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บทสรุปผู้บริหาร 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แหล่งเงินรายได้
มหาวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามนโยบายแผนพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได ้ 

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรไทย ผ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมท่ีจําเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเกมส์ 
การละเลน่ท่ีสอดแทรกความรู้เก่ียวกับวัฒนกรรมไทยและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ในคราวเดียวกัน  

ผลการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบว่า สามารถดําเนินงานได้ตามตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ในโครงการได้เพียง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ประเมินเชิงคุณภาพท่ีสูงกว่าค่าเป้าหมายถึง 4.66 คะแนน (จากค่าเป้าหมาย 4.00 คะแนน) แต่ในเชิงปริมาณ 
เชิงค่าใช้จ่าย และเชิงระยะเวลาและสถานท่ี ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายได้ อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รัฐบาลไทยได้มีมาตรการการเว้น
ระยะห่างทางสังคมและห้ามมีการรวมกลุ่มของบุคคลจํานวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อ
ระหว่างกลุ่มบุคคล สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ยกเลิกการดําเนินกิจกรรมถึง 5 กิจกรรม และดําเนินการคืน
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการดําเนินงานในส่วนท่ีจําเป็นเร่งด่วนต่อไป 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงยังคงต้องวางแผนการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรไทย ในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารจริง ฝึกทักษะการฟัง การพูด และโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย สนุกสนาน และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 
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คํานํา 
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามนโยบายแผนพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-2564 จึงได้มีโครงการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี โดยมีลักษณะโครงการท่ีเป็นการส่งเสริมการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนของนักศึกษาต่างชาติ 
ร่วมกับนักศึกษาและบุคลากรไทย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

รายงานผลการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เล่มนี้ จึงเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และแนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึง
เสริมสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กรให้กับนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และเพ่ือสร้าง
เครือข่ายนักศึกษาต่างชาติท้ังในและนอกมหาวทิยาลัยฯ 

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาจไม่สามารถบรรลุค่าเป้าประสงค์ได้อย่างดีนัก อัน
เนื่องมาจากการท่ีต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเกือบ 80% ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ตาม สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
ใคร่ขอขอบคุณผู้ท่ีได้เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้ร่วมดําเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านในโอกาสต่อไป และได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย  

 
ผู้บริหารและบุคลากร 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ช่ือโครงการ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาต ิ 

1.2 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีเคยจัดมาแล้วและจัดเป็นประจําทุกป ี 

โดยมีลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.3 ความสอดคล้องกับแผนในระดบัท่ีสูงกว่า 

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดําเนิน
โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดังต่อไปนี ้

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากําลังคนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ พร้อมทํางานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์ ท่ี  3 ส่ งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้ วย
ภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญยาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
กลยุทธ์ท่ี 3 เชื่อมโยงงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านการเรียนการสอน วิจัยและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2560-
2564) 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มาตรการท่ี 2.4 ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติในโอกาสต่างๆ 

3.  พันธกิจสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
พันธกิจท่ี 2 พัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิชาการ และสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในเวทีระดับนานาชาต ิ
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พันธกิจท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มี
ความพร้อมท่ีจะรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน และนักศึกษาชาวต่างชาติในการเรียนการสอนท่ี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

4. แผนการดําเนนิกิจกรรมภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563   

1.4 หลักการและเหตผุล 

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา โดยมีจํานวนนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีจํานวนบุคลากรชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน กอปรกับ ได้มีการดําเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยท่ีลงนามและยังไม่ลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องนั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติให้กับมหาวิทยาลัย และเพ่ือสร้างความความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยและความรักความ
สามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษา/บุคลากรไทยกับนักศึกษา/บุคลากร
ชาวต่างชาติ ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน การสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับ
นักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้จัดทําโครงการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติข้ึน  

1.5 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ความรู้และแนะนําการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีรวมถึงเสริมสร้างความรัก
ความผูกพันต่อองค์กร 

2. เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขง 

3. เพ่ือเปิดโอกาสใหน้ักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ฝึกทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาต ิ

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยฯ  

1.6 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รกัษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 
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1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษา/บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อย่างมี
ความสุข และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 

2. นักศึกษา/บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรูค้วามเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและภูมิภาคลุ่มน้ําโขงท่ีถูกต้อง 

3. นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและมีโอกาส
กระชับความสัมพันธ์กันเพ่ิมมากข้ึน 

4. มีเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยฯ 
 

1.9 จํานวน/กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักศึกษา/บุคลากร ชาวต่างชาติ จํานวน 100 คน 
2. นักศึกษา/บุคลากร ชาวไทย จํานวน 140 คน 
3. นักเรียน/บุคลากร ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจํานวน 100 คน 

แผนการดําเนินงานเพื่อบรรลุจํานวน/กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม 2563 2563 รวมจํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1  20           20 
กิจกรรมที่ 2   20          20 
กิจกรรมที่ 3     100        100 
กิจกรรมที่ 4       80      80 

กิจกรรมที่ 5         40    40 
กิจกรรมที่ 6         40    40 
กิจกรรมที่ 7          40   40 

รวมทั้งสิ้นจํานวน (คน) 340 
 

1.10 กําหนดการ/ระยะเวลาการดําเนินโครงการ  

ตุลาคม 2562-กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) 

กิจกรรมและวิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง)  
กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่)  
กิจกรรมท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 (วันวาเลนไทน์)  
กิจกรรมท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 (วันสงกรานต์)    
กิจกรรมท่ี 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ     
กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 1  
กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 2 
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กําหนดการ 
กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง) วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวันลอยกระทง 

- วันลอยกระทงคืออะไร ความหมายของการลอยกระทง 
- วันลอยกระทงสําคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมไทย 
- เรียนรู้การทํากระทง 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวันลอยกระทง 

- วิธีการลอยกระทง 
15.00-16.00 กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่) วันท่ี 25 ธันวาคม 
2562 

เวลา กิจกรรม 
08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมตะวันตก (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่) 

- ความหมายของวันคริสต์มาสและการเฉลิมฉลองเนื่องในวันปีใหม่ 
- วันคริสต์มาสและวันปีใหม่สําคัญอย่างไรต่อวัฒนธรรมตะวันตก 
- กิจกรรมการแลกเปลีย่นของขวัญ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 (วันวาเลนไทน์) วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563  
เวลา กิจกรรม 

