิสัยทัศน ์
ศูนย์ไทย เป็นองค์กรช้ันนําสําหรับการเรียนการสอนภาษาไทย และการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ 

รวมถึงการวิจัยในประเทศไทย และเวียดนามรวมทั้ง การฝึกอบรมและบริการทางวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศ และการเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย  

พันธกิจ 
ศูนย์กลางการฝึกอบรมภาษาไทย ให้กับประชาชนทั่วไปของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ี

สนใจภาษาไทยซึ่งมีจํานวนผู้เรียนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กําหนดและจะขยาย
เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

ศูนย์กลางการวิจัย ที่เช่ียวชาญในการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับประเทศไทย และประชาชนไทย
รวมถึงประเด็นที่เก่ียวข้อง 

ศูนย์กลางการจัดหา การบริการทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมต่อกัน 

วัตถุประสงค์ 
 สร้างความเข้มแข็งด้านมิตรภาพของทั้งสองประเทศ สร้างความร่วมมือและความเข้าใจ
ระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งเป็นการขยายการเช่ือมโยงทางวิชาการระหว่าง USSH และองค์กร
มหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานราชการในประเทศไทย 

บุคลากร 
 Assoc.Prof.Dr. Hoang Van Viet  ผู้อํานวยการศูนย์ไทย 

Nguyen Thi Kim Ngan    พนักงานประจําศูนย์ไทย 
Khau Do Hong Anh    พนักงานประจําศูนย์ไทย 
นางสาวพัชรี ตาสาย    อาสาสมัคร 
นางสาวปิยนาถ  ชวนเชย    อาสาสมัคร



๒ 
 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ 
 

         การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครในปีที่ ๒ ได้ดําเนินการครบตามระยะเวลา ๑ ปี ตามข้อตกลง
ในบันทึกความเข้าใจสําเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จึงขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังน้ี 

๑.  กําหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน  

     ให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ไทย ดังน้ี 
     ๑.๑  เพ่ือให้กิจกรรม โครงการ และการดําเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ไทยดําเนินไปด้วยความสําเร็จ
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
     ๑.๒  เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการท่องเท่ียวประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ผู้สนใจ 
และประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ัวไป 
     ๑.๓  ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านภาษาไทยให้แก่ ประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ี
สนใจในทุกระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง สําหรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานต่างกัน 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจ 
     ๑.๔  เผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ถูกต้อง โดยมุ่งให้ผู้ศึกษามีความกล้าแสดงออกในการ
ทํากิจกรรมและสร้างความสนุกสนาน รวมถึงความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยจน
สามารถปฏิบัติได้จริง  
     ๑.๕  ประสานงานด้านการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติต่าง ๆ ที่ศูนย์ไทยได้ร่วมมือกับ
นักวิชาการทั้งประเทศไทยและประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

๒.  รายละเอียดและผลการปฏิบัติระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๒.๑  ด้านการประชุม สัมมนา  
            ๒.๑.๑  การประชุมเพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของศูนย์ไทย และโครงการที่
ดําเนินการในปัจจุบันและอนาคต ระหว่างศูนย์ไทยกับกงสุลใหญ่ไทย ณ ศูนย์ไทย (ห้อง ๑๐.๐๓ 
อาคารดําเนินการ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครโฮจิมินห์ 
แขวงลินจุง เขตถูด๊ึก) รายละเอียดดังน้ี  

๒.๑.๑.๑  ผู้เข้าร่วมประชุม   
      ๑) ผู้อํานวยการศูนย์ไทย  อาสาสมัครไทย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ไทย 
      ๒) กงสุลใหญ่และกงสุล ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

