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มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

  

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  

ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 



ก 
 

กิตติกรรมประกำศ 
 

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก

ส านักงบประมาณที่เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักศึกษาให้พร้องเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน  

แล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น อย่ า ง ดี จ า ก ค ณะผู้ บ ริ ห า ร มห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะอย่ า ง ยิ่ ง จ า ก  

รองศาสตราจารย์ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ให้การอนุมัติโครงการ  

ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น  

ขอขอบพระคุณ ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือ ดูแล 

และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่ได้สละเวลาถ่ายทอดความรู้อันมี

ค่าให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสด้านเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างยิ่งขึ้น อีกทั้ง

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต/ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาคม

อาเซียนต่อไป 

ขอบคุณ นักศึกษาช่วยงาน จากชมรม English Crazy Club ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน 

ไปจนถึงการออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้ค่ายภาษาและ

วัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยสาระ และความสนุกสนาน 

ขอบคุณ นักศึกษาค่ายจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ความมุ่งม่ันตั้งใจและร่วมสนุกไปกับทุกกิจกรรมที่วิทยากรและผู้จัดโครงการออกแบบและเตรียมไว้ 

-ขอบคุณ ทีมงานส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ร่วมกันเตรียมงาน 

และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของโครงการในครั้งนี้ ที่ไม่ได้กล่าวนาม 

 

 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 



ข 
 

ค ำน ำ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1”ฉบับนี้ เป็นส่วน

หนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 

5-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร โดยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

ส านักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน  สร้าง

ทรรศนะคติที่ดี และผลักดันให้มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งหมายเพ่ือสร้าง

ความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมพหุ

วัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งเป็นการสร้าง

เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในอีกทาง

หนึ่ง 

รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน แก่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

พัฒนาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป 

ในโอกาสนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า

โครงการฯ ในครั้งนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการโครงการฯ เป็นอย่างดี 

 

 

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 

  ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนดังที่ระบุในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า  

“The working language of ASEAN shall be English”  “ภาษาที่ ใ ช้ ในการท า งานของอา เซี ยน  คื อ 

ภาษาอังกฤษ” ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารและการท างานในอาเซียน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ที่ระบุไว้ว่า “เน้นพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอ ไปท างานใน

ต่างประเทศได้และต้องมีการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ดังนั้น ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

จึงจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

ในภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และ 

เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายร่วมกับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน 

เช่น เกม การแก้ปัญหา เพลง การแสดงบทบาทสมมติ  และการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

ด้วยความสนุกสนาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางภาษาให้กับผู้ เรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ เข้าค่าย 

จะได้ดื่มด่ าไปกับวัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างความคิด ท าให้เข้าใจ

รากฐานความเป็นมาของผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 

2. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิดทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักศึกษาไทยเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน 
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ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 รวมเป็นเวลา 6 วัน 

 

สถำนที่ 

- ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

นางสาวจริญดา บุญจันทร์  หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์/นักวิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร  นักวิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข  นักวิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย  นักวิเทศสัมพันธ์ 

นายธนาวุฒิ ภักดียา   นักวิเทศสัมพันธ์ 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สังกัด ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ที่ปรึกษำโครงกำร 

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 24 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้/สื่อสารได้  

1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้/การเข้าร่วมกิจกรรม 

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 

1.5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมมาก่อน 
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2. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 10 มหาวิทยาลัย (9 ประเทศ) จ านวน 20 คน โดย

มหาวิทยาลัย/สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาท่ีสนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสม  

แห่งละ 2 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 

2.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้/สือ่สารได้ 

2.3 เป็นนักศึกษาท่ีมีสัญชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้/การเข้าร่วมกิจกรรม 

2.5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมมาก่อน 

3. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทีมวิทยากร รวม 26 คน  
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย 

1. นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอก

ห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม 

การแก้ปัญหา เพลง บทบาทสมมุติ  

จ านวนร้อยละของการท า

ข้อสอบ ก่อน-หลัง 

กิจกรรม 

คะแนนจากการท าข้อสอบ

ของนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

มีคะแนนเพิ่มข้ึน 

2. นักศึกษามีทรรศนะคติท่ีดีต่อ

ภาษาอังกฤษ และเกิดแรงบัลดาลใจให้

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ทรรศนะคติท่ีผู้เข้าค่ายมี

ต่อภาษาอังกฤษ 

มีการประเมินผ่าน ในระดับ 

4 ขึ้นไป 

3. นักศึกษาไทยเกิดความตระหนัก เห็น

ความส าคัญและประโยชน์ของการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมพหุ

วัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการท่ี

ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน 

ความเข้าใจ เห็น

ความส าคัญและประโยชน์

ของการเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสู่สังคม 

พหุวัฒนธรรม 

นักศึกษาเกิดความตระหนัก 

เห็นความส าคัญและ

ประโยชน์ของการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่

สังคมพหุวัฒนธรรมและ

ความร่วมมือทางวิชาการท่ี

ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนในระดับมาก 

หรือ 4  ขึ้นไป 

4. เกิดเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกับนักศึกษาจากประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน 

จ านวนมหาวิทยาลัย

เครือข่าย 

นักศึกษาจากทุก

มหาวิทยาลัยมีช่องทางการ

ติดต่อกันได้ 
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บทท่ี 2  

กำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 

แผนกำรด ำเนินโครงกำร 

แผนกำรด ำเนนิโครงกำร ระยะเวลำ 

เริ่มต้น-สิ้นสุด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ม.ค

. 

ก.พ

. 