12.30-13.00 ลงทะเบียน 
13.00-15.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและ

วัฒนธรรมตะวันตก เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ 
- เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทําการ์ดวันวาเลนไทน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

15.00-16.00 กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 (วันสงกรานต์) วันท่ี 10 เมษายน 2563 
เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-10.30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

- การทําน้ําลอยดอกไม้  
- การร้อยมาลัยคล้องคอ 

10.30-10.45 รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 กิจกรรมการสืบสานประเพณีสงกรานต์  

- การสรงน้ําพระ  
- การรดน้ําดําหัว ขอพรจากผู้ใหญ ่

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.30 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  

- การละเล่นพ้ืนบ้าน  
14.30-15.00 รับประทานอาหารว่าง 
15.00-16.00 กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 
เวลา กิจกรรม 

12.30-13.00 ลงทะเบียน 
13.00-14.30 การปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาต ิ

- กล่าวต้อนรับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และผูช้่วยอธิการดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และการศึกษานานาชาต ิ
- ชมวีดีทัศน์แนะนํามหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
- แนะนาํบุคลากรของสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ นักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
- ชี้แจงกําหนดการของนักศึกษาต่างชาต ิ
- แนะนาํการใช้ชวีิตในมหาวิทยาลัยและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาตา่งชาต ิ
- นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับจังหวัดอุบลราชธาน ี

14.30-14.45 รับประทานอาหารวา่ง 
14.45-16.00 ถามตอบและถ่ายภาพร่วมกัน 

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
16.00-18.00 เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทีส่ําคญัของจังหวัดอุบลราชธาน ี
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9-12 มิถุนายน 2563 
วันท่ี เวลา กิจกรรม 

9 มิถุนายน 2563 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 เรียนภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 เรียนรําไทย 

10 มิถุนายน 2563 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 เรียนทําอาหารไทย 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.00 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์และการละเล่นไทย 

11 มิถุนายน 2563 08.30-09.00 ลงทะเบียน  
ออกเดินทางไปยังสถานท่ีศึกษาศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

09.00-12.00 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสาน 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสาน 
16.00-18.00 กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม

กิจกรรม 
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 

12 มิถุนายน 2563 08.30-09.00 ลงทะเบียน 
09.00-12.00 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอีสาน 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 2 วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2563 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 
4 กรกฎาคม 2563 14.30-15.00 ลงทะเบียน 

ออกเดินทางไปยังอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี
15.00-17.00 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน  

เยี่ยมชมศิลปะการแกะสลักเทียนพรรษา 
ร่วมแกะสลักเทียนพรรษาแบบติดพิมพ์ 

17.00-18.00 เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

5 กรกฎาคม 2563 06.00-06.30 ลงทะเบียน 
ออกเดินทางไปยังทุ่งศรีเมือง อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน ี

07.00-11.00 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน  
ชมประเพณีแห่เทียนพรรษา 

11.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 เดนิทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

1.11 สถานท่ีปฏิบัติงาน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ีโรงเรียนและจังหวัดในเขตอีสานใต้ 

1.12 งบประมาณท่ีได้รับ  

ตามแผนการปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แหล่งเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 168,650 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหก

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

1.13 แผนการดําเนนิงาน  

จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใช้หลักวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี ้
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แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
เร่ิมต้น – สิ้นสุด 

ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค.
-

ธ.ค. 

ม.ค.
-

มี.ค. 

เม.ย
-

ม.ิย. 

ก.ค.
-

ก.ย. 
1. ขั้นเตรียมการ/วางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมงาน วางแผนและหน้าท่ีรับผิดชอบ ต.ค. 62     ศิริอนงค ์
1.2 กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ต.ค. 62     ศิริอนงค ์
1.3 หาสถานท่ีจัดโครงการ ต.ค. 62     ศิริอนงค ์
1.4 กําหนดกิจกรรมและเวลาจัดโครงการ ต.ค. 62     ศิริอนงค ์
1.5 ขออนุมัติโครงการ ต.ค. 62     ศิริอนงค ์

2. ขั้นดําเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์
2.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์
2.3 สรุปจํานวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์
2.4 ดําเนินการจัดโครงการกําหนดการ พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์

3. ขั้นติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 
3.1 ประชุมตดิตามความคืบหน้าในการทํางานของ

โครงการ 
ตลอดระยะเวลา

โครงการ 
    พัชรินทร ์

3.2 ตรวจสอบการทํางานของทุกฝ่ายงานในวันจัด
โครงการ 

พ.ย. 62 – ก.ค. 63     พัชรินทร ์

3.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ 

พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์

4. ขั้นการปรับปรุงการดําเนินงานให้เหมาะสม (Act) 
4.1 ป ร ะ ชุ ม ส รุ ป ก า ร ดํ า เนิ น งา น  ปั ญ ห า  แ ล ะ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์

4.2 รวมรวมเอกสาร และดําเนินการเบิกจ่าย  พ.ย. 62 – ก.ค. 63     นพวรรณ 
4.3 จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานและรวบรวมเก็บไว้

เพ่ือใช้ในการจัดทําโครงการครั้งต่อไป 
พ.ย. 62 – ก.ค. 63     ศิริอนงค ์

4.4 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการทํางานอย่าง
เร่งด่วน 

ตลอดระยะเวลา
โครงการ 

    ศิริอนงค ์

1.14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แหล่งเงินรายไดม้หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวนท้ังสิ้น 168,650 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
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รายการ จํานวนเงิน 
ก. หมวดค่าตอบแทน  

ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา 600 บาท x 2 คน x 3 ชั่วโมง 3,600 
ข. หมวดค่าใช้สอย  

กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง) วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 1,050 

ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 100 บาท x 1 ครั้ง) 3,000 

กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่)  
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 1,050 

ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 100 บาท x 1 ครั้ง) 3,000 

กิจกรรมท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 (วันวาเลนไทน์) วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 4,200 

กิจกรรมท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 (วันสงกรานต์) วันท่ี 10 เมษายน 2563 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (100 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 3,500 

ค่าอาหารกลางวัน (100 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง) 5,000 

