รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

ประจำปีงบประมำณ 2558

สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงำนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก

กิตติกรรมประกำศ
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
สานัก งบประมาณที่ เ ล็ง เห็นความส าคัญ ในการพัฒ นานัก ศึก ษาให้พร้อ มเข้าสู่ก ารเปิดประชาคมอาเซียน
แ ล ะ ได้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น อ ย่ า ง ดี จ า ก คณะ ผู้ บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง จ า ก
รองศาสตราจารย์ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิก ารบดีมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ผู้ให้ก ารอนุมัติโ ครงการ
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
ขอขอบพระคุณ ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือ ดูแล
และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ขอขอบพระคุณ วิทยากรจากคณะศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่ได้สละเวลาถ่ายทอดความรู้อันมี
ค่าให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสด้านเรียนรู้และเปิด โลกทัศน์ให้กว้างยิ่ง ขึ้น อีกทั้ ง
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต/ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาคม
อาเซียนต่อไป
ขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษาช่ ว ยงาน จากชมรม English Crazy Club คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงาน ไปจนถึงการออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและความ
สนุก สนานให้แก่ ผู้ เ ข้าร่วมโครงการ ท าให้ค่ายภาษาและวัฒ นธรรมในครั้ง นี้เ ป็นไปด้ว ยสาระ และความ
สนุกสนาน
ขอบคุณ นักศึกษาค่ายจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความมุ่งมั่นตั้งใจและร่วมสนุกไปกับทุกกิจกรรมที่วิทยากรและผู้จัดโครงการออกแบบและเตรียมไว้
ขอบคุณ ทีมงานสานักงานวิเทศสัมพันธ์ ที่ได้ร่วมกันเตรียมงาน
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มสี ่วนร่วมในความสาเร็จของโครงการในครั้งนี้ ที่ไม่ได้กล่าวนาม

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข

คำนำ
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 2”เล่มนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
26-31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
สร้างทัศนคติที่ดี และผลักดันให้มีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งหมายเพื่อสร้าง
ความตระหนั ก ให้นัก ศึก ษาเห็นความส าคัญ และประโยชน์ข องการเตรีย มความพร้อ มในการเข้า สู่สัง คม
พหุวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นการสร้าง
เครื อ ข่ า ยนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กั บ นั ก ศึ ก ษาจากประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ในอีกทางหนึ่ง
รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นโครงการฯ นี้ จั ด ท าขึ้ นเพื่อ สรุป ผลและรายงานผลการด าเนิ นงาน
แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
พัฒนาการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
ในโอกาสนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทา
โครงการฯ ในครั้งนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการโครงการฯ เป็นอย่างดี

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ด้วยภาษาอัง กฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนดังที่ ระบุในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า
“The working language of ASEAN shall be English” “ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการท างานของอาเซี ย น คื อ
ภาษาอัง กฤษ” ดัง นั้น ภาษาอั ง กฤษจึ ง เป็นเครื่องมื อส าคัญ ในการติดต่อ สื่อสารและการท างานในอาเซีย น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ระบุไว้ว่า “เน้นพั ฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอ ไปทางานใน
ต่างประเทศได้และต้องมีก ารเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ดัง นั้น สานักงานวิเ ทศสัมพันธ์
จึง จัดค่ายภาษาและวัฒ นธรรม ส าหรับ นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัยอุบลราชธานีและนัก ศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย
ในภูมิ ภาคอาเซี ยน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ขึ้ น เพื่ อ ให้ นัก ศึ ก ษาได้เ รีย นรู้ภ าษาอั ง กฤษนอกห้อ งเรี ยน และ
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายร่วมกับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน
เช่ น เกม การแก้ ปั ญ หา เพลง การแสดงบทบาทสมมุ ติ และการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรม
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ด้ว ยความสนุ ก สนาน และเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ท างภาษาให้ กั บ ผู้ เ รีย นเป็น อย่า งดี นอกจากนี้ผู้ เ ข้า ค่ า ย
จะได้ดื่มด่าไปกับวัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างความคิด ทาให้เข้าใจ
รากฐานความเป็นมาของผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้ที่จะอยู่รว่ มกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน
2. เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกิดทัศนะคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาไทยเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่สังคมพหุวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการที่ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ยิ่งขึ้น
4. เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน
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ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 รวมเป็นเวลา 6 วัน

สถำนที่
-

แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท

-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร
นางสาวจริญดา บุญจันทร์

หัวหน้าสานักงานวิเทศสัมพันธ์/นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข

นักวิเทศสัมพันธ์

นายธนาวุฒิ ภักดียา

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวกาญจนา มะโนมัย

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่ปรึกษำโครงกำร
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มเป้ำหมำย
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 24 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.2 มีความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้/สือ่ สารได้
1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้/การเข้าร่วมกิจกรรม
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันอย่างสม่าเสมอ
1.5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมมาก่อน
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2. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน 10 มหาวิทยาลัย (9 ประเทศ) จานวน 20 คน โดย
มหาวิทยาลัย/สถาบันต้นสังกัดเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
แห่งละ 2 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3
2.2 มีความสามารถในการสือ่ สารภาษาอังกฤษในระดับพอใช้/สื่อสารได้
2.3 เป็นนักศึกษาทีม่ ีสญ
ั ชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และความมุ่งมั่นในการเรียนรู้/การเข้าร่วมกิจกรรม
2.5 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมมาก่อน
3. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทีมวิทยากร รวม 26 คน
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ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รบั
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เกม
การแก้ปญ
ั หา เพลง บทบาทสมมุติ
2. นักศึกษามีทรรศนะคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ และเกิดแรงบันดาลใจให้
เรียนรู้อย่างยัง่ ยืน