1. ขั้นเตรียมกำร/วำงแผน (Plan) 

1.1 ประชุมงาน วางแผนและหน้าที่

รับผิดชอบ 

1-30 ต.ค. 57      ธนาวุฒ ิ

1.2 ก าหนดจ านวนนักศึกษาและรายชื่อ

มหาวิทยาลัยที่จะเชิญมาเข้าร่วม 

1-30 ต.ค. 57      ธนาวุฒ ิ

1.3 ประสานสถานที่จัดค่าย 1-31 พ.ย. 57      ภัคก์ฆวรรณ 

1.4 ก าหนดกิจกรรมและเวลาจัดค่าย

ตามสถานที่ ที่ได้เลือกไว้ 

1-31 พ.ย. 57      ธนาวุฒ ิ

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 

2.1 ส่งออกจดหมายเชิญนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาค

อาเซียน 

1-24 ธ.ค. 57      พัชรินทร์, 

ธนาวุฒ ิ

2.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วม

โครงการ 

1-24 ธ.ค. 57      ธนาวุฒ ิ

2.3 สรุปจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 

10-20 ม.ค. 58      กาญจนา 

2.4 ประชุมท าความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ

ก่อนด าเนินโครงการ 

30 ธ.ค.57 

-15 ม.ค. 58 

     จนท. ทุกคน 

2.5 จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ และติดต่อ

ยานพาหนะส าหรับเดินทาง 

2 ก.พ. 58      จนท. ทุกคน 
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3. ขั้นติดตำมตรวจสอบขณะด ำเนินงำน (Check) 

3.1 ประชุมติดตามความคืบหน้าในการ

ท างานของโครงการ 

2-5 ก.พ. 58      จริญดา 

3.2 ตรวจสอบการท างานของทุกฝ่าย

งานในวันโครงการ 

6-8 ก.พ. 58      จริญดา 

3.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจใน

การท ากิจกรรมโครงการ 

8 ก.พ. 58      พัชรินทร์ 

4. ขั้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม (Act) 

4.1 ประชุมสรุปการด าเนินงาน ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

9-13 ก.พ. 58      นพวรรณ 

4.2 จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินงาน

และรวบรวมเก็บไว้เพ่ือใช้ในการ

จัดท ากิจกรรมครั้งต่อไป 

9-13 ก.พ. 58      ธนาวุฒ ิ

4.3 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการ

ท างานอย่างเร่งด่วน 

ตลอดระยะเวลา

โครงการ 

     จนท. ทุกคน 
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ก ำหนดกำรโครงกำร “ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมคร้ังที่ 1” 

“The ASEAN Way of Life” ณ ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5-10 ก.พ. 2558 

วันที่ เวลา รายการ 

5 ก.พ. 58 - นักศึกษาต่างชาติเดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6 ก.พ. 58 07.00 ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

10.00 เข้าเยี่ยม ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร 

11.00 เดินทางออกจาก ม.อุบลฯ วิทยาเขตมุกดาหาร 

11.30 เดินทางถึง ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท 

11.40 เข้าท่ีพัก เก็บสัมภาระ 

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง 

12.45 ลงทะเบียน 

13.00 เปิดการอบรมโดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี 

13.20 กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ละลายพฤติกรรม และจับฉลากเพ่ือหา buddy 

14.20 กิจกรรมอาเซียนศึกษา 

15.50 กิจกรรมวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อาเซียน 

17.20 ออกเดินทางจาก ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท 

17.40 เยี่ยมชมวิถีชีวิต ไทย–ลาว-เวียดนาม ณ ตลาดอินโดจีน 

18.40 เดินทางไปยัง ร้านอาหาร ริเวอร์ ซิตี้ 

19.00 รับประทานอาหารเย็น ร้านอาหาร ริเวอร์ ซิตี้ 

20.00 เดินทางกลับระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท และพักผ่อน ตามอัธยาศัย 

7 ก.พ. 58 06.00 บริการโทรปลุก 

07.00 รับประทานอาหารเช้า 

08.00 ลงทะเบียน และกิจกรรมกลุ่ม 

08.45 กิจกรรม Walk Rally ฐานที่ 1 

10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 กิจกรรม Walk Rally ฐานที่ 2 

12.00 รับประทานอาหารเทียง 

13.00 กิจกรรมกลุ่ม 

13.30 กิจกรรม Walk Rally ฐานที่ 3 
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วันที่ เวลา รายการ 

15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15 กิจกรรม Walk Rally ฐานที่ 4 

16.45 กิจกรรมทบทวนความรู้ 

17.00 ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และเตรียมการแสดง Crazy night 

19.00 รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรม Crazy Night (15 นาที/กลุ่ม) 

8 ก.พ. 58 07.30 บริการโทรปลุก 

08.30 รับประทานอาหารเช้า 

09.30 กิจกรรมกลุ่ม 

10.30 พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัล 

11.00 สรุปและกล่าวปิดงาน โดย ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี 

11.30 รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี 

16.00 เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี และเยี่ยมชมวิถีชีวิต และวัฒนธรรม

อีสาน ในจังหวัดอุบลราชธานี 

19.15 เดินทางกลับที่พัก 

20.00 นักศึกษาต่างชาติ เข้าพักท่ีโรงแรมยูเพลส 

9 ก.พ. 58 07.30 บริการโทรปลุก 

08.30 รับประทานอาหารเช้า 

09.30 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

12.00 รับประทานอาหารเที่ยง ที่ศูนย์อาหารกลาง 

13.00 เที่ยวชมงานเกษตรอีสานใต้ 

17.00 รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

10 ก.พ. 58 05.00 บริการโทรปลุก (ส าหรับนักศึกษาจากดานัง) 

06.30 บริการโทรปลุก 

05.30 ออกเดินทางไปยังจังหวัดมุกดาหาร รับประทานอาหารบนรถ 

(ส าหรับนักศึกษาจากดานัง) 

07.00 รับประทานอาหารเช้า 

07.30 ออกเดินทางไปยังสนามบิน 
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รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมลักษณะค่ายผสมผสานกับการอบรม/บรรยาย โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ  

1. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 1.5 ชั่วโมง  

อบรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้

นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และความเหมือนที่เรามีร่วมกัน

มา จากประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า และเพลง เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรู้ และมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดความรักสามัคคีกันมากขึ้นในกลุ่มเยาวชนอาเซียน  โดย  

อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด คณะศิลปศาสตร์ 

2. กำรบรรยำย จ ำนวน 1.5 ชั่วโมง  

การบรรยายเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา เป็นการบรรยายในลักษณะ Talk show ที่เต็มไปด้วย

ความรู้ ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ โดยเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ การก่อตั้งสมาคมอาเซียน 

ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่ควรรู้ 3 เสาอาเซียน และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ตอบค าถามชิงรางวัล และกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย โดย ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล คณะนิติศาสตร์ 

3. กิจกรรมค่ำยภำษำและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 1 วัน 1 คืน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ฐำน ดังนี้ 

3.1. ฐำนอำหำรและเครื่องดื่ม 

ในฐานนี้วิทยากร ได้สาธิตขั้นตอนวิธีการท าอาหาร โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ช่วยในการสอน เพ่ือ

กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่องค าศัพท์

ภาษาอังกฤษท่ีส าคัญในการประกอบอาหาร ได้แก่ ค าศัพท์เก่ียวกับวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ อีกท้ังยังได้

เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการท าอาหาร ได้แก่ ส้มต าไทย ป่อเปียะเวียดนาม และน้ าสมุนไพร ซึ่งเป็นเมนูที่ท า

ได้ง่ายๆ ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปฝึกท าอาหารได้จริงในชีวิตประจ าวัน ระหว่างฝึก

ปฏิบัติวิทยากรจะแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือให้สมาชิกแต่ละกลุ่มรับผิดชอบการท าอาหารในแต่ละเมนูที่

แตกต่างกัน โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความกระตือรือร้น

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มขณะท าอาหาร และสนุกสนานกับการลง

มือท าด้วยตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงความเหมือนและความต่างของอาหาร  

แต่ละประเทศในอาเซียนโดยผู้เข้าอบรมจากแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยอาจารย์

อัจฉรา สิมลี คณะศิลปศาสตร์ และนายฉัตรชัย ครองยุทธ เจ้าของสถาบันสอนภาษา 
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3.2. ฐำนเครื่องจักสำนและของเล่นพื้นบ้ำน 

ฐานนี้มีการสอนวิถีการท าเครื่องจักสานของไทยอย่างง่ายจากตอกไม้ไผ่ และของเล่นจาก

ทางมะพร้าวเป็นภาษาอังกฤษ และสอนค าศัพท์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการท า อีกทั้งยังมี

การให้นักศึกษาลองท าด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาที่เข้าร่วมมีความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ไป   

พร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังได้ของที่ระลึกที่ท าจากฝีมือตนเองกลับประเทศอีกด้วย โดยอาจารย์สุรศักดิ์ 

วิฑูรย์ และอาจารย์สุทธิพงษ์ เพ่ิมพูน คณะศิลปศาสตร์  

3.3. ฐำนกำรแต่งกำยและกำรแสดงพื้นบ้ำน 

ฐานนี้สอนวิธีการนุ่งโจงกระเบนอย่างไทย และวิธีการร าไทยอย่างง่าย โดยใช้เพลงร าวง

มาตรฐานมาใช้ โดยการสอนและการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีการสอดแทรก

ค าศัพท์ที่นารู้ลงไปในบทเรียนด้วย และตบท้ายด้วยการสรรค์สร้างชุดประจ าชาติจากกระดาษและเศษ

วัสดุรีไซเคิล เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังสร้างความ

สนุกสนาน เป็นสีสันให้กับค่ายได้เป็นอย่างดีโดย ดร.อรนุช ปวงสุข และ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ ์

3.4. ฐำนเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกม 

ฐานนี้จะมีเจ้าของภาษาเป็นวิทยากร น านักศึกษาเล่นเกมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และสนุกสนาน 

ช่วยเพ่ิมพูนค าศัพท์ เสริมสร้างทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษจากส าเนียงเจ้าของภาษา (native 

speaker) และยังได้สร้างความสามัคคี ทักษะความเป็นผู้น า เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ความ

เหมือนกันของคนในภูมิภาคอาเซียน และความต่างจากคนในกลุ่มประเทศตะวันตกผ่านเกม โดย  

Mr. Bob Tremayne 

4. กำรทัศนศึกษำ 

ในระหว่างค่ายได้มีกิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือเยี่ยมชมการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานและลงตัว

ระหว่างคนลาว เวียดนาม จีน และไทย ที่ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วม

ค่ายนี้ยังได้เยี่ยมชมความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีโดยการเยี่ยมชมศิลปะทาง

พุทธศาสนาที่งดงาม ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

วิถีชีวิตที่เหมือนและแตกต่างกันของแต่ละศาสนาอีกด้วย 
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บทท่ี 3  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1 ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร มี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 62 คน แบ่งได้เป็นผู้บริหาร 1 คน คณะท างาน 6 คน วิทยากร 10 คน 

นักศึกษาช่วยงาน 9 คน นักศึกษาไทยที่เข้าร่วม 22 คน นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน 14 คน รายละเอียดดังนี้  

ผู้บริหำร 

1. ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะท ำงำน 

2. นางสาวจริญดา บุญจันทร์   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

3. นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

4. นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

5. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

6. นางสาวกาญจนา มะโนมัย   ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

7. นายธนาวุฒิ ภักดียา    ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

วิทยำกร 

8. ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล   คณะนิติศาสตร์ 

9. ดร. อรนุช ปวงสุข    คณะศิลปศาสตร์ 

10. ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์    คณะศิลปศาสตร์ 

11. อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด    คณะศิลปศาสตร์ 

12. Mr. Kadek Ray Sulyantha   คณะศิลปศาสตร์ 

13. อาจารย์สุรศักดิ์ วิฑูรย์    คณะศิลปศาสตร์ 

14. อาจารย์อัจฉรา สิมลี    คณะศิลปศาสตร์ 

15. อาจารย์สุทฺธิพงษ์ เพ่ิมพูล   คณะศิลปศาสตร์ 

16. Mr. Bob Tremayne    ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

17. นายฉัตรชัย ครองยุทธ    เจ้าของสถาบันสอนภาษา 
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นักศึกษำช่วยงำน 