๒.๑.๑.๒  ประเด็นในที่ประชุม 
               ๑)  กําหนดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ในการดําเนินงาน รวมถึง 
แผนการดําเนินงานของศูนย์ไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
     ๒)  การเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมทางวิชาการในหัวข้อ 
“Vietnam – Thailand Building the strengthening strategic partnership in The era of  
globalization and regional connections” ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒.๑.๒  การสมัมนา
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            ๒.๑.๒  การสัมมนาด้านวรรณกรรมในเรื่อง “Đối thoại văn học Việtnam – Thailand  
การสนทนาวรรณกรรมเวียดนาม – ไทย โดย อาจารย์มนธิรา ราโท และ คุณNguyễn Nhật Anh” 
จัดที่ห้องประชุม D 201 - 202  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เขต ๑ 
            ๒.๑.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation 
for building the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and 
regional connections เวียดนาม – ไทย : การสร้างความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างมั่นคงในยุคการเช่ือมโยงระดับโลก และการเช่ือมโยงในภูมิภาค” ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ห้องประชุม D 201 – 202  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เขต ๑ รายละเอียด
ดังน้ี 

๒.๑.๓.๑  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น ๗๐ คน ประกอบด้วย  
                                   ๑)  นักวิชาการจากต่างประเทศ จํานวน ๔ คน ดังน้ี ดร.Jitendra Nath 
Misra, รศ.ดร Hugh Pei-Hsiu CHEN, รศ.ดร มนธิรา ราโท และ ผศ.ดร ภานุพงษ์ อุดมศิลป์   
                                   ๒)  ผู้ร่วมสัมมนาจากองค์กรหรือหน่วยงานไทย ในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม  ประกอบด้วย กงสุลใหญ่ คุณอุรีรัชต์  รัตนพฤกษ์, กงสุล คุณนิจอนันต์ บุรณศิริ, คุณ
วิโรจน์  ผายเมืองฮุง 
                                   ๓ )   จากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประกอบด้วย ดร. Le Thanh Long ผู้อํานวยการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ, คุณ 
Huynh  Minh Thien ประธานสหพันธ์องค์กรมิตรภาพ นครโฮจิมินห์, ตัวแทนผู้นําองค์กร นักวิชาการ 
และคณาจารย์, สื่อมวลชน 3 หน่วยงาน ดังน้ี หนังสือพิมพ์ Tuoi Tre,  สถานีโทรทัศน์ HTV, สํานัก 
ข่าวมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
   ๒.๑.๓.๒  ประเด็นในงานสัมมนา 
                                   ๑)  ประเด็นทั่วไประหว่างไทย เวียดนาม ความสัมพันธ์เวียดนามและ
ไทย ในอดีตและปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างไทย
และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
                                   ๒)  ความสัมพันธ์เวียดนาม ไทย : ความร่วมมือ และโอกาสในภายภาค
หน้า ในเร่ืองของตําแหน่ง หน้าที่ ของความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนาม ไทย ในประชาคมอาเซียนและ
การให้ข้อเสนอแนวทางงานวิจัยให้กับบุคคล หน่วยงานวิจัยและให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 
สถานประกอบการที่สนใจ 
  ๒.๑.๓.๓  สรปุการสัมมนา 
     เกิดความเข้าใจอันดีทั้งสองประเทศในเร่ือง วิชาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานของทั้ง
สองประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านวิชาการอย่างมาก เพราะนักวิชาการท่ีได้เชิญมาบรรยายในการ
สัมมนา มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทําให้ทราบข้อมูลและองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในกรอบ 
 

ความร่วมมือ... 
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ความร่วมมือ ASEAN อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการของสองประเทศให้เข้มแข็งใน
เวทีอาเซียนและในอนาคตสําหรับเวทีโลก 

      ๒.๒  ด้านการสอนภาษาไทย  
   ๒.๒.๑  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับกลาง ๑ ผู้สนใจสมัครเรียน ๒๐ คน ซึ่งแบ่งการสอน
เป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับกลาง ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในระดับกลางได้ และสามารถสื่อสารโดยการตอบคําถามได้อย่างรวดเร็วและชํานาญมากขึ้น และ
กําหนดให้ให้ผู้เรียนศึกษาทางวิดิทัศน์ภาษาไทย ภาพยนตร์สั้น และสารคดีต่าง ๆ เก่ียวกับประเทศ
ไทยตามบทเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถฟังและเข้าใจได้ในระดับดี 
   ๒.๒.๒  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับต้น ๒ เป็นการเรียนต่อของผู้เรียนระดับต้น ๑ ของ
ทางศูนย์ไทยอยู่เดิม ผู้เรียนเรียนรู้คําศัพท์ใหม่เพ่ิมขึ้น และหลักไวยากรณ์จากบทเรียนที่เพ่ิมมากขึ้น
รวมถึงการพูด และการฟังที่ยากมากขึ้น 