ตัวชี้วัด (KPI)

ค่ำเป้ำหมำย

จานวนร้อยละของการทา

คะแนนจากการทาข้อสอบ

ข้อสอบ ก่อน-หลัง
กิจกรรม

ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 90
มีคะแนนเพิ่มขึ้น

ทรรศนะคติที่ผเู้ ข้าค่ายมี

มีการประเมินผ่าน ในระดับ

ต่อภาษาอังกฤษ

มาก

3. นักศึกษาไทยเกิดความตระหนัก เห็น
ความเข้าใจ เห็น
นักศึกษาเกิดความตระหนัก
ความสาคัญและประโยชน์ของการเตรียม ความสาคัญและประโยชน์ เห็นความสาคัญและ
ความพร้อมในการเข้าสูส่ ังคมพหุ
ของการเตรียมความพร้อม ประโยชน์ของการเตรียม
วัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการที่ ในการเข้าสูส่ ังคม
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุม่ ประเทศสมาชิก
พหุวัฒนธรรม

ความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมพหุวัฒนธรรมและ

อาเซียน

ความร่วมมือทางวิชาการที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุม่ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนในระดับมาก

4. เกิดเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับนักศึกษาจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน

จานวนมหาวิทยาลัย
เครือข่าย

นักศึกษาจากทุก
มหาวิทยาลัยมีช่องทางการ
ติดต่อกันได้
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บทที่ 2
กำรดำเนินงำนโครงกำร
แผนกำรดำเนินโครงกำร
แผนกำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ
เริ่มต้น – สิ้นสุด

ระยะเวลำดำเนินกำร
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ

1. ขั้นเตรียมกำร/วำงแผน (Plan)
1.1 ประชุมงาน วางแผนและหน้าที่

รับผิดชอบ
1.2 กาหนดจานวนนักศึกษาและ
รายชื่อมหาวิทยาลัยทีจ่ ะเชิญมา
เข้าร่วม
1.3 หาสถานทีจ่ ัดค่าย
1.4 กาหนดกิจกรรมและเวลาจัด
ค่ายตามสถานที่ ที่ได้เลือกไว้
2. ขั้นดำเนินกำร (Do)
2.1 ส่งออกจดหมายเชิญนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
2.3 สรุปจานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ
2.4 ประชุมทาความเข้าใจและ work
shop ก่อนทาโครงการ
2.5 จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ และ
ติดต่อยานพาหนะสาหรับ
เดินทาง

3–28 พฤศจิกายน
3–28 พฤศจิกายน

ธนาวุฒิ
พัชรินทร์

1–30 ธันวาคม

ภัคก์ฆวรรณ

1–30 ธันวาคม

ธนาวุฒิ

12–23 มกราคม

พัชรินทร์

19 มกราคม–20
กุมภาพันธ์

ธนาวุฒิ

23-27 กุมภาพันธ์

กาญจนา

2-20 มีนาคม

ทุกคน

21-26 มีนาคม

ทุกคน
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3. ขั้นติดตำมตรวจสอบขณะดำเนินงำน (Check)
3.1 ประชุมติดตามความคืบหน้าใน 27-30 มีนาคม

การทางานของโครงการ
27-30 มีนาคม
3.2 ตรวจสอบการทางานของทุก
ฝ่ายงานในวันโครงการ
3.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจ 31 มีนาคม
ในการทากิจกรรมโครงการ
4. ขั้นกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้เหมำะสม (Act)
23-27 มีนาคม
4.1 ประชุมสรุปการดาเนินงาน
ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
ในการดาเนินกิจกรรมครั้งต่อไป
4.2 จัดทาเอกสารสรุปการดาเนินงาน 23-31 มีนาคม
และรวบรวมเก็บไว้เพื่อใช้ในการ
จัดทากิจกรรมครั้งต่อไป
ตลอดระยะเวลา
4.3 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับ
โครงการ
แผนการทางานอย่างเร่งด่วน

จริญดา
จริญดา
กาญจนา

นพวรรณ

ธนาวุฒิ

ทุกคน
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กำหนดกำรโครงกำร “ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมครัง้ ที่ 2”
ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2558 ณ แลโขง รีสอร์ท อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Date
26

Time
18.00

Date
27

Time
06.30
07.30-08.30
08.30
10.30
10.00-11.00
11.00-11.15

11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-18.30
19.30-20.30

Activities
นักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนเดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Arrive Ubon Ratchathani University (UBU)
Activities
บริการโทรปลุก
Morning call
รับประทานอาหารเช้า
Breakfast
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปยัง แลโขง รีสอร์ท
Depart UBU
เดินทางถึง แลโขง รีสอร์ท
Arrive Lae Khong Resort
ลงทะเบียน ตามกลุ่ม
Registration
พิธีเปิด โดย ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
Opening ceremony by Dr Sirintip Boonmee, Vice President for
Administration and International Relations
พิธีบายศรีสูขวัญ
Thai traditional blessing ceremony
รับประทานอาหารเที่ยง
Lunch
บรรยาย หัวข้อ ASEAN Cultures and Histories
Lecture titled ‘ASEAN Cultures and Histories’
รับกุญแจ เข้าที่พัก เก็บสัมภาระ
Check-in
ออกเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์ เรียนรู้ชุมชน
Historical/heritage tour
เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
Dinner
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Date
28

Time
06.00
07.00-08.00
08.00-08.45
08.45-10.15
10.15-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-15.00
15.00-15.15
15.15-16.45
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00