18. นางสาวกิตติยาภรณ์ ทองค าวัน   ชมรม English Crazy Club 

19. นางสาววิภา ศรีนาคา    ชมรม English Crazy Club 

20. นางสาวชลยา จันทร์แรม   ชมรม English Crazy Club 

21. นางสาวคริษฐา กล่อมนที   ชมรม English Crazy Club 

22. นางสาวชัชฎา นิธิศธานี    ชมรม English Crazy Club 

23. นางสาวชลธิชา โคตรวงศ์   ชมรม English Crazy Club 

24. นางสาวนันทกานต์ บุตตา   ชมรม English Crazy Club 

25. นางสาวสิริฉัตร ปัญญาบารมี   ชมรม English Crazy Club 

26. นางสาวมัณฑณา อักโข    ชมรม English Crazy Club 

นักศึกษำค่ำย 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

27. นายอนุพงษ์ วงศ์นิลยอง   คณะเภสัชศาสตร์ 

28. นายเจษฎา กาญจนวงษา   คณะเภสัชศาสตร์ 

29. นายกวีวุฒิ แก้วพวง    คณะเภสัชศาสตร์ 

30. นายกฤษณ์ พรหมปัญญา   คณะเภสัชศาสตร์ 

31. นายภาณุพงศ์ ผ่องใส    คณะเกษตรศาสตร์ 

32. นางสาวเบ็ญจภรณ์ สีดี    คณะเกษตรศาสตร์ 

33. นางสาวชลิกา แก้วพฤกษ์   คณะวิทยาศาสตร์ 

34. นายสดใส ภูชุม    คณะวิทยาศาสตร์ 

35. Mr. Nut SINA     คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

36. Mr. Sovanrath SENG    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

37. นายเกียรติศักดิ์ พิริยะวิวัฒน์วงศ์   คณะศิลปศาสตร์ 

38. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญบุตตะ   คณะศิลปศาสตร์ 

39. นางสาววิภาดา เปลี่ยนสมุทร   คณะศิลปศาสตร์ 

40. นางสาวณิจยาวรรณ มะธิปิไข   คณะศลิปศาสตร์ 

41. นางสาวปิณฑิรา จันทรี    วิทยาเขตมุกดาหาร 

42. นางสาวอัฐญาณีย์ มีศรี    วิทยาเขตมุกดาหาร 

43. นางสาวจิรารัตน์ ทองย่อม   คณะบริหารศาสตร์ 

44. นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง   คณะบริหารศาสตร์ 
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45. นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แทง   คณะบริหารศาสตร์ 

46. นายวรรษพงษ์ เขียวทอง   คณะรัฐศาสตร์ 

47. นายชัยวิทย์ คงนิล    คณะรัฐศาสตร์ 

48. นายยศพนธ์ เกิดวิบูลย์    คณะรัฐศาสตร์ 

Nong Lam University สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

49. Mr. NGUYEN NGOC THACH 

50. Mr. NGUYEN TRAN PHUOC 

Royal University of Agriculture รำชอำณำจักรกัมพูชำ 

51. Ms. KHENG SOKKUNTHEA 

52. Ms. CHHENG SAKHENA 

University of Brunei Darussalam เนกำรำบรูไนดำรสุซำลำม 

53. Mr. AK. HJ. MUHD SAIFUL HAKIMIN BIN PG.HJ. DURAMAN 

54. Mr. MOHAMMAD NAZIRUL SYARQAWI MD JAINI 

Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมำเลเซีย  

55. Ms. NORHAFIF AH BINTI HAMZAH 

56. Mr. MUHAMAD NAIMULLAH BIN MUHAMMAD IKHW ANUDDIN 

Universitas Muhammadiya Yogyakarta สำธำรณรฐัอินโดนีเซีย  

57. Mr. ERIK ERPAN 

58. Mr. AGUS GUNADI 

University of Danang สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

59. Ms. NGUYEN THI THU PHUONG 

60. Ms. LE THI DIEM QUY 

Health Science University สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

61. Ms. MANOPHET MAYXAY 

62. Mr. PHONEPASITH BOUPHA 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 โครงการ ได้แก่

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2557 และ โครงการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับนักศึกษำจำกภูมิภำคอำเซียนมำแลกเปลี่ยน ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำม

พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14 คน ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2558  

ก. หมวดค่ำตอบแทน     

 - ไม่มี    

ข. หมวดค่ำใช้สอย     

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ  เป็นเงิน 11,040  บาท 

 2. ค่าท่ีพัก เป็นเงิน 25,079  บาท 

 3. ค่าเครื่องบินโดยสาร เป็นเงิน 123,100  บาท 

 4. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างประเทศ เป็นเงิน 11,000  บาท 

 5. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นเงิน 190  บาท 

ค. หมวดค่ำวัสดุ     

 - ไม่มี    

 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 170,409  บำท 

 รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นจ ำนวน 170,409 บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่ร้อยเก้ำบำทถ้วน) 
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2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดค่ำยภำษำและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1 ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อม

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 70 คน ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2558 

ก. หมวดค่ำตอบแทน     

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 34,200 บาท 

ข. หมวดค่ำใช้สอย     

 1. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น เป็นเงิน 75,125  บาท 

 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 9,550  บาท 

 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (5-8 ก.พ. 58) เป็นเงิน 7,920  บาท 

 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ Bob เป็นเงิน 2,080  บาท 

 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อ.อรนุช เป็นเงิน 6,160  บาท 

 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ อ.ศุภชัย เป็นเงิน 1,680  บาท 

 7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของนักศึกษา เป็นเงิน 44,800  บาท 

 8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (10 ก.พ. 58) เป็นเงิน 240  บาท 