กิจกรรมท่ี 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 1,750 

ค่าอาหารเย็น (50 คน x 200 บาท x 1 ม้ือ) 10,000 

กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9-12 มิถุนายน 2563 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง) 3,500 

ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 200 บาท x 1 ม้ือ x 2 ครั้ง) 20,000 

ค่าอาหารเย็น (50 คน x 200 บาท x 1 ม้ือ) 10,000 

ค่าท่ีพัก  (500 บาท x 50 คน x 1 คืน) 25,000 

ค่าจ้างเหมารถบัส  24,000 

กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 2 วันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2563 
ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 200 บาท x 1 ครั้ง) 10,000 

ค่าอาหารเย็น (50 คน x 200 บาท x 1 ม้ือ) 10,000 

ค. ค่าวัสด ุ  

ค่าวัสด ุ 30,000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 168,650 

*หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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1.15 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ จํานวนร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรชาว

ต่างประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 

จํานวนร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานท่ีีเข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 

2. เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 4.00 
3. เชิงค่าใชจ้่าย ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ เป็นไปตามแผน 
4. เชิงระยะเวลา

และสถานท่ี 
จํานวนร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

1.16 วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. เก็บข้อมูลจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
2. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และประมวลผล 
3. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ รูปแบบกิจกรรม เวลา และสถานท่ี พร้อมภาพถ่าย 
4. รายงานการเบิกจ่ายท้ังหมดของโครงการเทียบกับแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนกัศึกษาต่างชาต ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

11 

 

บทที่ 2 
ผลการดําเนินงานโครงการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมท้ังสิ้น 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม จํานวน 107 คน รายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง) ในวันจันทร์ท่ี 11 

พฤศจิกายน 2562 ณ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมประกอบด้วย การทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติและ

การลอยกระทง การประกวดกระทง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 31 คน แบ่งเป็น  

1) นักศึกษาไทย จํานวน 14 คน 

2) นักศึกษาต่างชาติ จํานวน 3 คน 

3) อาจารย์/บุคลากรไทย จํานวน 10 คน 

4) อาจารย์/บุคลากรต่างชาติ จํานวน 4 คน 
 

กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและปีใหม่) ในวันพุธท่ี 25 

ธันวาคม 2562 ณ อาคารแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม

สานสัมพันธ์ Icebreaker Activity เพ่ือทําความรู้จักกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ กิจกรรมแข่งขันเกมส์ Christmas Olympics ประเภททีมเพ่ือลุ้นรับรางวัล ประกอบด้วยเกมส์ 

Relay Game, Christmas Charades, and a Scavenger Hunt การจับสลากของขวัญ Gift Raffle โดย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดจํานวน 76 คน แบ่งเป็น  

1) นักศึกษาไทย จํานวน 8 คน 

2) อาจารย์/บุคลากรไทย จํานวน 63 คน 

3) อาจารย์/บุคลากรต่างชาติ จํานวน 5 คน 
 

ท้ังนี้ สามารถแสดงจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามประเภท ได้ดังแผนภูมิต่อไปนี ้

 

 

 

 

 



โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนกัศึกษาต่างชาต ิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 

12 

 

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจําแนกตามประเภท 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าจากประเภทของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจากมากท่ีสุดไปหาน้อย
ท่ีสุด ได้ดังนี้   

1) อาจารย์/บุคลากรไทย  คิดเป็นร้อยละ 68 
2) นักศึกษาไทย   คิดเป็นร้อยละ 21 
3) อาจารย์/บุคลากรต่างชาติ  คิดเป็นร้อยละ 8 
4) นักศึกษาต่างชาติ   คิดเป็นร้อยละ 3  
อนึ่ง จากจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีแสดงให้เห็นดังแผนภูมิข้างต้น อาจบ่งชี้ว่าจํานวนนักศึกษา

ต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีจํานวนน้อยท่ีสุดหากเปรียบเทียบกับจํานวนกลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
ๆ เนื่องจากนักศึกษาสังกัดคณะและสาขาวิชาท่ีมีความหลากหลาย ทําให้มีตารางการเรียนการสอนท่ีไม่
ตรงกัน ทําให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งในแผนการดําเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
อาจต้องมีการปรับแผนการดําเนินกิจรรมให้สามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมมากข้ึน  

ท้ังนี้ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดิม กําหนด
จัดกิจกรรมจํานวน 7 ครั้ง ได้แก่  

กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง)  
กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่)  
กิจกรรมท่ี 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 (วันวาเลนไทน์)  
กิจกรรมท่ี 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 (วันสงกรานต์)    
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กิจกรรมท่ี 5 ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาต ิ     
กิจกรรมท่ี 6 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 1  
กิจกรรมท่ี 7 เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตคนอีสาน ครั้งท่ี 2  
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือ

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่จัดกิจกรรมท่ีเกิดการชุมนุมของกลุ่มคน 
และเพ่ือความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ทําให้ต้องระงับการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท่ี
เหลืออยู่ จํานวน 5 กิจกรรม และดําเนินการคืนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการดําเนินงานใน
ส่วนท่ีจําเป็นเร่งด่วนต่อไป  
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บทที่ 3 
การประเมินผลการดําเนินโครงการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
ต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบเอกสารแบบประเมินโครงการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
เก่ียวกับการดําเนินการจัดสอบ หลังจากเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินท้ังสิ้น 41 คน โดย
สามารถจําแนกตามสังกัด ได้ดังนี ้ 

1. คณะศิลปศาสตร ์     จํานวน 17 คน 
2. สํานักงานอธิการบด ี     จํานวน 16 คน 
3. คณะบริหารศาสตร ์     จํานวน 4 คน 
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   จํานวน 2 คน 
5. คณะรัฐศาสตร ์     จํานวน 1 คน 
6. คณะวิทยาศาสตร ์     จํานวน 1 คน  

  
แผนภูมิท่ี 2 จํานวนผู้ตอบแบบสอบประเมินแยกตามสังกัด 
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ท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ และสํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ได้ดําเนินการประมวลผลโดยอิงการกําหนดช่วงคะแนน (Yamane, T. 1967) ดังนี ้
             คะแนน   ช่วงคะแนน       ระดับ 
  5   4.51-5.00   มากท่ีสุด 
  4   3.51-4.50   มาก 
  3   2.51-3.50   ปานกลาง 
  2   1.51-2.50   น้อย 
  1   1.01-1.50   น้อยท่ีสุด 
Yamane, T (1967) Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall 
 โดยได้ผลการประเมินโครงการฯ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 
จากจํานวนเข้าสอบท้ังหมด 276 คน ดังตารางต่อไปนี ้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า