      ๒.๓  ด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ  
              ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนารถบพิธ 
    ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm ร่วมกับทางสถานกงสุลใหญ่          
ณ  นครโฮจิมินห์ ร่วมทั้งหน่วยงานไทยในนครโฮจิมินห์ เช่น การท่องเที่ยวไทย และการบินไทย   
    ๒.๓.๓  จัดการต้อนรับคณะนักวิชาการจากประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมงานประชุม 
เชิงปฏิบัติการนานาชาติ 

       ๒.๔  ข้อขัดข้อง และปัญหาระหว่างดําเนินงาน 
   ๒.๔.๑  การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อขัดข้องเร่ืองการดําเนินงานซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ไทย 
ไม่มีสํานักงานที่วิทยาเขต Dinh Tien Hoang เขต ๑ ทําให้ไม่สะดวกในการดําเนินการจัดเตรียมงาน
บางประการ เช่น การเดินทางรับ – ส่ง การจัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ 
ประสานงาน เป็นต้น แต่สามารถดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ๒.๔.๒ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานประชุม สัมมนา และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย จึงไม่สะดวกในการจัดเตรียมห้องประชุม และสถานที่บริเวณงาน 
  ๒.๔.๓ การแปลเน้ือหาระหว่างการประชุมใช้ระบบมีล่ามแปลควบคู่ไปพร้อมกับนักวิชาการ
ผู้บรรยาย ซึ่งในอนาคตควรจะมีการปรับปรุงระบบการแปลเป็นรูปแบบการใช้ตู้แปลและมีหูฟัง
สําหรับผู้เข้าร่วมการประชุม เพราะจะสามารถรับฟังการแปลได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

      ๒.๕  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน 
             ๒.๕.๑  จากการประชุมร่วมกันระหว่างกงสุลไทย และศูนย์ไทย ทําให้ทั้งสองฝ่ายบังเกิด
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของกันและกันย่ิงขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ย่ิงขึ้น และเข้าใจถึงความต้ังใจจริงของประเทศไทยในการที่จะให้ความร่วมมือในทุกบริบทอยู่ในความ
เข้าใจอันดีระหว่างกัน อันขยายผลไปยังระดับชาติของกันและกันด้วย 
              ๒.๕.๒  การสัมมนาด้านวรรณกรรมก่อให้เกิดความเข้าใจในรากเหง้าที่แท้จริงของทั้งสอง
ประเทศ บังเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ และส่งผลให้
เกิดความเข้าใจ การให้ความเคารพซึ่งแสดงถึงความเป็นชาติต่อกัน ซึ่งส่งผลให้กระชับความสัมพันธ์
กันย่ิงขึ้น   
              ๒.๕.๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีทั้งสองประเทศ ใน
ด้านประวัติศาสตร์  สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และความสมัพันธ์ที่มีต่อกันอย่างยาวนาน 
ทําให้ได้ทราบและเกิดความร่วมมือต่อกันในด้านการกําหนดยุทธศาสตร์ในทุกด้านซึ่งจะขยายผลการ
เช่ือมโยงในระดับโลกต่อไป  
              ๒.๕.๔  จากการดําเนินการด้านการสอนภาษาไทย และจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร
ให้กับประชาชน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาทําให้ประชาชนท่ีเข้ารับการเรียน และเข้าร่วม
กิจกรรม รู้จักประเทศไทยทั้งในด้าน ภาษา การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร แหล่ง
ท่องเที่ยวที่สําคัญ มากขึ้นและมีความรู้สึกผูกพันกับชาติไทย    
    ๒.๕.๕ จากการจัดกิจกรรมเพ่ือถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนารถบพิธ แสดงให้ประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าใจถึงความ
จงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อพระองค์ ฯ อย่างหาที่สุดมิได้  

๓.  รายละเอียดและผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มีนาคม  –  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๓.๑  ด้านการประชุมและสัมมนา 
  ๓.๑.๑  การประชุมเก่ียวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา 

มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการดําเนินงานในปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการ และแผนการดําเนินงานในอนาคต  

            ๓.๑.๑.๑  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัย, ผู้อํานวยการ  
ศูนย์ไทย, หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษา ฯ, รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ คุณ จิตเกษม ตันฑศิริ, คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ, คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, อาจารย์สุภัค มหาวรากร และคณะ   

  ๓.๑.๑.๒  ประเด็นในการประชุม 
                ๑)  การอธิบายการดําเนินงานของสองหน่วยงานคือ ศูนย์ไทยกับ

ภาควิชาไทยศึกษาฯ มีความแตกต่างกัน คือผู้ใช้บริการของสองหน่วยงานต่างกัน คือภาควิชาไทย 
ศึกษา ฯ ผู้เรียนจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทางมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ส่วนของศูนย์ไทยจะ 
เป็นบุคคลท่ัวไปที่สนใจในภาษาไทย และมีความต้องการเรียนภาษาไทย สําหรับด้านการสอนของทั้ง
สองหน่วยงานไม่มีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องของผู้ใช้บริการ 

 
๒)  โครงการ...  



๖ 
 

     ๒)  โครงการของศูนย์ไทยในอนาคตในเร่ืองของการประชุมระดับ
นานาชาติ เก่ียวกับหัวข้อของการจัดประชุมคือ “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระราชดําริสู่การปฏิบัติจริง” และ “การปฏิรูประบบเกษตรแบบ
เกษตรร่วมสมัยของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และประสบการณ์เชิงปฏิบัติของประเทศไทยและ
เวียดนาม”  

     ๓)  โครงการอ่ืน ๆ ของทางศูนย์ไทยและกิจกรรมที่จะจัดในอนาคต 
 ๓.๑.๒  การประชุมการจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากพระราชดําริสู่การปฏิบัติจริง” และ “การ
ปฏิรูประบบเกษตรแบบเกษตรร่วมสมัยของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และประสบการณ์เชิง
ปฏิบัติของประเทศไทยและเวียดนาม” โดย ผู้อํานวยการศูนย์ไทย, รองผู้อํานวยการศูนย์เกาหลีเพ่ือ
พัฒนาการเกษตร, กงสุลไทย เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ สถานกงสุลใหญ่  

     ๓.๒  ด้านการสอนภาษาไทย 
  ๓.๒.๑  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับต้น ๑  เป็นการเรียนการสอนระดับต้น ผู้เรียนไม่มี

พ้ืนฐานภาษาไทยมาก่อน โดยเริ่มเรียนต้ังแต่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฯลฯ มีผู้เรียน ๑๕ คน ผู้เรียน
มีความต้ังใจในการเรียน สามารถสื่อสารภาษาไทยเบ้ืองต้นได้ เช่น การแนะนําตัว การทักทาย เป็นต้น  

  ๓.๒.๒  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับต้น ๑ แบบรายบุคคล ซึ่งผู้เรียนไม่มีพ้ืนฐานภาษาไทย
มาก่อน และต้องเร่ิมเรียนภาษาไทยในระดับต้นเช่นเดียวกัน  

     ๓.๓  ด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ  
  ๓ .๓ .๑  เข้าร่วมกิจกรรม Lễ Hội Tết Cổ Truyền Campuchia - Lào - Myanmar - 

TháiLan 2017 โครงการน้ีจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพในเมืองโฮจิมินห์ สมาคมพุทธ
ศาสนาในนครโฮจิมินห์ และประเทศลาว กัมพูชา และไทย ความหมายของกิจกรรมน้ีคือการสร้าง
บรรยากาศปีใหม่เพ่ือให้ชาวกัมพูชา ลาว พม่า และไทย ที่อาศัย และกําลังศึกษา ณ เมืองโฮจิมินห์ 
และช่วยให้ชาวเวียดนามเข้าใจได้ดีขึ้น เก่ียวกับวัฒนธรรมที่สวยงามของแต่ละประเทศซ่ึงเป็น
ประโยชน์ด้านมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน 