Activities
บริการโทรปลุก
Morning call
รับประทานอาหารเช้า
Breakfast
กิจกรรมกลุ่ม
Group activities
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “กลุ่มที่ 1”
Session 1 activities
รับประทานอาหารว่าง
Break
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “กลุ่มที่ 2”
Session 2 activities
รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch
กิจกรรมกลุ่ม
Group activities
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “กลุ่มที่ 3”
Session 3 activities
รับประทานอาหารว่าง
Break
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “กลุ่มที่ 4”
Session 4 activities
พักเตรียมการแสดง
Free time for preparation for Crazy Night
กิจกรรมทบทวนความรู้ และงาน Crazy Night
Learning review and Crazy Night (dinner served)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
Free time

9
Date
29

Time
07.30
07.30-08.00
08.00-09.00
09.00-11.00
11.00-11.45
11.45-12.00

12.00-13.00
13.00
15.00-19.00
19.00-20.00
20.30

Activities
บริการโทรปลุก
Morning call
เก็บสัมภาระออกจากที่พัก
Check-out
รับประทานอาหารเช้า
Breakfast
กิจกรรมกลุ่ม/เฉลยกิจกรรม Buddy
Group activity - buddies revealed
พิธีมอบประกาศนียบัตร
Certificate presentation
ปิดการอบรม โดย ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ คณะศิลปศาสตร์
Closing by Dr.Chalermchai Wongrak, Assistant Dean for International
Relations and Special Affairs, Faculty of Liberal Arts
รับประทานอาหารเที่ยง
Lunch
ออกเดินทางจาก แลโขง รีสอร์ท
Depart Lae Khong Resort
ทัศนศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมืองและวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
Ubon city tour/night market
รับประทานอาหารเย็น
Dinner
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Arrive UBU
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Date
30

Time
07.30
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00

Date
31

Time
06.30
07.00-07.45
08.00

Activities
บริการโทรปลุก
Morning call
รับประทานอาหารเช้า
Breakfast
ทัศนศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
Campus tour
เยี่ยมชมการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์
Observation of teaching and learning at Faculty of Liberal Arts
ทัศนศึกษา สานักงานวิทยบริการ
Study tour at UBU Liberal Arts
รับประทานอาหารเที่ยง
Lunch
ทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Study tour of UBU Faculty of Engineering
ทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์
Study tour of laboratories at UBU Faculty of Agriculture
ทัศนศึกษา ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์
Field trip at UBU Faculty of Agriculture
กลับเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
Arrive UBU accommodation

Activities
บริการโทรปลุก
Morning call
รับประทานอาหารเช้า
Breakfast
ออกเดินทางไปยังสนามบิน และด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม๊ก
Leave for Ubon Airport / Chong Mek Immigration
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รูปแบบกำรจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมลักษณะค่ายผสมผสานกับการอบรม/บรรยาย โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จำนวน 2 ชั่วโมง
อบรมเกี่ ยวกั บประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมอาเซียน เป็นการอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้
นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรม และความเหมือนที่เรามีร่วมกัน
มา จากประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า และเพลง เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แฝงไปด้วยความรู้ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน และเกิดความรัก สามั คคีกันมากขึ้นในกลุ่ม เยาวชนอาเซียน โดย
อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด คณะศิลปศาสตร์

2. กิจกรรมค่ำยภำษำและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 1 วัน 1 คืน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ฐำน ดังนี้
2.1. ฐำนอำหำรและเครื่องดื่ม
ในฐานนี้วิท ยากร ได้ส าธิตขั้น ตอนวิธีการทาอาหาร โดยใช้สื่อวีดี ทัศน์ช่วยในการสอน เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความความสนใจมากยิ่งขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่องคาศัพท์
ภาษาอังกฤษที่สาคัญในการประกอบอาหาร ได้แก่ คาศัพท์เกี่ยวกับวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งยังได้
เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทาอาหาร ได้แก่ ส้มตาไทย ปอเปี๊ยะเวียดนาม และน้าสมุนไพร ซึ่งเป็นเมนูที่ทา
ได้ง่ายๆ ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปฝึกทาอาหารได้จริง ในชีวิตประจาวัน ระหว่างฝึก
ปฏิบัติวิทยากรจะแบ่ง กลุ่มย่อย เพื่อให้สมาชิกแต่ละกลุ่มรับผิดชอบการทาอาหารในแต่ละเมนูที่
แตกต่างกัน โดยให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิ ดความกระตือรือร้น
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มขณะทาอาหาร และสนุกสนานกับการลง
มือท าด้วยตนเอง ขณะเดียวกั นก็ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึง ความเหมื อนและความต่างของอาหาร
แต่ละประเทศในอาเซียนโดยผู้เข้าอบรมจากแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยอาจารย์
อัจฉรา สิมลี คณะศิลปศาสตร์ และนายฉัตรชัย ครองยุทธ เจ้าของสถาบันสอนภาษา
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2.2. ฐำนเครื่องจักสำนและของเล่นพื้นบ้ำน
ฐานนี้มีการสอนวิถีการทาเครื่องจักสานของไทยอย่างง่ายจากตอกไม้ไผ่ และของเล่นจาก
ทางมะพร้าวเป็นภาษาอังกฤษ และสอนคาศัพท์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนการทา อีกทั้งยังมี
การให้นัก ศึก ษาลองท าด้วยตนเอง ท าให้นัก ศึก ษาที่ เ ข้าร่วมมี ความเพลิดเพลิน และได้เรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กัน อีก ทั้งยังได้ของที่ร ะลึกที่ทาจากฝีมือตนเองกลับประเทศอีกด้วย โดยอาจารย์สุรศักดิ์
วิฑูรย์ และอาจารย์สุทธิพงษ์ เพิ่มพูน คณะศิลปศาสตร์
2.3. ฐำนกำรแต่งกำยและกำรแสดงพื้นบ้ำน
ฐานนี้ส อนวิธีก ารนุ่ง โจงกระเบนอย่างไทย และวิธีก ารร าไทยอย่างง่าย โดยใช้เ พลงราวง
มาตรฐานมาใช้ โดยการสอนและการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ มีการสอดแทรก
คาศัพท์ที่น่ารู้ลงไปในบทเรียนด้วย และตบท้ายด้วยการสรรค์สร้างชุดประจาชาติจากกระดาษและเศษ
วัสดุรีไซเคิล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังสร้างความ
สนุกสนาน เป็นสีสันให้กับค่ายได้เป็นอย่างดีโดย ดร.อรนุช ปวงสุข และ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ คณะ
ศิลปศาสตร์
2.4. ฐำนเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนเกม
ฐานนี้จะมีเจ้าของภาษาเป็นวิทยากร นานักศึกษาเล่นเกมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และสนุกสนาน
ช่วยเพิ่ มพูนคาศัพท์ เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง ภาษาอังกฤษจากส าเนียงเจ้าของภาษา (native
speaker) และยังได้สร้างความสามัคคี ทักษะความเป็นผู้นา เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ความ
เหมือนกั นของคนในภูมิภาคอาเซียน และความต่างจากคนในกลุ่ม ประเทศตะวันตกผ่านเกม โดย
Mr. Robert Tremayne สานักงานวิเทศสัมพันธ์