คะแนน
สูงสุด 

ค่า
คะแนน
ต่ําสุด 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การ 
แปรผล 

กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม 4.59 5.00 3.00 0.55 มากที่สุด 
ได้เรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทย 4.32 5.00 3.00 0.69 มาก 
อาหารมีความเหมาะสม 4.41 5.00 3.00 0.59 มาก 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.46 5.00 3.00 0.64 มาก 
ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการจัดโครงการคร้ังนี ้ 4.66 5.00 4.00 0.48 มากที่สุด 
  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินโครงการฯ จะเห็นได้ว่า ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของโครงการจัด
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลความพึงพอใจต่อภาพรวมของการ
จัดโครงการครั้งนี้เท่ากับ 4.66 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด และในแต่ละกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (3.51-4.50 คะแนน) และระดับมากท่ีสุด (4.51-5.00 คะแนน) โดยสามารถเรียงลําดับจากหัวข้อ
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด ได้ดังนี ้

 

1. กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายและเหมาะสม   4.59 คะแนน 
2. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   4.46 คะแนน 
3. อาหารมีความเหมาะสม     4.41 คะแนน 
4. ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย     4.32 คะแนน 
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เม่ือนําผลการดําเนินโครงการฯ มาประมวลผลและเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผลสรุปดังนี ้
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

การ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนิน
โครงการ 

การแปรผล 

เชิงปริมาณ จํานวนร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรชาวต่างประเทศที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 

(100 คน) 

ร้อยละ 12.00 
(12 คน) 

ไมบ่รรลุตัวชี้วัด 

จํานวนร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานทีี่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 

(140 คน) 

ร้อยละ 67.86 
(95 คน) 

ไมบ่รรลุตัวชี้วัด 

เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 4.00 4.66 บรรลุตัวชี้วัด 

เชิงค่าใช้จ่าย ระยะเวลาและสถานที่ดาํเนิน
โครงการ 

เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคโค

วิด 19 ทําให้ไม่
สามารถดําเนิน
โครงการต่อได ้

ไมบ่รรลุตัวชี้วัด 

เชิงระยะเวลา
และสถานที ่

จํานวนร้อยละการใช้จา่ย
งบประมาณเปน็ไปตามแผน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(134,920 บาท) 

ร้อยละ 8.85 
(14,920 บาท) 

ไมบ่รรลุตัวชี้วัด 

 
โดยสรุป ผลการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 สามารถบรรลุตัวชี้วัดท่ีตั้งไว้เพียง 1 ด้าน ได้แก่ เชิงคุณภาพ แต่ในเชิงปริมาณ เชิงค่าใช้จ่าย 
และเชิงระยะเวลาและสถานท่ี ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รัฐบาลไทยได้มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
และห้ามมีการรวมกลุ่มของบุคคลจํานวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการสัมผัสและแพร่เชื้อระหว่างกลุ่ม
บุคคล สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ยกเลิกการดําเนินกิจกรรมถึง 5 กิจกรรม และดําเนินการคืน
งบประมาณใหกั้บมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการดําเนินงานในส่วนท่ีจําเป็นเร่งด่วนต่อไป 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการประเมินโครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สามารถสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในครั้งต่อไป 

ได้แก่ ด้านระยะเวลาและวันในการจัดกิจกรรม 

การดําเนินการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได้ 2 

กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 (วันลอยกระทง)  และกิจกรรมท่ี 2 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 (วันคริสต์มาสและวันปีใหม่) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพียงอย่างละ 

1 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการจึงได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมโดยเพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และ

วางแผนการดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องไปในทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษา บุคลการไทย และนักศึกษา บุคลากรต่างชาติ ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริง และ

ฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างเต็มท่ี     

ดังนั้น ในการดําเนินการครั้งต่อไป สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงจะยังคงวางแผนการดําเนินงาน

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาและบุคลากรไทย ใน

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริง ฝึกทักษะการฟัง การพูด และโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย สนุกสนาน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน  
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม  
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't2.30-13 .00 a.iTstuuu

13.00-14.30 n r:UmLfi ry nu"n fi nur rir wr 6
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t . u

.U.
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lBisunl:/x1.trrr]r (Pl,an)L 1lu

1.1 :Jxr.i'trltlua:uuaculir Lltloua! r,.A. 62 fi:0u{n

t.2 riruroir'urufirtriruln:rnr: n.?,. 62 fi50unn

1.3 141601UyIa''oln:.rar: n.A. 62 6:OU.in

1.4 dryuofi on::luacularioTn:.rnr: n.a.62 fl:0u,$n

1.5 roouffiIn:.lnr: n.q.62 fi:0u.ifl
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u u n 1:o'r tuu.:1lt :euct'ta1
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n.f,.
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.4.

u .4.

I .tJ
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n.fl.
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2. 1 i:urla"xa"udlnr{nr: \.d. 62 - n.A. 63 650U.1F]

2.2 irafio:fr r{rirrln:.:nr: yt. . 62 - i.a. 63 fl:auna

z.s a:ildrurufrdrfiiuln:rnr: \. . 62 - i.a. 63 650lJ,$A
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-
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11t:Ul'r:
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vt. . 62 - n.q. 63 fl:0una

4.2 i?r:'rr.J ro fl6 ''r: uavrirliunr:rinlru vt. . 62 - fi.q. 63 uYtl::tu
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i., z , c
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n. usr?ofi'flddos
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1,050rirotar:'irluasrnda.:dr (ao nu x 6rv , t n{.r)