 ๓.๓.๒  ให้สัมภาษณ์กับอาจารย์หัวหน้าภาควิชาไทยศึกษา และคณะนักศึกษาภาควิชาไทย
ศึกษา ในเรื่องเก่ียวกับการดํารงชีวิตในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช่น สภาพการอยู่อาศัย และ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ การประยุกต์และการปรับตัวด้านการศึกษาและทําความเข้าใจวัฒนธรรม
เวียดนาม ในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหา ขณะใช้ชีวิตอยู่ที่สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

 ๓.๓.๓  ให้สัมภาษณ์สํานักข่าว Tuoi tre เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และเหตุผลในการศึกษาภาษาไทยของผู้เรียนชาวเวียดนาม และแนวโน้มการเพ่ิม
จํานวนของผู้เรียนภาษาไทยมีจํานวนมากข้ึน และผู้เรียนภาษาไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเก่ียวกับการ
เรียนการสอนภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารระหว่างกัน 

 
๓.๓.๔  เข้าร่วมกิจกรรม... 



๗ 
 

 ๓.๓.๔  เข้าร่วมกิจกรรม Thai family day 2017 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
เป็นงานสืบทอดประเพณีสงกรานต์ของไทย วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพ่ือให้คนไทยในโฮจิมินห์ ได้สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ และรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่  

 ๓.๓.๕  การแปลและเรียบเรียงบทคัดย่อของบทความเพ่ือตีพิมพ์ จัดทําหนังสือรวบรวม
บทความในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation 
for building the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and 
regional connections เวียดนาม – ไทย : การสร้างความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างมั่นคงในยุคการเช่ือมโยงระดับโลก และการเช่ือมโยงในภูมิภาค” 

     ๓.๔  ข้อขัดข้องและปัญหาระหว่างดําเนินงาน 
            การแปล และเรียบเรียงบทคัดย่อเพ่ือทําหนังสือรวบรวมบทความ มีข้อจํากัดด้านจํานวน   
ผู้แปล ทําให้การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนาม 
ต้องใช้เวลานานและการรวบรวมบทความก่อนตีพิมพ์ มีปัญหาการจัดหน้ากระดาษ เมื่อรวมบทคัดย่อ
ภาษาไทยลงในเนื้อหา เน่ืองจากโปรแกรมไม่มีเครื่องมือจัดหน้ากระดาษแบบไทยทําให้เกิดปัญหาก่อน
ตีพิมพ์ ซึ่งทําให้ใช้ระยะเวลายาวนานในขั้นตอนของการตีพิมพ์หนังสือ 

     ๓.๕  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน 
            ๓.๕.๑  จากการประชุมเก่ียวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา 
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะบังเกิดผลดีในด้าน
ของการศึกษาประเทศไทยอย่างลึกซึ้ง อันจะส่งผลให้เยาวชน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป รู้จัก
ในความเป็นชาติไทยมากยิ่งขึ้น เข้าใจในบริบทแห่งการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ไทย และคณะตะวันออก 
ภาควิชาไทยศึกษาย่ิงขึ้น และจากการเตรียมโครงการของศูนย์ไทยในการประชุมระดับนานาชาติจะ
ส่งผลให้นานาชาติได้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนารถบพิต ได้ทรงคิดค้นขึ้นได้ขยายผลไปในระดับนานาชาติต่อไป                   
            ๓.๕.๒  จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้สัมภาษณ์ ได้รับทราบเก่ียวกับพระพุทธศาสนา
ที่ในนครโฮจิมินห์มากขึ้น จากการให้สัมภาษณ์ทําให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ต่อกัน และได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านสภาพการดํารงชีวิต สภาพการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอน
ภาษาไทย รวมท้ังได้เปิดช่องการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยของประชาชนชาว
เวียดนามต่อสื่อมวลชน   

๔.  รายละเอียดและผลการปฏิบัติระหว่างเดือน มิถุนายน  –  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๔.๑  ด้านการสอนภาษาไทย 
  ๔.๑.๑  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับต้น ๑ โดยผู้เรียนไม่มีพ้ืนฐานภาษาไทยและเร่ิมเรียน

เป็นครั้งแรก เน่ืองจากจํานวนของผู้สนใจภาษาเวียดนามมีจํานวนที่เพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก ทําให้ศูนย์
ไทยต้องเปิดห้องภาษาไทยระดับต้น เพ่ือรองรับจํานวนผู้เรียนและมีผู้สนใจสมัครเรียนในระดับต้น ๑ 
จํานวน ๒๒ คน ซึ่งผู้เรียนให้ความสนใจและต้ังใจเรียนเป็นอย่างดี 

๔.๑.๒  เปิดหอ้งสอน... 