3. กำรทัศนศึกษำ
ในระหว่างค่ายได้มีกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเยี่ยมชมประติมากรรมอันสวยงานจากธรรมชาติ
“สามพันโบก” จังหวัดอุบลราชธานี และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับความเป็นอยู่อย่างคน
ไทยกับชาวบ้านในละแวกนั้น
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บทที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 2 ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี มี
ผู้เ ข้าร่วมโครงการมี จ านวนทั้ ง สิ้น 67 คน แบ่ง ได้เ ป็นผู้บ ริห าร 2 คน คณะท างาน 8 คน วิท ยากร 8 คน
นัก ศึก ษาช่ว ยงาน 9 คน นัก ศึก ษาไทยที่ เ ข้าร่ วม 23 คน นัก ศึ ก ษาทุ นพระราชทานความช่ว ยเหลื อด้า น
การศึ ก ษาแด่ร าชอาณาจัก รกั ม พู ชา โดยสมเด็ จ พระเทพฯ 3 คน นั ก ศึก ษาจากภูมิ ภาคอาเซี ยน 14 คน
รายละเอียดดังนี้
ผู้บริหำร
1. ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
2. ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
เลขานุการ คณะกรรมการอาเซียน ม.อุบลฯ

คณะทำงำน
3. นางสาวจริญดา บุญจันทร์
4. นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร
5. นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

6. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
7. นางสาวกาญจนา มะโนมัย

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

8. นายธนาวุฒิ ภักดียา
9. นายเทอดภูมิ ทองอินทร์

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

10. นายศิลปชัย จงใจ

งานบริการห้องประชุม
และบารุงรักษาอุปกรณ์

วิทยำกร
11. ดร. อรนุช ปวงสุข

คณะศิลปศาสตร์

12. ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
13. อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

14. Mr. Kadek Ray Sulyantha
15. อาจารย์สุรศักดิ์ วิฑูรย์

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
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16. อาจารย์อจั ฉรา สิมลี

คณะศิลปศาสตร์

17. อาจารย์สุทฺธิพงษ์ เพิม่ พูล
18. Mr. Robert Tremayne

คณะศิลปศาสตร์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นักศึกษำช่วยงำน
19. นางสาวกิตติยาภรณ์ ทองคาวัน

ชมรม English Crazy Club

20. นางสาววิภา ศรีนาคา
21. นางสาวชลยา จันทร์แรม

ชมรม English Crazy Club
ชมรม English Crazy Club

22. นางสาวคริษฐา กล่อมนที
23. นางสาวชัชฎา นิธิศธานี
24. นางสาวชลธิชา โคตรวงศ์

ชมรม English Crazy Club
ชมรม English Crazy Club
ชมรม English Crazy Club

25. นางสาวพินทุสร คาคนซื่อ
26. นางสาวรังสินี หลักเพชร

ชมรม English Crazy Club
ชมรม English Crazy Club

27. นายเกียรติศักดิ์ พิริยะวิวัฒน์วงศ์

ชมรม English Crazy Club

นักศึกษำค่ำย
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
28. นางสาวปิยพร ศาลางาม
29. นางสาวกัญจนา รัตนพงษ์

คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์

30. นายพูลศักดิ์ บัวงาม
31. นางสาวจุฑามาศ ยั่งยืน
32. นายภูวดล ผ่านผล

คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

33. นายศุภวิทย์ พลทะกลาง
34. นางสาวศุภรัตน์ สมนึก

คณะวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

35. นางสาวพรชนก สัมพะวงศ์
36. นางสาววชิราภรณ์ สายบุพผา

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

37. นายภานุพงศ์ บุญประคม
38. นางสาวชนาภัทร อัตปัญญา
39. นางสาวกนกวรรณ หาญชัย

คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

40. นางสาวพิภัสสร ลือขจร
41. นายมงคล บุญเสนอ

คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

42. นางสาวอารยา มุจรินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
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43. นางสาวฐิติพร กริชพิทักษ์เงิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