3,000rirorrar:nar.riu (30 nu x 1oo rlYt y' nir)
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- i - o^ .i - Z; 'fion::lfi o rEtruffiarJieuuo::ulyrtrua;i6fiinnu5aru nfrfi t iufi 9-12 fiqu1uu 2563

rirotar:'irruavrndordrL (so nu x 35 uy x 2 oYl) 3,500
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rirorur:r6u tso nu ,@9 urvr , t do) 10,000

rirfirt'n (SOO u'rvr x 50 nu x 1 6u) 25,000

fion:rufi z GuuitsarJinruo::illvuuacififiinnudaru nf.rfr z iud 4-5 nrn4'rnil 2563

rirotar:narriu tso nulrfoguv r t nir) 10,000

rirorur:r6u (50 nu x {pur,, t ital 10,000

n- alldo

9,000n1?ao

119,100
;: &! d a .! t - 4vl? luu[{uYt{du (1{u.1rrdul4u{14uu[nllru unlouu'lYlt]1u)

x 'Ifllfia safrara6u n:ranr:

- !-
14. sr,)t?oa't"r d't[50

<tz't 65H
yo- <'l-o 5

.1
/(v

n'rflhsrfiur{a frrrilio (rpr) rirultaurs

rfrqJElrru birioun'ir iouav 80

tuolrirur un{r rfl rurLr u

lilriotrn'ir iouav 8o

1o'i1''ru? un dil tll'rilr]'l u

[sinfun']vl
,j

nlnvuuu[oauR?1111\{ 0 [n [un15m'1:1r..r

In:rnr:

kirioun'ir q.oo

tt{:vavtlalLtava0luvl :vu v[?a']uavaorufi rir rfr uTn:.rnr: r{Juhjnruur.ru

o'ruruiouavnr:ldiirurrr.l:slrrurilutr.l

rll LtrJu

hirioan'ir iouav 80
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In:r nr:o'ofi on::udrr,riufindnursir.rtr6 rJ:ssirt,turJryillo.l 2563

-A?u?l 25 5u21au 2562 |na't 12.00-15.00 u.

ru nraru orfidul du r riruvr#.rarnr:a'rrinmuo6nr:ud

fi on::luanrddourioufdruiaruo::r, 
"{od 

z (iun3adlrauavduflturi)

Christmas and New Year 2020 event

dtauonrr

na1 12.00-12.45i.1. nr:itrl:vuruoryr:i?urYu

r?41 12.45- 13.00 u. fi on::rLarui'rLvrjud lcebreaker Activity

t?41 13.00-14.00u. fitn::rudlqiurnud Christmas Ol.ympics

r?a'r 14.00-15.00 u. fron::uuanuJduuriuu!.riruiruuo::r nr:6'raarnto.lticg Gift Raffl.e

fion::anrstulru

1. nr:irrj:vuruoryr:irrn-u

2. fi o n::rarua-rr{ud tcebreaker Activity rfi orirnrufr-nrTurinfi nu, oror:d *avqnarn:
Zqyt{t't't lytultaut1']n1{t1a

3. fitn::lutirtrurn d christmas oLympics il:vmvrfilrfio{uiu:r.lia rJ:snotrdrutnuai

Retay game, Christmas Charades, and a Scavenger Hunt

4. nlialraarnromri'ry Gift Raffte orniirfnrruirvrndrLriuii (virulilda.rrirto.rtiryur)

firl1U[Uq

- n'riurinnru 6r Christmas f,un.r drfiur vioovl:ffldfivirua'ur1raillrr{dmvuaurvdunr:

taa aao{[ finlauv.in?1 atu
- J Js

lni urfi nilunruro'lnqu rfi orfi ulonralunr:1{nt*r6'lnqwo.rvirulfr'trirrnfi qo

arin:rdrdrula:tnt:: https://forms. gLe/CYwxhsgPx2DGsaqv5g
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Name list of participants

Loy Krathong Festival and Competition 2019 on 11 November 2019 at Office of lnternational Retations

3rd floor, President Buitding, Ubon Ratchathani University

No. Department Signature

1 Asst. Prof. Dr. Chalermchai Wongrak Office of lnternationaL Relations {rtiltL5
2 Thaviny Terry Shaipitisiri Office of lnternationaL Relations 'frt9
3 Office of lnternationaI Relations

4 Jarinda Boonjan Office of lnternationaI Re[ations q)c{Yt

5 Kanjana lvlanomai Offlce of lnternationaL Retations W
6 Pakkawan Kaewbuakai Office of lnternationaL Retations .,fiA,.---
7 Noppawan Kaewwaan Office of lnternationaI Relations 4

Offlce of lnternationaI Retations
'dr

9 fust. Proi Dr. Oranuch Puangsuk Faculty of Liberat Arts dtu-
fust. Proi Suttipong Permpoon Facutty of LiberaI Arts c/Jvr
Atchara Simlee Facutty of Liberal Arts

)<.
r)yac)

1.2 Bavo Stevens Facutty of PotiticaI Science

L3 Achateke Henry Fonji Facutty of Management Science

74 ChengLong Zheng Facutty of Manaqement Science

15 Guo Shuai Facutty of lrilanagement Science

t6 Loylounant Oudhomyath Faculty of LiberaI Arts

77 Ma Thi Thu Thuy Facutty of Liberal Arts

18 Kumiko lr.4ishima FacuLty of Liberal Arts

19 Masaki Koji FacuLty of LiberaL Arts

20 Sayo lwami FacuLty of LiberaI Arts

21. Unju Jumpei Faculty of Liberal Arts

22 Yohei Sasaki FacuLty of Liberal Arts

23 Zhao Xiaowen FacuLty of Liberal Arts

24 Li Xing Faculty of LiberaI Arts

Name-Surname

Patcharin Jongjai

I Sirianong Saen gkrajang

10

7t



Name list of participants

Loy Krathong Festivat and Competition 2Ol9 on 11 November 2019 at Office of lnternationat Retations

3rd floor, President Buitding, Ubon Ratchathani University

SignatureName-Surname DepartmentNo.