๘ 
 

  ๔.๑.๒  เปิดห้องสอนภาษาไทยระดับต้น ๒ ในห้องน้ีจะเป็นผู้เรียนที่สนใจเรียนต่อใน
ระดับสูงขึ้นซึ่งเป็นผู้เรียนเดิมของทางศูนย์ไทยอยู่ก่อนแล้วจํานวน ๑๓ คน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าใจ
ภาษาไทยและสามารถสื่อสารได้เพ่ิมมากขึ้น 

  ๔.๑.๓  ปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนภาษาไทย ด้านเสียงบรรยายประกอบบทเรียนใน
ทุกระดับช้ัน โดยใช้เสียงของผู้สอนภาษาไทย ผู้ช่วยสอน และนักศึกษาฝึกงานในการบันทึกเสียงเพ่ือ
ทําเสียงประกอบบทเรียน 

     ๔.๒  ด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ  
            ๔.๒.๑  ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวาสิต อนันตวิเชียร  เข้ามา
ฝึกงาน ณ ศูนย์ไทยเป็นระยะเวลา ๒ เดือน  
  ๔.๒.๒  บุคลากรของศูนย์ไทยเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว และทัศนศึกษากับคณะตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ที่มุยเน่เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม 
และการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
  ๔.๒.๓  จัดทําวิดิทัศน์ประกอบเสียงบรรยายเกี่ยวกับชีวิต และความเป็นอยู่ขณะดําเนินงาน ณ  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือใช้เป็นการประกอบการอบรมอาสาสมัครใหม่ให้แก่บัณฑิตอาสาสมัคร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

    ๔.๓  ข้อขัดข้องและปัญหาระหว่างดําเนินงาน 
 อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการบันทึกเสียงเพ่ือทําเสียงประกอบแบบเรียนน้ัน ดําเนินการโดยมิได้ใช้ 
เครื่องมือการบันทึกเสียงโดยเฉพาะ ทําให้เกิดปัญหาในการบันทึกเสียง เช่น เสียงไม่ชัดเจน มีเสียงรบกวน  
ทําให้การบันทึกเสียงค่อนข้างยาก และคุณภาพเสียงไม่ดีตามต้องการ 

    ๔.๔  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน 
             ๔.๔.๑  เกิดนวัตกรรมด้านการสอนภาษาไทยข้ึนจากการพัฒนาด้านการบันทึก เป็นอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตภายในนครโฮจิมินห์ 
             ๔.๒.๒  จากการได้ร่วมทัศนศึกษา ทําให้ได้ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศด้านการท่องเที่ยวของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    

๕.  รายละเอียดและผลการปฏิบัติระหว่างเดือน กันยายน  –  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

     ๕.๑  ด้านการเย่ียมชมศูนย์ไทย  
            ๕.๑.๑  กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และ คณะ เข้าเย่ียมชมศูนย์ไทยเพ่ือ 
สอบถามข้อมูลการทํางานของศูนย์ไทย และสอบถาม ด้านความพร้อมของอุปกรณ์, สื่อการเรียนการ
สอน มีสภาพความพร้อมเพียงใด และการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และชุดไทย จํานวนหน่ึงมาให้ 
ศูนย์ไทยเพ่ือใช้การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
  ๕.๑.๒ กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี คุณ 
เฉลิมชัย พรศิริปิยะกุล พร้อมคณะ เข้าเย่ียมชมการทํางานของศูนย์ไทย และพ้ืนที่การจัดห้อง Thai 
cultural room  

     ๕.๒  ด้านการสอน... 