44. นางสาวธันภิรมย์ วงคา
45. นางสาววรารัตน์ เหมราช
46. นางสาวศิริพร ศิริญาณ

คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์

47. นางสาวจุไรรัตน์ แสงตา
48. นายรัฐศาสตร์ พวกดี

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

49. นางสาวสาธิยา จารุการ
50. นางสาวจณิสตา สีดาโคตร

คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

Thai Nguyen University of Technology สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
51. Ms. Phan Thi Hong Mai
52. Mr. Dao Ngoc Phi
53. Ms. Dao Thi Thu Huyen
54. Mr. Nguyen Hong Thai
Chea Sim University of Kamchaymear รำชอำณำจักรกัมพูชำ
55. Ms. Nhang Tevy
56. Ms. May Kimsreang
57. Mr. Teav Tepkosal
58. Mr. Kith Veasna
Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมำเลเซีย
59. Mr. Mohamad Firdaus Bin Mahasan
60. Mr. Muhammad Yazit Bin Madmor
Champasack University สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
61. Ms. Manisa Khamphiboun
62. Ms. Soukvilay Langsy
63. Ms. Souphaphone Syhabut
64. Mr. Phakanxay Phommachak
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 โครงการ ได้แก่
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2557 และ โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับนักศึกษำจำกภูมิภำคอำเซียนมำแลกเปลี่ยน ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำม
พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ประจำปีงบประมำณ 2557
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 14 คน ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2558
ก. หมวดค่ำตอบแทน
- ไม่มี
ข. หมวดค่ำใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ
อัตราวันละ 240 บาท x 14 คนx 3 วัน

เป็นเงิน

10,080 บาท

2. ค่าที่พัก
3. ค่าเครื่องบินโดยสาร

เป็นเงิน
เป็นเงิน

19,350 บาท
133,700 บาท

4. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างประเทศ

เป็นเงิน

1,500 บาท

เป็นเงิน

164,630 บำท

ค. หมวดค่ำวัสดุ
-

ไม่มี
รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นจำนวน 164,630 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยสำมสิบบำทถ้วน)
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2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดค่ำยภำษำและวัฒนธรรม 2558 ครั้งที่ 2 ภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อม
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ประจำปีงบประมำณ 2558
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 64 คน ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2558
ก. หมวดค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2558
ข. หมวดค่ำใช้สอย

เป็นเงิน

6,400 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในวันที่ 26-29 มี.ค. เป็นเงิน
2558

8,430 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รับ-ส่ง นักศึกษาใน
วันที่ 26 มี.ค. 2558

เป็นเงิน

2,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวัน ในวันที่ 24 มี.ค. 2558

เป็นเงิน

2,360 บาท

4. ไวนิลประชาสัมพันธ์

เป็นเงิน

700 บาท

เป็นเงิน

19,890 บำท

รวมทั้งสิ้น

รวม เป็นเงินทัง้ สิ้นจานวน 19,890 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
ค่ำใช้จ่ำยกิจกรรมที่ 5 ค่ำยภำษำและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษำ
ก. หมวดค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร

เป็นเงิน

28,800 บาท

ข. หมวดค่ำใช้สอย
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27-29 มี.ค. 2558

เป็นเงิน

55,370 บาท

2. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27-29 มี.ค.
2558

เป็นเงิน

90,880 บาท

3. ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ในวันที่ 27-29 มี.ค.
2558
4. ค่าเช่าห้องประชุม 27-29 มี.ค. 2558

เป็นเงิน

27,000 บาท

เป็นเงิน

7,000 บาท

5. ค่าเช่าชุดโจงกระเบน

เป็นเงิน

2,500 บาท
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ค. หมวดค่ำวัสดุ
1. ค่าอาหารสดในการจัดทาฐานอาหาร
2. ค่าวัสดุในการจัดฐาน 4 ฐาน
รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน
เป็นเงิน

1,741 บาท
18,690.50 บาท

เป็นเงิน

231,981.50 บำท

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นจำนวน 231,981.50 บำท (สองแสนสำมหมื่นหนึ่งพันเก้ำร้อยแปดสิบเอ็ดบำทห้ำ
สิบสตำงค์)

มีค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด ดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดค่ำย

เป็นเงิน
เป็นเงิน

184,520 บาท
231,981.50 บาท

รวมเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 จำนวน 416,501.50 บำท
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ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ตอบแบบสอบถำม: นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 40 คน
วิธีกำรประมวลผล: ให้ทุกคนทาแบบสอบถาม ได้รบั คืนจานวน 39 ฉบับ (39 คน)
เกณฑ์คะแนน: คะแนนจาก 1-5 โดยช่วงคะแนนเป็นดังนี้
คะแนน

ช่วงคะแนน

ระดับความคิดเห็น

5

4.51 – 5.00

มากที่สุด

4

3.51 – 4.50

มาก

3

2.51 – 3.50

ปานกลาง

2

1.51 – 2.50

น้อย

1

1.00 – 1.50

น้อยที่สุด

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ระหว่ำงค่ำยฯ 1 และ ค่ำยฯ 2
ประเด็น
1. ด้ำนภำษำ
- มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น
- มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาก
ยิ่งขึ้น
2. ด้ำนวัฒนธรรม
- ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับเพื่อจากต่างภาษา
ต่างวัฒนธรรม
- มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆใน
อาเซียนมากขึ้น
3.
-

ด้านการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม
วิทยากรมีความรู้ความชานาญ
อาหารและที่พกั มีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

คะแนนเฉลี่ย
ค่ำย 2 ค่ำย 1

หมำยเหตุ

4.51
4.03

4.60
4.28

ลดลง 0.09
ลดลง 0.25

4.27

4.44

4.46

4.52

ลดลง 0.06

4.28

4.28

คงที่

4.37

4.40

4.31
4.46
4.59
4.18

4.44
3.80
4.76
3.68

ลดลง 0.13
เพิ่มขึ้น 0.66
ลดลง 0.17
เพิ่มขึ้น 0.50
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- ความสะดวกสบายของรถรับ-ส่ง
- จานวนของเจ้าหน้าทีท่ ี่ดูแลมีเพียงพอและเหมาะสม
4. อื่นๆ
- มีความตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
- มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