Facutty of Libera[ Arts25 Zhao Jing

Faculty of Liberal Arts26 Jame Kenneth Powell ll

Kadek Ray Sutyantha Facutty of Liberal Arts27

Facutty of Liberal Arts28 Kevin lsaac Stumm

Facutty of Liberal Arts29 Mairenallen Joy 1i,4. Basilio wFacuLty of LiberaI Arts30 Mbuwe Bohme Carine

Facutty of Liberal Arts3I Michael James Murphy

32 Madison Pickard

Faculty of Liberal Arts33 Yuttapichal Ladsomdee

ll*^,rt-hpFaculty of Science (Exchange Student)David Kurunczi-Papp34

'.t)di'qFacutty of Science35 Poonnaphob Sopapan

MAFacu[ty of Science (Exchange Student)36 GueI Dzdr "ffi"fi";
FacuLty of Science37

@o/frf"^38 Atongkon Masawat

r.f){Facutty of Engineering39 Jakkawan Kongkain reFacutty of Engineering40

FacuLty of Engineering47 Poypech chaiyatak

oVwaFaculty of LiberaL ArtsSupawadee Kaeoman

frur,%Facutty of Liberal Arts43 Pandoungjai Pundee

9rrae,rOffice of Flnance44 Wannaya Seangdet

.-) ,41Offlce of FinanceRojjana l\,4esakhun

7
1)q44$Office of Finance46 Maneerat Sopasin

7F.r,-Office of Finance47 PattarapoL Chueachatkla

I ffl'{CoLtege of Medicine and Pubtic Heatth48 Pacharee Yingrattanasuk

(t-1\a{tz-.

Facutty of Liberal Arts

Kanyaphach Armart

Faculty of Engineering

Patawee Potong

42

45



Name list of participants

Loy Krathong Festival and Competition 2019 on 11 November 2019 at Office of lnternational Relations

3rd floor, President Buitding, Ubon Ratchathani University

No. Name-Surname Department ,/Il,1ature
49 Jittawee Phattarawachrawi Coltege of Medicine and Pubtic Heatth (
50 Kanpitcha Sittichote Coltege of lr,ledicine and Public Health

51 Coltege of lvledicine and Public Health

52 Ubonwan Phommacha College of lvledicine and Public Health

53 Kanokporn Sinqka Cottege of Medicine and Publlc Health

Anousith SYPHANH Cotlege of Medicine and Public Health

55 FacuLty of Engineerinq

56 Sakponhrik W Faculty of Engineering

Amstrong Ndangoh Faculty of LiberaI Arts

58 Phetvitay Khattiyavong Facutty of Science

59 SouphaLak XATIAKOUN College of Medicine and Pubtic Health

Khamphet VONGLORKHAM Coltege of Medicine and Pubtic Health

61 Nguyen Van Huy Facutty of Management Science

62 Seth Nagarjuna PoweLL Faculty of Liberal Arts

63 Jamyang SELDEN Facu[ty of Engineering

64 Tshoden Yeshi Lhagyel Faculty of Management Science

65 Singye Wangchuk

66 Sudanson JAKMA FacuLty of Management Science

KeoLampanh SIDAVONG Faculty of Science

68 Kikeo SANGPHACHAN Faculty of Liberal Arts

69 Sivitay LAMXAY Facutty of Agricutture
----;-2

70 Andrei Duzhenko Facutty of Science

77 Somsanouk KEOI4ANWONG Facutty of Agricutture

72 Bounsasaun PHOMVONGSA Facutty of Agricutture

Patcharanun Phommachan

54

Nirorn KONG

60

Faculty of Engineering

67
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Name tist of participants

Loy Krathong Festival and Competition 2019 on 11 November 2019 at Office of lnternational Retations

3rd floor, President Building, Ubon Ratchathani University

Name-Surname Department Signature

Wenyong Gao Faculty of PharmaceuticaL Sciences

74 fiv'r&^gal* A"o2'-'^**- T^*tIa * Ceiu\c<-- *-.r^$r.r6tl3y{
A

J hez J ph aov-a I hag ' ,n --\ciw /"*d"
fl

76 lPad6"\fu ll ewql\aL -+*
77 RWd+" Prukh |lp-14 fr-. @'
78 trr/lu APA>/

\Q I Z
a-
a-->/>-79 girttonvaV ilrn*" t-

7-1,;
80 {r+Vor--ar petlvtqr lalfr

^n
tM\

81 ,1.tN0ru,!\/tr{
n .)ldalo,r ^,ffih't, r'rr.{*{ tap11"61,,/{

82

84

86

87

89

90

97

92

94

95

96

No.

73

75

-N

U/w ,

83

85

88

93



Name list of participants

Christmas and New Year 2020 on 25 December 2019

The Office of the President's Buitding Outdoor Patio, lst floor, UBU

No. Name-Surname Department Signature

1 Pandoungjai Pundee Facutty of Liberal Arts t^^r,r,*
2 u.a.urorn: fisulvr Facutty of Law

3 Jemie Facutty of Engineering

4 Pankaew Siangsanoh Facutty of Liberal Arts

5 Chatita Tantabut Faculty of Liberal Arts C\^*hlo.

6 Patcharaporn Komsattam Faculty of LiberaI Arts lnbl"-poro
7 James PoweLt FacuLty of Llberal Arts Y*4
8 Supawadee Kaeoman

,r{,

9 Arisa Sathitsuk FacuLty of Engineering

10 Rodjana Sukdee FacuLty of Business lrlanagement

11 Nonthawat Janthong Faculty of Liberal Arts
1[on$o*^A Ir^W

t2 Faculty of Liberal Arts

73 Michael Murphy Facutty of Liberal Arts // ,/h-/1,,-
74 Mr.Titipot Phakdeewanich Facutty of Potltical Science 6r- '//

15 '[Ln^,L]. \N;snri.,n f rl
I 6c,i'l-q u-p p"\,f,t l$r.^

\6 rr s-funr itro-'+). n.> c,:I> a,
17

$^o-. $r,rrJ J.,1. frEvq d-+ 4rrrl
18 u.6. r,[sfl( fslr {,.t 00rndt d6S 

^/

Faculty of Liberal Arts

Stumm

c+* 5J



No. Name-Surname Department Signature

xn$iltiltu qltfl x 6 f,u o, ul urs /H,r'rr; n{,t N1 {

ilfi.r, cnAs\ nX-l.9hL.
21

a+.,,r Npo'v.J q*/ Ji; na, fi ) f, *L

22

c\F

Lu d. t^{ 5?\ r,,s &\ e 0A h V
23 r.s dcnrr ,l)urfl

24 y r. q'rrrrJ 6l acef,\
l1 tY'

25
fnrr*rltJ hlFRN \J, l*

26 *J^ \ o-.
h? q-'( n odq {n a0..".)olr,.eJ

v-\
-{a

n 1co6

27 ,n \n I arax A, '
@

28 gnul:>"! .tu7r( nOv (\e\.')
29 tfr v_,f arJU 9/w--r CVI 61s:r,'2

(t-...--

30
t

'J,r,6'W qdo M( fl't )* <

3t fr. t{. il(tr.r/ 0"r'/ ,J-/
5t 'lict' otlvna drr r"n N){} ,"

33 u r rJru\r Tfl i^'il0(J'n 
( /t, 

uu,\,

34 -c-
1L.6 , tar,l 'f\dftr4s 1s[-fx,ldlr.^i <fm

35 gntrr';ruolr! Qo&=lng no)rJ3rno,
36 \1r x":$q*5 n*, "\, ^\>V.r ndr-a d! 1x,."'