๙ 
 

     ๕.๒  ด้านการสอนภาษาไทย 
  ๕.๒.๑  เปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับต้น ๑ เน่ืองจากผู้สนใจเรียนภาษาไทยมีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้น จึงเปิดห้องเรียนภาษาไทยระดับ ๑ เพ่ิมอีก ๑ ห้องเรียน จํานวน ๑๓ คน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
  ๕.๒.๒  เปิดห้องเรียนภาษาไทยแบบรายบุคคล เป็นห้องพิเศษเก่ียวกับการท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ซึ่งเน้ือหาการสอนเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเวียดนาม
และประเทศไทย ตามประสงค์ของผู้เรียนที่ต้องการเรียนเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเพ่ือนําไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการประกอบอาชีพของผู้เรียน 
           ๕.๒.๓  การประชุมกับหน่วยงานภายนอกด้านการสอนภาษาไทยให้กับพนักงานบริษัท 
MARUEI Vietnam Precision co. LTD ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้อํานวยการศูนย์ไทย,  
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร โดยมีคุณ Hirochi Ura ผู้บริหารบริษัท ณ จังหวัดบิงห์เยือง เข้าประชุม
ร่วมกัน  

    ๕.๓  ด้านกิจกรรมอ่ืน ๆ  
 ๕.๓.๑  กิจกรรมไทยคลับ Thai club เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยงานวันลอยกระทง 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการทํากระทงใบตอง โดยผู้เรียนของศูนย์ไทย และประชาชนทั่วไป เพ่ือเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยที่สําคัญ พร้อมให้ความรู้โดยการอธิบายถึงประวัติ และความเป็นมาของงานวันลอย
กระทง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดกระทงสวยงาม โดยการลงคะแนนเสียงและจัดให้
มีรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด 
 ๕.๓.๒  ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัด
ปทุมธานี เพ่ือการพูดคุย และให้การสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการศูนย์ไทย และอาสาสมัคร ด้านการเรียน
การสอนภาษาไทย และการเผยแพร่วัฒนธรรม รวมทั้งด้านพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

    ๕.๔  ข้อขัดข้องและปัญหาระหว่างดําเนินงาน 
 การจัดเตรียมกิจกรรมไทยคลับในการทํากระทง มีผู้สนใจสมัครเป็นจํานวนมากพร้อมกับ
ลงทะเบียนจํานวน ๕๐ คน อาสาสมัครศูนย์ไทย จึงดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในการทํา
กระทง แต่วันจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าจํานวนที่ลงทะเบียนไว้ จึงทําให้วัสดุอุปกรณ์การ
ทํากระทง, อาหาร และเครื่องด่ืม เหลือเป็นจํานวนมาก ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปทางศูนย์ไทย
จะมีข้อกําหนดโดยการจํากัดจํานวนผู้ลงทะเบียน พร้อมให้การยืนยันกับทางศูนย์ไทยโดยแน่ชัดในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

    ๕.๕  ประโยชน์ต่อประเทศไทยในการปฏิบัติงาน 
  ๕.๕.๑  ด้านการเย่ียมชมศูนย์ไทย ทําให้กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับทราบถึงสภาพเก่ียวกับ
อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ รวมทั้งยังได้ทราบถึงสภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
ศูนย์ไทยด้วย  

           ๕.๕.๒  ด้านการสอน... 



๑๐ 
 

           ๕.๕.๒  ด้านการสอนภาษาไทย ประชาชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ความสนใจ
ด้านการเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น และมีความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
พัฒนาด้านการประกอบอาชีพไปด้วย และเตรียมการด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับพนักงาน
บริษัท MARUEI Vietnam Precision co. LTD ต่อไป    
           ๕.๕.๓  จากการจัดกิจกรรมไทยคลับ ด้านประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ
ถึงประเพณีของไทย และการจัดทํากระทงเพ่ือการร่วมประเพณีที่ดีของไทย    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน 

การประชุมเพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของศูนย์ไทย และโครงการที่ดําเนินการในปัจจุบัน
และอนาคต ระหว่างศูนย์ไทยกับกงสุลใหญไ่ทย ณ ศูนย์ไทย 

 

 

 
การประชุมเพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานของศูนย์ไทย และโครงการที่ดําเนินการในปัจจุบัน