4.03
4.62
4.37

3.60
4.72
4.17

เพิ่มขึ้น 0.43
ลดลง 0.10

4.45

4.60

ลดลง 0.15

4.44
4.45

4.40
4.5

เพิ่มขึ้น 0.04

สรุปผลคะแนนกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกมำกไปหำน้อย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จานวนของเจ้าหน้าที่ทดี่ ูแลมีเพียงพอและเหมาะสม
4.62 คะแนน ระดับมากที่สุด
อาหารและที่พักมีความเหมาะสม
4.59 คะแนน ระดับมากที่สุด
มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น
4.51 คะแนน ระดับมากที่สุด
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับเพื่อจากต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม 4.46 คะแนน ระดับมาก
วิทยากรมีความรู้ความชานาญ
4.46 คะแนน ระดับมาก
มีความตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
4.45 คะแนน ระดับมาก
มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
4.44 คะแนน ระดับมาก

8. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม
9. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนมากขึ้น
10. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
11. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิง่ ขึ้น
12. ความสะดวกสบายของรถรับ-ส่ง

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่ต้องกำรให้จัดครั้งต่อไป
1. กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของแต่ละประเทศ
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น
3. กิจกรรมแฟชั่นโชว์จากทุกประเทศ
4. กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
5. กิจกรรมแบบhomestay เพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม (นศ.เวียดนาม)
6. เพิ่มจานวนกิจกรรมให้มากขึ้น

4.31 คะแนน
4.28 คะแนน
4.18 คะแนน
4.03 คะแนน
4.03 คะแนน

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
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7. เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
8. จัดกิจกรรมในประเทศอาเซียนอื่น ๆ ด้วย
9. เที่ยวสถานที่สาคัญ
10. จัดทัศนศึกษานอกสถานทีเ่ ชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น
11. เพิ่มระยะเวลาในการแสดงมากขึ้น
12. ทบทวนกาหนดการ
ควำมคิดเห็นอื่น ๆ
1. อยากให้มีตัวแทนจากทุกประเทศในอาเซียน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมค่าย
อยากให้มีเพื่อนจากประเทศอินโดนิเซียมาเข้าร่วมในครั้งต่อไป
อยากให้ตัวแทนจากแต่ละคณะเข้าร่วมจานวนมากขึ้น
อยากให้มีตัวแทนจากประเทศอาเซียน +6 มาเข้าร่วมด้วย
อาหารและที่พักดีมาก และ staff ดูแลดี
จัดอาหารว่างเป็นขนมไทย

แบบสอบถำมควำมคำดหวังในกำรเข้ำร่วมค่ำย ก่อน-หลัง
ผู้ตอบคำถำม จำนวน 38 คน
เป็นไปตำมที่คำดหวัง
37 คน
ไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง 1 คน

ประเด็นควำมคำดหวัง
1. ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
2. ได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรม
3. ได้เพื่อนชาวต่างชาติ

คิดเป็นร้อยละ 97.37
คิดเป็นร้อยละ 2.63
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บทที่ 4
ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจำกวิทยำกร
ปัญหำ/อุปสรรค
ด้ำนกิจกรรม
1. กิจกรรมยังไม่ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
2. ตารางกิจกรรมนักศึกษายังว่างอยู่ในคืนแรกที่
นักศึกษาเดินทางมาถึงประเทศไทย

3. นักศึกษาไม่มีโอกาสได้เข้าพบอธิการบดี
4. กิจกรรมในค่ายแต่ละฐาน จากเดิมทีม่ ีกิจกรรม
แน่นแล้วแต่ต้องแบ่งเวลาให้นักศึกษาทาข้อสอบ
pre/post-test
5. กิจกรรมอัดแน่นเกินไป
6. นักศึกษาไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควรในการร่วม
กิจกรรม บางกิจกรรม
7. นักศึกษามีเวทีในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก
ประเทศของตนไม่เพียงพอ

8. กิจกรรมในวัน Crazy Night แน่นเกินไป และ
นักศึกษาเตรียมการแสดง+นาเสนอสิง่ ที่ได้จาก
ค่าย ไม่ทัน
9. กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ กลางแจ้ง ยังน้อยอยู่
10. กิจกรรม Buddy ยังไม่ประสิทธิผลเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมเชิงวัฒธรรมประวัติศาสตร์ โดยให้
มีผู้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2. ควรจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาต่างชาติ
เดินทางมาถึง ในลักษณะของงานเลี้ยงรับรอง และ
เชิญนักศึกษาไทยมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษา
ได้ทาความรู้จักก่อนทากิจกรรมอื่นๆ หรือเปิดค่าย
ที่มหาวิทยาลัย โดยเชิญอธิการบดีมาเป็นประธาน
ในการเปิดค่าย
3. ควรเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ ข้ า พบ
อธิการบดี
4. ควรท า pre-test และ post-test รวม ครั้ง เดียว
เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา
5. อาจจะต้องเพิ่มวันในการจัดงาน
6. เน้ น กิ จ กรรมที่ เ น้ น ความเป็ น ผู้ น า และ taskbased เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้นาในการทากิจกรรม
7. อาจจะเปลี่ยนรูปแบบฐาน โดยเน้นให้มีฐานในแต่
ประเทศ และให้นักศึกษาประเทศนั้นๆ รับผิดชอบ
และน าเสนอฐานของตนเอง ทั้ ง นี้ ต้ อ งแจ้ ง
นักศึกษาให้ทราบล่วงหน้า
8. ควรมีกิจกรรมทบทวนความรู้หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทุ ก กิ จ กรรมในรู ป แบบการเสวนาอย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ และไม่ต้องนาเสนอในงาน crazy night
9. ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมกี ฬ า เช่ น กี ฬ าพื้ น บ้ า น หรื อ
กิจกรรม scout games
10. ควรเพิ่มชั่วโมงดูแล Budder
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ปัญหำ/อุปสรรค
11. Campers บางคนมีศักยภาพ แต่ยังไม่มีพื้นที่ให้
ได้แสดงออก
ด้ำนวิทยำกร
1. วิทยากรชาวต่างชาติน้อย
ด้ำนผู้เข้ำร่วมค่ำย
1. มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยากเข้าร่วมค่าย แต่
คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์
2. ไม่มีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วม