Name list of participants

Christmas and New Year 2020 on 25 December 2019

The Office of the President's Buitding Outdoor Patio, lst floor, UBU

19

20 {

o,,.: ]6*)wraru 3dr?

tr(r- ln fiYuil,lar>r<.l'Sr, DoDn

rtg)

tN"'--
Al !Iurilu:r

e--lr,



Name list of participants

Christmas and New Year 2O2O on 25 December 2019

The Office of the President's Buitding Outdoor Patio, lst floor, UBU

Department Signature

37 r.'u'qilr \rFil,te r..tl+1. oY srl dvp-srtq,, f4 ,6,-f.tr
38 O.i',t.

l(\ (
Ylnwvn u q/,0n/1

39 dulv.r- flA.*rf,qa A p>
40 tv,A 6a\o",

I
J c{

41 \t,; t Itdo'u rl 6xu.n1v $lt,F' < ,,4-.--

42
V^

fYlr,4ovr om\r)v( ,{/n07
43 ,f";u Szur*C nSrAJ-; +
44

C.4'rllA
.J

n\014 fthlf\}\1 z(eN^r'
1

45
JrrsrrU..5

)
Il-{ aj fl or fl,:t ,z-

46 fl,|I\ 9" Tft!) O t! ey. J.rJ'n , ,-. ,s- r'' ,, rr .'--o-:-

47 ri t,il.l u [r. J*Jt,.rt, $ 
",^",

48
Ji pnr"e.{a,-r {r-\.J91\,0> ,/

49
fgr-n rfru^ S"At-Ooi fX>rI.JL^c1\ fi.Orrn+

50 flfiio flo /^]. fl o1o6 t n
51 rtbuL@ C*.rlp- trP\ 1g/-

5\r SyS LA tr"r-\
9rI- 0ue? IIo.l n.,t{i,{/#

54 rr; >N/q*" Q^-/ W"/?1v
^rb

No. Name-Surname

dMA)
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52
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Name list of participants

Christmas and New Year 2O2O on 25 December 2019

The Office of the President's Buitding Outdoor Patio, 1st floor, UBU

No Name-Surname Signature

li,dtr\ur !Dbu{tl. ndufrvvrn tdo;

uruiln# r{}do a,rr t
tl

n0 'i 0\t\) J,,,,(
57

I
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,6-

58
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61 [\olAn PidloA LK LTL- \--./

62 blo"* R*V*A A""A-
63

U

x i J'n\'.nra )-= h! L- 1'lrIcJL 1 1-r- 74 J-

64 ty"^ tlel'g .t1 tt/#1 n.: ,l"zt 
5

65 yxot(at \6lillh floonfrc

66
I
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67
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I
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l/..
nlVN1/(L +.1-

70 r./a"r .$nf'.t)., ,^ orl v\
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0r\
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n
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Name list of participants

Christmas and New Year 2O2O on 25 December 2019

The Office of the President's Building Outdoor Patio, 1st floor, UBU

No. Name-Surname Department Signature

1 fust. Prof. Chatermchai Wongrak ffice of InternationaL Retations "d;4!fi
Thaviny Terry Shaipitisiri Offlce of lnternationaI Retations

3 Patcharin -Jongai ffice of lnternationaI Retations
I

\/\)

4 Jarinda Boonjan ffice of lnternationaI Relations otu
5 Kanjana Manomai ffice of lnternationaI Re[ations

0?Wr-,t\

Pakkawan Kaewbuakai ffice of lnternationaI ReLations *a
nap/l tl,J'

Noppawan Kaenrwaan Off ce of lnternationaI ReLations /
,d//-

Sirianong Saengkrajang Office of InternationaI Retations ,;1,
q It,'lVt * TVY;q-' r'r*,{>
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,.1 a !)rruuu'rr3.,!n1rninon55 tlafl ruagu[i8u5n1!itllJ0:: at{fr 1 (al.raagnrc?r{)

Evatuation form for the 1't Experience and Culture Exchanges (Loy Krathong Festival.)
-Jiufi tt uqn6nruu 2562 al xrliflulduqlar1ra1fi

on 11 November 2019 at Ubon Ratchathani University

a'rduo.r hj:aritndo{r4'tu y' a.rluria.rdn:.rduaruiarfiurirurrniiao
Pl,ease tick (y') appropriate box which matches your opinion

drud t {arrartrhlro{einauuuufiaufll part 1: rmationGenera

u-n6nur nruc......

Student Facu[ty

4qtu0)
Staff Facultylffice

druvr' z nrtrfilualolunr:rdrdrlla:.:fl1r part 2: your comments

drunr:daion::u Activity

1 Other

el)-
flalauoulrJou .i LflB?nun1:nonnfl::rl

Do you have any comments to make about this event?

:sdtnf UfilUolO Levet of appreciation

ues d6

:runr:!:stiu Details

u'lflrao u1fl drunarl uau

ntfl:: ynnIn?Ttya'lnraluuast14!'lcflLJ

Activities were varied and appropriate.

LU(5UU5fiA1zuUfi5: Lvttr

I have learnt about Thai cutture

a1r1:,ln11r.J 114lt'lsA

Foods are adequate and appropriate

:c rJvna r nr:l"o fi o n ::ri n:u tylr ;al
Duration of the activities are appropriate.

What is your generat appreciation of the activity?

tnoldcrn:.r 't1tJv{ U ann5',u.rt :0fi n,l fli :5U nll

dlu?l 3 tlaldUaUU! Your suggestions

l. I fi rn::udu 1 fi viru6'ornr:1rii1unr:6'olrun*rsio1

Do you have any ideas about other activities for the nelt project?