และอนาคต ระหว่างศูนย์ไทยกับกงสุลใหญไ่ทย ณ ศูนย์ไทย 



๑๒ 
 

การสัมมนาด้านวรรณกรรมในเรื่อง “Đối thoại văn học Việtnam – Thailand  การสนทนา
วรรณกรรม    เวียดนาม – ไทย โดย อาจารย์มณทิรา ราโท และ คุณNguyễn Nhật Anh” 

 

 

การสัมมนาด้านวรรณกรรมในเรื่อง “Đối thoại văn học Việtnam – Thailand  การสนทนา
วรรณกรรม    เวียดนาม – ไทย โดย อาจารย์มณทิรา ราโท และ คุณNguyễn Nhật Anh” 

 



๑๓ 
 

 

การสัมมนาด้านวรรณกรรมในเรื่อง “Đối thoại văn học Việtnam – Thailand  การสนทนา
วรรณกรรมเวียดนาม – ไทย โดย อาจารย์มณทิรา ราโท และ คุณNguyễn Nhật Anh” 

   

 

การสัมมนาด้านวรรณกรรมในเรื่อง “Đối thoại văn học Việtnam – Thailand  การสนทนา
วรรณกรรมเวียดนาม – ไทย โดย อาจารย์มณทิรา ราโท และ คุณNguyễn Nhật Anh” 

 

 



๑๔ 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for building 
the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and regional 

connections 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for building 
the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and regional 

connections 



๑๕ 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and 

regional connections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of global intergration and 

regional connections 



๑๖ 
 

     

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of globl intergration and 

regional connections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of globl intergration and 

regional connections 



๑๗ 
 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of globl intergration and 

regional connectionsการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Vietnam and Thailand : The orientation for 
building the strengthened strategic partnership in the era of globl intergration and 

regional connections 



๑๘ 
 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 



๑๙ 
 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 

 

 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 



๒๐ 
 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 

 



๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประกอบอาหารเวียดนาม Cơm tấm 



๒๒ 
 

 

การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 



๒๓ 
 

 

การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  
พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 



๒๔ 
 

 
การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  

พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมเกี่ยวกับการดําเนินงานของ คณะตะวันออก ภาควิชาไทยศึกษา การดําเนินงานในปี  

พ.ศ.๒๕๖๐ ของศูนย์ไทยเก่ียวกับโครงการและแผนการดําเนินงานในอนาคตกับ 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และ คณะ เข้าเย่ียมชมศูนย์ไทยเพ่ือ สอบถามข้อมูลการ
ทํางานของศูนย์ไทย และสอบถาม ด้านความพร้อมของอุปกรณ์, สื่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และ คณะ เข้าเย่ียมชมศูนย์ไทยเพ่ือ สอบถามข้อมูลการ
ทํางานของศูนย์ไทย และสอบถาม ด้านความพร้อมของอุปกรณ์, สื่อการเรียนการสอน 



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี คุณ เฉลิมชัย พรศิริปิยะกุล 
พร้อมคณะเข้าเย่ียมชมการทาํงานของศูนย์ไทย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กงสุล ณ นครโฮจิมินห์ คุณยุทธฤทธ์ิ บุนนาค และผู้บริหารห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี คุณ เฉลิมชัย พรศิริปิยะกุล 
พร้อมคณะเข้าเย่ียมชมการทาํงานของศูนย์ไทย 

 



๒๗ 
 

 

กิจกรรมไทยคลับ Thai club เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยงานวันลอยกระทง  

 

 

 

กิจกรรมไทยคลับ Thai club เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยงานวันลอยกระทง  

 



๒๘ 
 

กิจกรรมไทยคลับ Thai club เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยงานวันลอยกระทง 

 

 

 

กิจกรรมไทยคลับ Thai club เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยงานวันลอยกระทง 

 
 



๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพ่ือการพูดคุย และให้การสัมภาษณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพ่ือการพูดคุย และให้การสัมภาษณ์ 



๓๐ 
 

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับกลาง ๑ 
 

 

 

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับต้น ๑ 

 



๓๑ 
 

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับต้น ๒ 

 

  

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับต้น ๒ 



๓๒ 
 

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับต้น ๑ 

 

บรรยากาศการเรียน การสอนภาษาไทยระดับต้น ๑ 