 9. ค่าเช่าชุดโจงกระเบน เป็นเงิน 2,500  บาท 

 10. ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน 3,000  บาท 

ค. หมวดค่ำวัสดุ     

 1. วัสดุ/อุปกรณ์ เป็นเงิน 35,345.70 บาท 

 2. ไวนิลประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 700  บาท 

 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 223,300.70 บำท 

 รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นจ ำนวน 223,300.70 บำท (สองแสนสองหม่ืนสำมพันสำมร้อยบำทเจ็ดสิบสตำงค์) 

 

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรคำ่ยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 จ ำนวน 393,709.70 บำท ดังนี้ 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ เป็นเงิน  170,409     บาท 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดค่ำย   เป็นเงิน   223,300.70 บาท 

  



16 
 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

ผู้ตอบแบบสอบถำม:  นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 37 คน  

วิธีกำรประมวลผล:  สุ่มเลือกแบบสอบถาม จ านวน 25 ฉบับ (25 คน) 

เกณฑ์คะแนน:  คะแนนจาก 1-5 โดยช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 

          คะแนน ช่วงคะแนน           ระดับควำมคิดเห็น 

          5  4.51 – 5   มากที่สุด 

       4  3.51 – 4.50  มาก 

       3  2.51 – 3.50  ปานกลาง 

       2  1.51 – 2.50  น้อย 

       1  1.01 – 1.50  น้อยที่สุด 

จากแบบประเมิน โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 1 มีความพึง

พอใจในระดับ 4.31 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านภาษา   คะแนนเฉลี่ย 4.44 

2. ด้านวัฒนธรรม   คะแนนเฉลี่ย 4.40 

3. ด้านการจัดกิจกรรม  คะแนนเฉลี่ย 4.17 

4. ด้านอื่น ๆ   คะแนนเฉลี่ย 4.50 

โดยในแต่ละด้านสามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 
แผนภูมทิี่ 1 

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอื่น ๆ  4.50 คะแนน 

และคะแนนน้อยสุดคือ ด้านการจัดกิจกรรม      4.17 คะแนน 

ทั้งนี้คะแนนที่น้อยที่สุด ยังคงอยู่ในระดับ “มาก” โดยสามารถแยกรายละเอียดออกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้  

4

4.5

ด้านภาษา ด้านวัฒนธรรม ด้านการจัด
กิจกรรม 

ด้านอื่น ๆ 

ระดับความพึงพอใจ 4.44 4.4 4.17 4.5

ชื่อ
แก

น

ระดับควำมพึงพอใจค่ำยภำษำและวัฒนธรรม 2558 ครั้ งที่  1
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1. ด้ำนภำษำ มีระดับพึงพอใจรวม ที่     4.44 คะแนน 

 

โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อได้ดังนี้ 

- มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น  4.60 คะแนน 

- มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากข้ึน 4.28 คะแนน 

ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 
แผนภูมิที่ 2 

 

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่าการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นในระดับ “มากที่สุด” และช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารเพิ่มขึ้นในระดับ “มาก” 

 

  

มีโอกาสใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารมากขึน้
มีความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารมาก

ขึน้

ระดบัความพงึพอใจ 4.6 4.28

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ระดบัความพงึพอใจ ด้านภาษา
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2. ด้ำนวัฒนธรรม มีระดับพึงพอใจรวม ที่    4.40 คะแนน 

 

โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 

- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรม 4.52 คะแนน 

- มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนมากขึ้น 4.28 คะแนน 

ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

  

แผนภูมิที่ 3 

 

จากแผนภูมิที่ 3 จะเห็นได้ว่าการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับเพ่ือนต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมในระดับ “มากท่ีสุด” และช่วยให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนเพ่ิมขึ้นในระดับ “มาก” 

 

  

ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ทางวฒันธรรมกบัเพื่อนจากต่างภาษาต่าง
วฒันธรรม

มีความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
มากขึน้

ระดบัความพงึพอใจ 4.52 4.28

4.15

4.2

4.25

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

ระดบัความพงึพอใจ ด้านวฒันธรรม
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3. ด้ำนกำรจัดกิจกรรม มีระดับพึงพอใจรวม ที่     4.17 คะแนน 

 

โดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อดังนี้ 

- อาหารและที่พักมีความเหมาะสม    4.76 คะแนน 

- จ านวนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีเพียงพอและเหมาะสม  4.72 คะแนน 

- กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม   4.44 คะแนน 

- วิทยากรมีความรู้ความช านาญ     3.80 คะแนน 

- ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   3.68 คะแนน 

- ความสะดวกสบายของรถรับ-ส่ง    3.60 คะแนน 

ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 

 

จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นได้ว่า หัวข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1. อาหารและที่พักมีความเหมาะสม       4.76 คะแนน  

2. จ านวนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีเพียงพอและเหมาะสม    4.72 คะแนน 

3. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม    4.44 คะแนน   

หัวข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสะดวกสบายของรถรับ-ส่ง ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 3.60 คะแนน อยู่ในระดับ ”มาก”   

อาหารและที่พกัมี
ความเหมาะสม

จ านวนของเจ้าหน้าที่
ผู้ดแูลมีเพียงพอและ

เหมาะสม

กิจกรรมที่จดัมีความ
หลากหลายและ
เหมาะสม

วิทยากรมีความรู้
ความช านาญ

ระยะเวลาการจดั
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม

ความสะดวกสบาย
ของรถรับ-สง่

ระดบัความพงึพอใจ 4.76 4.72 4.44 3.8 3.68 3.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ระดบัความพงึพอใจ ด้านการจดักิจกรรม
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4. ด้ำนอ่ืน ๆ  มีระดับพึงพอใจรวม ที่    4.50 คะแนน 

 

โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 

- มีความตระหนักในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 4.60 คะแนน 

- มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   4.40 คะแนน 

ดังแผนภูมิด้านล่าง 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 

 

จากแผนภูมิที่ 5 จะเห็นได้ว่าการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ช่วยให้นักศึกษามีความ

ตระหนักในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในระดับ “มากที่สุด” และนักศึกษามีความ

พึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในระดับ “มาก” 

  

มีความตระหนกัในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน

มีความพงึพอใจโดยรวมของการจดักิจกรรมในครัง้นี ้

ระดบัความพงึพอใจ 4.6 4.4

4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

ระดบัความพงึพอใจ ด้านอื่น ๆ
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บทท่ี 4  

ปัญหำ/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 

สรปุผลโครงกำร 

ฐำนที่  1   ข้อเสนอและสรุปกำรปฏิบัติงำนประจ ำฐำนอำหำรและเครื่องดื่ม 

สรุปในภาพรวมของฐานอาหาร  คือ นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยในฐานแนะน าและสอน

วิธีการปฏิบัติและจะให้นักศึกษาสอนกันเอง และให้น าเสนออาหารในช่วงสุดท้ายให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

ปัญหาที่พบ คือ การบริหารจัดการเวลายังไม่ชัดเจน และปัญหาทางเทคนิค เช่น สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ใช้ส าหรับการแสดงอาหารประจ าชาติของแต่ละประเทศ 

ฐำนที่  2   ข้อเสนอและสรุปกำรปฏิบัติงำนประจ ำฐำนจักสำนและของเล่นพื้นบ้ำน 

สรุปในภาพรวมของฐานจักสาน  คือ นักศึกษามีความตั้งใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีการท างานเป็นทีม  

ปัญหาที่พบ คือ ในการบริหารจัดการเวลายังไม่ชัดเจน วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ แต่ขอตัดกิจกรรมที่ใช้ใบตองออก

ในการจัดค่ายครั้งต่อไป เนื่องจากเวลาจ ากัด และต้องการใช้สนามหญ้าหรือบริเวณที่กว้างพอเป็นสถานที่

ส าหรับให้นักศึกษาได้นั่งจักสานได้สะดวก  

ฐำนที่  3  ข้อเสนอและสรุปกำรปฏิบัติงำนประจ ำฐำนเครื่องแต่งกำยและกำรแสดงพื้นบ้ำน  

สรุปในภาพรวมของฐานเครื่องแต่งกาย คือ นักศึกษามีความพร้อมมาก ในฐานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 จะสอนร า และส่วนที่ 2 จะให้ออกแบบเสื้อผ้าประจ าชาติ และในช่วงสุดท้ายจะให้น าเสนอเป็นกลุ่ม 

ซึ่งนักศึกษาในช่วงแรกทดสอบนักศึกษาจะยังไม่เข้าใจ แต่ในช่วงสุดท้ายนักศึกษาสามารถสื่อสารและปฏิบัติได้

เป็นอย่างดีเยี่ยม  

ปัญหาที่พบ คือ ในฐานเครื่องแต่งกายวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น กรรไกร กระดาษกาว กระดาษแก้ว แต่

กระดาษหนังสือพิมพ์ คงไม่จ าเป็นต้องใช้ ในการจัดค่ายครั้งต่อไป 

ฐำนที่  4   ข้อเสนอและสรุปกำรปฏิบัติงำนประจ ำฐำนเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกม 

สรุปในภาพรวมของฐานภาษาอังกฤษ คือ นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง

จากเจ้าของภาษาได้ในระดับดี อีกทั้งในฐานนี้ยังเน้นการสร้างความสามัคคี ความไว้ใจกันในทีม และเรียนรู้การ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

ปัญหาที่พบ คือ นักศึกษาจากคณะบริหารศาสตร์ และวิทยาเขตมุกดาหาร มีข้อจ ากัดด้านทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องมีผู้ช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้ตลอดการเข้าร่วม

กิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจำกวิทยำกร (จำกกำรประชุมวิทยำกร เม่ือวันที่ 7 ก.พ. 58 ณ ระเบียงแก้วมุกดำรี

สอร์ท) 

1. คณะควรคัดเลือกนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และ

กล้าแสดงออก เข้าร่วมในค่ายครั้งต่อไป 

2. ให้แจ้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้คัดนักศึกษาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้  

3. ควรนัดประชุมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาแต่ละคณะที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้นักศึกษาได้

ทราบว่าจะต้องท าอะไรและควรเตรียมตัวอย่างไร 

4. เสนอให้นักศึกษาจากชมรม English Crazy Club มาร่วมจัดกิจกรรมค่ายเพ่ือให้วิทยากรได้

เตรียมในแต่ละฐาน และให้นักศึกษา English Crazy Club ด าเนินกิจกรรมในภาพรวม  

5. ในการด าเนินค่าย 2 ควรจัดท าข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมค่าย เช่น ห้ามนักศึกษาออกนอกค่ายโดย

เด็ดขาด และห้ามดื่มสุรา โดยอาจให้นักศึกษาที่เข้าร่วมค่าย ร่วมกันตั้งกฎค่ายขึ้น 

6. มอบหมายส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ส ารวจสถานที่ในการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 2 
7. The facilities were excellent – lots of room, not too hot or too cold. The response 

of the students was enthusiastic. I think it’s a good idea to have 2 presenters as it 

helps keep the activities moving quickly and gives the participants a chance to 

listen to someone else’s voice and English. Well done! 

ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมค่ำย (จำกแบบสอบถำม) 

1. Introduce more Thai food in the game rotation. 

2. To visit more tourist/local community visit 

3. Provide more outdoor activities 

4. Using tent instead of room 

5. To tell the correct answer of the test 

6. Thai performance should be shown in the camp 

7. It may be good if the representative from every country in ASEAN can join in the camp. 

8. Should be more UBU students 

9. Visit historical place 

10. All students from each country should prepare national clothes 
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ภำคผนวก 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรที่ได้รับกำรอนมุัติ 
  



 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรำงรับส่งนักศึกษำต่ำงชำติ 
 

 



 
  

ตำรำงจัดรถรับนักศึกษำแลกเปลี่ยนค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 

ว/ด/ปี คันที่ เส้นทำง เที่ยวบิน/เวลำ ผู้เดินทำง University เจ้ำหน้ำที่ 
5 ก.พ.
2558 

1 ด่านตรวจคนเข้าเมือง
มุกดาหาร-ระเบียงแก้ว
มุกดา รีสอร์ท 
(นักศึกษา 2 คน) 

รถประจ าทางดานัง-สะหวันนะเขต-
มุกดาหาร 
รถออกจากมหาวิทยาลัย 08  น. 
ถึงเวลา 11  น. 