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจานวนน้อย

4. นักศึกษาจาก อาเซียน มาไม่ครบ
5. ผู้เข้าร่วมค่ายครัง้ ที่ 2 นี้ค่อนข้างเฉื่อย
ด้ำนสถำนที่
1. สถานที่จัดงานในครั้งนี้ ไม่เอือ้ อานวย เนื่องจาก
ห้องประชุมมีขนาดเล็กและอากาศค่อนข้างร้อน
2. นักศึกษาต่างสถาบันไม่ค่อยคุยกัน

ข้อเสนอแนะ
11. อาจจะให้ campers มาท าหน้าที่ พิธีก รในบาง
ช่วง
1. ควรเพิ่มวิทยากรที่เป็นชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษา
มากขึ้น

1. ควรเพิ่มคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมค่ายให้นักศึกษา ปี
ที่ 1 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ควร พิ จ า ร ณา ต า ร า ง เ รี ย น ขอ ง นั ก ศึ ก ษ า
แพทยศาสตร์ แ ละพยาบาลศาสตร์ เพื่ อ ให้
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
3. อาจจะรวมจั ดเป็นค่ ายใหญ่ค่ายเดียว และจั ด
ในช่วงฤดูหนาว เพราะการจัดในช่วงฤดูร้อนจะ
ทาให้นักศึกษาเหนื่อยง่าย
4. ควรเชิญนักศึกษาจากฟิลิปปินส์มาเข้าร่วมค่ายให้
ได้ โดยผ่านเครือข่ายอาจารย์ที่รู้จัก
5. ควรเพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้มากขึ้น
1. การจัดหาสถานที่จัดงานในครั้งต่อไป ควรคานึงถึง
ขนาดของห้องประชุมเป็นอันดับต้น ๆ
2. อาจจะจัดหาที่พักที่นักศึกษาสามารถพักรวมกันใน
จุดเดียว เพื่อจะได้เพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุย
กันมากขึ้น

2. ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะจำกสำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
ปัญหำ/อุปสรรค
1. ทีมวิทยากรแจ้งยืนยันการเดินทางไปราชการ
ล่าช้า ทาให้ไม่สามารถส่งเอกสารขออนุมัติ
เดินทางไปราชการไปยังกองคลังตามข้อตกลงที่
กองคลังได้แจ้งหน่วยงาน
2. ทีมวิทยากรส่งเอกสารประกอบการจัดทาฐาน
ล่าช้า

ข้อเสนอแนะ
1. ให้ วิ ท ยากรแจ้ ง ยื น ยั น การเดิ น ทางไปราชการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ

2. ให้ วิ ท ยากรส่ ง เอกสารประกอบการจั ด ท าฐาน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
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3. ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ข้ำร่วมค่ำย (แบบสอบถำม)
ข้อเสนอแนะ
1. อยากให้มกี ิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ
2. อยากให้มกี ิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น
3. อยากให้มกี ิจกรรมแฟชั่นโชว์จากทุกประเทศ
4. อยากให้มกี ิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ
5. อยากให้มกี ิจกรรมแบบhomestay เพื่อจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม (นศ.เวียดนาม)
6. อยากให้เพิ่มจานวนกิจกรรมให้มากขึ้น
7. อยากให้เพิ่มกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
8. อยากให้จัดกิจกรรมในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วย
9. อยากให้พาเทีย่ วสถานที่สาคัญ
10. อยากให้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่เชิงประวัติศาสตร์มากขึ้น
11. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการแสดงมากขึ้น
12. อยากให้ทบทวนกาหนดการ

25

ภำคผนวก

โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ

ตำรำงรับส่งนักศึกษำต่ำงชำติ

ตำรำงจัดรถรับส่งนักศึกษำแลกเปลี่ยนค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ว/ด/ปี
26 มี.ค. 58

คันที่
1

2

3

เส้นทำง
ช่องเม็ก-โรงแรมยูเพลส
(นักศึกษา 4 คน)

เที่ยวบิน/เวลำ
รถออกจากปากเซ 08.30 น.
ถึงเวลา 10.00 น.

สนามบินอุบล-โรงแรมยูเพลส
(นักศึกษา 8 คน)

ไทยสมายล์ TG2028 (17.00-18.08)
เครื่องลง 18.08 น.
รถออกจากมหาวิทยาลัย 17.30 น.