(1AAll
ndul
Other suggestions

touqrufr viruhinrrrjrrfi olunr:n:on!$! iudulni{n'u
Thank you for your co-operation

unatnS a{fln



.d d lJuuuurrurufll:oiflnnl tuanruagu$uuia1!2Btuotltl ar{, 1 (itlaaun:J}l.l)

Evatuation form for the 1d Experience and Cutture Exchanges (Loy Krathong Festivat)
-Aiufi rt lqa6nrau 2562 su ylaxolauauat,tnoli

on 1l November 2019 at Ubon Ratchathani University

rirduo.r ltj:critado.ruuru y' al'luriardn:rrYuaT ruirrfilyirurrndaa
Ptease tick (y') appropriate box which matches your opinion

drud t rialar,r'ahjta.tfirouuuuaouoll Part 1: Genera( information

fnFnur n2c........

Student Facutty

drud z narufi.ruololunr:rdrd'lu1a:.rn1: part 2: your comments

d'run'lrdinnfl fi rt Activity

du 1 other

raLaIolluuou "] rfl u?fl ufl 1:nonnfl ::x
Do you have any comments to make about this event?

:c6'un'rrufi .rualo Levet or appreciation

rlnaln: d{rin .........f0.t.n0.\.

Staff Facutty/ffice

uo drrln?lda r1n

nnnl:!vlioln't'uJ1441fl ua''ruuaJMr'tcal]

Activities were varied and appropriate.

t9r L:BU:f, a!1g!t.J6t:tl [VtrJ

I have learnt about Thai cutture

olv'r:In't1tMu'r3alJ

Foods are adequate and appropriate

:cuvrrarnr:n'ofi on:: fi alr ruurcau

Duration of the activities are appropriate

In'l'lur,t1t0 ln L0u5'tu?0.tfl lSaonnnlsrJ Lun

What is your general appreciation of the activity?

druii a riarauouu! Your suggestions
- .i .i, - z,"

1.1 nnn:l,l0u'l vrvnumonnl: Lyr] Lun''r:nu{]un:.ia0 [!
Do you have any ideas about other activities for the next project?

,"lq't v c\r :tq
3.2 6x 1
Other suggestions

taun6ufi viluhi'nxrlirufi olunr:n:a n uuurJ:c duln:{nr:

L

:runr:rJ:rfiu Detaits

tJ*""*T ti*_l
*.o^,"^ | o.un".

Thank you for your co-operation.
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uuurJ:Edun1:o'iinnr:!uannJdsuriuuidruiarus:::r a{rd r (iunosn:c r)

Evatuation form for the ln Experience and cutture Exchanges (Loy Krathong Festivat)

iud tr uqn6nruu zsoz ru lrariyurdsqua:rtsri
on 11 November 2019 at Ubon Ratchathani University

rirduor hl:ny"r raia rls y' a.rludo,rfr a:lfiuaruharfi rirurrndaa
Ptease tick (y') appropriate box which matches your opinion

d':ud r tflaXartrtr.lsa{finauuuuaaunlu part 1; GeneraI information

Ll qnarn: flin-o ...n-.:.fl.i.?u-nfrnur nruc....................

Student Faculty Staff Faculty/Office

drud z amffi.rrololunr:nirdaula:lnr: part 2: your comments

:cdunaf ufi {ua1o Lever or appreciation

drunr:i'afi on::u Activity

"l Other

e.i;-
t0tauoLIIUou .l Lnu?nun'l:nonnn::u

Do you have any comments to make about this event?

ua d0

:lernl hsliu Detaits

xr !1n tunar.t IAU

n'l'uva1n?a1 guacLrr.r13ari

re varied and appropriate.Activities we

flnfl:tlj

LU t:UU:6aU',trltu5::1l tYtu

I have learnt about Thai cutture

otlt:in:rulurrval
Foods are adequate and appropriate

:savrlarnr:6'ofi on:: inlrt:ryrLrsar
Duration of the activities are appropriate

fi nrufi ':yr ohlo u:rrlor nr :t'o fr ln::ul
What is your general appreciation of the activity?

!n5{u

d'ud g darauouu; Your suggestions

3. t fi on::r 6u 1 dilrudar nr:birlunr:o-n orunilsiatrJ

Do you have any ideas about other activities for the next poect?

[v\eYv Gtiatn
a.zdul
Other suggestions

i ' ov
touqtufr yi1u1fintrrtirufi olunr:n:onLruuU:yLfi uIn:{nr:

Thank you for your co-operation



uluU:vfiunl:dafi nnrrtJuanr duuriuufdruiaruo::u aird r (,:'uaaun:flr{)

Evatuation form for the 1* Experience and Cutture Exchanges (Loy Krathong Festivat)

iud tr uqatnrau 2562.u tliylolauauaills1ii
on 11 November 2019 at Ubon Ratchathani University

a'rduor }J:ar'tnda{$u1s y' ar'ludo.rdn:rrYuartrharfiurirulrndaa
pLease tick (y') appropriate box which matches your opinion

, .l i &,fl?trI 1 ?A!AT'] lul,a{flnouuUUdAU0lI Part 1: Gene I information

unalns a{oo flD;rrrA3l--l rinfinur nrue................

Student Faculty Staff Faculty/Office

rirud z nrrun'q,rololunr:r{rd':lIa:rnr: part 2: your comments

drunr:i'nion::u Activity

5r.r 1 ottr",

rea-
t0LauoL[urau 1 tnulnunl:afl nnn::!
Do you have any comments to make about this event?

:ta1afl ufi.rYralo Lever or appreciation

d9l

:rgnrt :sdu Details

l]1nrd9l u'1fl

fl Qnl:rJvtio n?'u]14a1nya1 u uau tyu'rv6,J

Activities were varied and appropriate.

It]t:tJu:fi a!?9uusl:u tYru

I have [earnt about Thai culture

0',]141:!n?1 L14I',lc6u

Foods are adequate and appropriate

:ctJvnarnr:dofi on::linrrr: nrurvdl
Duration of the activities are appropriate

in:r!fi .:vra1nlou:'rrrornr:r'ofi an::
What is your general appreciation of the activity?

ra:{1'.l

drud I {arauauus Your suggestions
- j i,

3. t fi an::l6u 1 fr viru6'ornr:hifiiunr:{orunirsialJ
Do you have ideas about other activities for the next project?

z.z dr 1

Other suggestions

toun6ufi yiT uhin'rui:rfi olunr:n:anururJ:s 6uln:lnr:
Thank you for your co-operation.

,t

tl.rnu^T ti*
*orn'on I o,,ur,."