1. Ms. Nguyen Thi Thu 
Phoung 

2. Ms. Le Thi Diem Quy 

Danang University กาญจนา 

2 สนามบินอุบล-โรงแรมยู
เพลส 
(นักศึกษา 6 คน) 

นกแอร์ DD9316 (13.20-14.25) 
เครื่องลง 14.25 น. 
รถออกจากมหาวิทยาลัย 13.45 น. 
 

1. Mr. AK. HJ. MUHD SAIFUL 
HAKIMIN BIN PG.HJ. 
DURAMAN 

2. Mr. MOHAMMAD NAZIRUL 
SYARQAWI MD JAINI 

University of Brunei 
Darussalam 

ธนาวุฒ ิ

3. Mr. Nguyen Ngoc Thach  
4. Mr. Nguyen Tran Phuoc 

Nong Lam University 

5. Mr. ERIK ERPAN 
6. Mr. AGUS GUNADI 

Universitas 
Muhammadiya 
Yogyakarta 

3 สถานีขนส่งอุบล-โรงแรมยู
เพลส(นักศึกษา 2 คน) 

รถประจ าทางหนองคาย-อุบล 
ถึงเวลา 17  น.   
รถออกจากมหาวิทยาลัย 16  น. 

1. Mr. Phonepasith 
BOUPHA       

2. Ms. Manophet 
MAYXAY            

University of Health 
Sciences 

ธนาวุฒ ิ

สนามบินอุบล-โรงแรมยู
เพลส(นักศึกษา 6 คน) 

ไทยสไมล์  TG2028 (17 -18.05) 
เครื่องลง 18.05 น.  

3. Ms. KHENG Sokkunthea 
4. Ms. Chheng Sakhena 

Royal University of 
Agriculture 



 
  

รถออกจากมหาวิทยาลัย 16  น. 
 นกแอร์ DD9318 (17.25-18.30) 

เครื่องลง 18.30 น.  
รถออกจากมหาวิทยาลัย 16  น. 

5. Ms. NORHAFIF AH BINTI 
HAMZAH 

6. Mr. MUHAMAD NAIMULLAH 
BIN MUHAMMAD IKHW 
ANUDDIN 

Universiti Malaysia 
Terengganu 

 

7. Mr. Saw Wai Moe 
8. Mr. Aung Kyaw Sint 

Yangon 
Technological 
University 

 

  



 
  

ตำรำงจัดรถส่งนักศึกษำแลกเปลี่ยนค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 

ว/ด/ป/ คันที่ เส้นทำง เที่ยวบิน/เวลำ รำยช่ือ มหำวิทยำลัย เจ้ำหน้ำ
ที ่

10 ก.พ. 
58 

1 โรงแรมยูเพลส-
มุกดาหาร 
(นักศึกษา 2 คน) 

รถตู้(เหมา) 
ออกเวลา 05.30 น. 

1. Ms. Nguyen Thi Thu Phoung 
2. Ms. Le Thi Diem Quy 

Danang University ธนาวุฒ ิ

2 โรงแรมยูเพลส-
สนามบินอุบล 
(นักศึกษา 2 คน) 

นกแอร์ DD9311 (07.40-08.40) 
เครื่องออก 07.40 น. 
รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 06  น. 
เดินทางถึงสนามบินก่อน06.40 น. 

1. Mr. ERIK ERPAN 
2. Mr. AGUS GUNADI 

Universitas 
Muhammadiya 
Yogyakarta 

กาญจนา 

3 โรงแรมยูเพลส-
สนามบินอุบล
(นักศึกษา 2 คน) 
 

นกแอร์ DD9313 (09.10-10 ) 
เครื่องออก 09.10 น. 
รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 07.30 น. 
เดินทางถึงสนามบินก่อน 08.10 น. 

1. Ms. NORHAFIF AH BINTI HAMZAH 
2. Mr. MUHAMAD NAIMULLAH BIN 

MUHAMMAD IKHW ANUDDIN 
 

Universiti Malaysia 
Terengganu 
 

พัชรินทร์ 

โรงแรมยูเพลส – 
ขนส่งอุบลราชธานี 
(นักศึกษา 2 คน) 

รถประจ าทางอุบล-หนองคาย (09 -16.10) 
รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา07.30 น. 
เดินทางถึงขนส่งก่อน 08.30 

1. Mr. Phonepasith BOUPHA       
2. Ms. Manophet MAYXAY            

University of Health 
Sciences 

4 โรงแรมยูเพลส-
สนามบินอุบล
(นักศึกษา: 8 คน) 

นกแอร์ DD9315 (12.45-13.45) 
เครื่องออก 12.45 น. 
รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 11  น. 
เดินทางถึงสนามบินก่อน11.30 น. 

1. Mr. AK. HJ. MUHD SAIFUL HAKIMIN 
BIN PG.HJ. DURAMAN 

2. Mr. MOHAMMAD NAZIRUL 
SYARQAWI MD JAINI 

University of Brunei 
Darussalam 
 

จริญดา 



 
  

 3. Mr. Saw Wai Moe 
4. Mr. Aung Kyaw Sint 

Yangon Technological 
University 

5. Mr. Nguyen Ngoc Thach  
6. Mr. Nguyen Tran Phuoc 

Nong Lam University 

ไทยสไมล์TG2025 (14.05-15.10) 
เครื่องออก 14.05 น.  
รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 11  น. 
เดินทางถึงสนามบินก่อน11.30 น. 

7. Ms. KHENG Sokkunthea 
8. Ms. Chheng Sakhena 

Royal University of 
Agriculture 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส ำเนำหนังสือเชิญคณะ 
 

  



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ส ำเนำหนังสือเชิญมหำวิทยำลัยในอำเซียน 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส ำเนำหนังสือเชิญวิทยำกร 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ท ำเนียบผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
  



 

 

ผู้บริหำร 

 
ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ 

นักศึกษำค่ำย 

 
นายอนุพงษ์  วงศ์นิลยอง 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายเจษฎา  กาญจนวงษา 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายกวีวุฒิ  แก้วพวง 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายกฤษณ์ พรหมปัญญา 

คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายภาณุพงศ์  ผ่องใส 

คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวเบ็ญจภรณ์  สีดี 

คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 
นางสาวชลิกา  แก้วพฤกษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นายสดใส  ภูชุม 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Mr. Nut SINA 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Mr. Sovanrath  SENG 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายเกียรติศักดิ์  พิริยะวิวัฒน์วงศ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นางสาวจุฑาทิพย์  บุญบุตตะ 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาววิภาดา  เปลี่ยนสมุทร 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นางสาวณิจยาวรรณ  มะธิปิไข 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นางสาวจิรารัตน์ ทองย่อม 

คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  



 

 
นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง 

คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แทง 

คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายวรรษพงษ์ เขียวทอง 

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายชัยวิทย์ คงนิล 

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นายยศพนธ์ เกิดวิบูลย์ 

คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางสาวปิณฑิรา  จันทรี 

วิทยาเขตมุกดาหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
นางสาวอัฐญาณีย์ มีศรี 

วิทยาเขตมุกดาหาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Mr. Nguyen Ngoc Thach 

Nong Lam University 

 
Mr. Nguyen Tran Phuoc 

Nong Lam University 

  



 

 
Ms. KHENG Sokkunthea 

Royal University of 

Agriculture 

 
Ms. Chheng Sakhena 

Royal University of Agriculture 

Mr. AK. HJ. MUHD SAIFUL 

HAKIMIN BIN PG.HJ. 

DURAMAN 

University of Brunei 

Darussa 

 
Mr. MOHAMMAD NAZIRUL 

SYARQAWI MD JAINI 

University of Brunei 

Darussa 

 
Ms. NORHAFIF AH BINTI HAMZAH 

Universiti Malaysia Terengganu 

 
Mr. MUHAMAD NAIMULLAH 

BIN MUHAMMAD IKHW 

ANUDDIN 

Universiti Malaysia 

Terengganu 

 
Mr. ERIK ERPAN 

Universitas Muhammadiya 

Yogyakarta 

 
Mr. AGUS GUNADI 

Universitas Muhammadiya 

Yogyakarta 

 
 

 
Ms. Nguyen Thi Thu Phuong 

University of Danang 



 

  

 
Ms. Le Thi Diem Quy 

University of Danang 

 
Ms Manophet MAYXAY 

Health Science University 

Mr. Phonepasith BOUPHA 

Health Science University 

 

 

คณะท ำงำน 

 
นางสาวจริญดา บุญจันทร์ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

  
นางสาวกาญจนา มะโนมัย 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
นายธนาวุฒิ ภักดียา 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

  



 

วิทยำกร 

ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 

คณะนิติศาสตร์ 

 
ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
ดร. อรนุช ปวงสุข 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
อาจารย์สุรศักดิ์ วิฑูรย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

  
อาจารย์อัจฉรา สิมลี 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
อาจารย์สุทฺธิพงษ์ เพ่ิมพูน 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
Mr. Kadek Ray Sulyantha 

คณะศิลปศาสตร์ 

 
Mr. Bob Tremayne 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

 
นายฉัตรชัย ครองยุทธ 

เจ้าของสถาบันสอนภาษา 

  



 

นักศึกษำช่วยงำน 

 
นางสาวกิตติยาภรณ์ ทองค าวัน 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาววิภา ศรีนาคา 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวชลยา จันทร์แรม 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวคริษฐา กล่อมนที 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวชัชฎา นิธิศธานี 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวชลธิชา โคตรวงศ์ 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวนันทกานต์ บุตตา 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวสิริฉัตร ปัญญาบารมี 

ชมรม English Crazy Club 

 
นางสาวมัณฑณา อักโข 

ชมรม English Crazy Club 

   

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภำพกิจกรรม 
  



 

การเดินทาง 

  

  

การลงทะเบียน เข้าท่ีพัก 

  

  
  



 

พิธีเปิดและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  



 

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน” 

  

  

  

  

  



 

บรรยากาศการบรรยายหัวข้อ “อาเซียนศึกษา” 

  

  

  

  
  



 

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที่ 1 “อาหารและเครื่องดื่ม” 

  

  

  

  

  



 

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที่ 2 “เครื่องจักสานและของเล่นพื้นบ้าน” 

  

  

  

  

  



 

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที ่3 “การแต่งกายและการแสดงพื้นบ้าน” 

  

  

  

  

  



 

กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 4 “เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์” 

  

  

  

  

  



 

กิจกรรม Crazy Night 

  

  

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ 

  

  

  



 

การแสดงของแต่ละกลุ่มสี 

  

  

มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

  

  

  



 

มองของรางวัลแก่ผู้โดดเด่นในค่าย 

 

Mister Friendship: Mr. AGUS GUNADI 
Universitas Muhammadiya Yogyakarta 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 

Supper Star: Mr. MUHAMAD NAIMULLAH BIN 
MUHAMMAD IKHW ANUDDIN 
Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย 

 

ผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายจากการโหวด  
Mister and Miss Popular Vote 

 

Mister Popular Vote: Mr. PHONEPASITH BOUPHA  

Health Science University  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียนและลาว มอบของที่ระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณ 

  

  



 

รูปหมู่ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 

  

  

  

  

  



 

บรรยากาศค่าย 

  

  

  

  

 