สนามบินอุบล-โรงแรมยูเพลส
(นักศึกษา 2คน)

นกแอร์ DD9318 (17.25-18.30)
เครื่องลง 18.30
รถออกจากมหาวิทยาลัย 17.30 น.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

ผู้เดินทำง
Mr Phommachack Phakhanxay
Ms Khamphiboun Manisa
Ms Langsy Soukvilay
Ms Sihabout Souphaphone
Ms. Nhang Tevy
Ms. May Kimsreang
Mr. Teav Tepkosal
Mr. Kith Veasna
Ms Dao Thi Thu Huyen
Ms Phan Thi Hong Mai
Mr Dao Ngoc Phi
Mr Nguyen Hong Thai
Mr. Mohamad Firdaus Bin
Mahasan

2. Mr. Muhammad Yazit Bin
Madmor

University
Champasak University

เจ้ำหน้ำที่
พัชรินทร์

Chea Sim University

ธนาวุฒิ

Thai Nguyen University
of Technology

University of Malaysia
Trengganu

พัชรินทร์

ตำรำงจัดรถรับ-ส่งนักศึกษำแลกเปลี่ยนค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ว/ด/ป/
31 มี.ค.58

คันที่
1

เส้นทำง
โรงแรมยูเพลส-ช่องเม็ก
(นักศึกษา 4 คน)

เที่ยวบิน/เวลำ
รถออกจำกมหำวิทยำลัย 08.00

2

โรงแรมยูเพลส-สนามบินอุบล
(นักศึกษา 8 คน)

ไทยสมายล์ TG2021 (09.15-10.20)
เครื่องออก 09.15 น.
รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 08.00 น.
เดินทางถึงสนามบินก่อน 08.30 น.

3

โรงแรมยูเพลส-สนามบินอุบล
(นักศึกษา 2 คน)

แอร์เอเชีย FD3321 (09.15-10.20)
เครื่องออก09.15 น.
รถออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 08.00 น.
เดินทางถึงสนามบินก่อน 08.30 น.

รำยชื่อ
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.

มหำวิทยำลัย
Mr Phommachack Phakhanxay Champasak University
Ms Khamphiboun Manisa
Ms Langsy Soukvilay
Ms Sihabout Souphaphone
Ms. Nhang Tevy
Chea Sim University
Ms. May Kimsreang
Mr. Teav Tepkosal
Mr. Kith Veasna
Ms Dao Thi Thu Huyen
Thai Nguyen University
Ms Phan Thi Hong Mai
of Technology
Mr Dao Ngoc Phi
Mr Nguyen Hong Thai
Mr. Mohamad Firdaus Bin
University of Malaysia
Trengganu
Mahasan

2. Mr. Muhammad Yazit Bin
Madmor

เจ้ำหน้ำที่
พัชรินทร์

ธนาวุฒิ

พัชรินทร์

สำเนำหนังสือเชิญคณะ

สำเนำหนังสือเชิญมหำวิทยำลัยในอำเซียน

สำเนำหนังสือเชิญวิทยำกร

ทำเนียบผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ผู้บริหำร

ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
เลขาธิการอาเซียน ม.อุบลฯ

นักศึกษำค่ำย

Mr. Teav Tepkosal
Chea Sim University of

Mr. Kith Veasna
Chea Sim University of

Ms. May Kimsreang
Chea Sim University of

Kamchaymear

Kamchaymear

Kamchaymear

Ms. Nhang Tevy
Chea Sim University of

Mr. Dao Ngoc Phi
Thai Nguyen University of

Ms. Dao Thi Thu Huyen
Thai Nguyen University of

Kamchaymear

Technology

Technology

Ms. Phan Thi Hong Mai
Thai Nguyen University of

Mr. Nguyen Hong Thai
Thai Nguyen University of

Technology

Technology

Ms. Soukvilay Langsy
Champasack University

Ms. Souphaphone Syhabut
Champasack University

Mr. Muhammad Yazit Bin Madmor Mr. Mohamad Firdaus Bin Mahasan

Mr. Phakanxay Phommachak

Champasack University

Ms. Manisa Khamphiboun
Champasack University

นางสาวปิยพร ศาลางาม

University of Malaysia
Terengganu

University of Malaysia
Terengganu

คณะรัฐศาสตร์

นางสาวกัญจนา รัตนพงษ์
คณะรัฐศาสตร์

นางสาวจุไรรัตน์ แสงตา
คณะเกษตรศาสตร์

นางสาวศิริพร ศิริญาณ
คณะเกษตรศาสตร์

Ms. Sophea Prum
คณะเกษตรศาสตร์

Mr. Sarim Mao
คณะศิลปศาสตร์

นายพูลศักดิ์ บัวงาม
คณะศิลปศาสตร์

Ms. Sreymom Heng

นางสาวจุฑามาศ ยั่งยืน

นางสาวพรชนก สัมพะวงศ์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวศุภรัตน์ สมนึก
คณะพยาบาลศาสตร์

นางสาวพิภัสสร ลือขจร
คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ หาญชัย
คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวชนาภัทร อัตปัญญา

นางสาววชิราภรณ์ สายบุพผา

นายภานุพงศ์ บุญประคม

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

นางสาวอารยา มุจรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวฐิติพร กริชพิทักษ์เงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาววรารัตน์ เหมราช
คณะบริหารศาสตร์

นางสาวธันภิรมย์ วงคา

นายภูวดล ผ่านผล

นายศุภวิทย์ พลทะกลาง

คณะบริหารศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

นายรัฐศาสตร์ พวกดี
คณะนิติศาสตร์

นางสาวสาธิยา จารุการ
คณะนิติศาสตร์

นายมงคล บุญเสนอ
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

คณะทำงำน

นางสาวจริญดา บุญจันทร์
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพัชรินทร์ ดั่งฐากูร
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน

นางสาวกาญจนา มะโนมัย

นายธนาวุฒิ ภักดียา

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

สานักงานวิเทศสัมพันธ์

นายเทอดภูมิ ทองอินทร์
งานประชาสัมพันธ์

นายศิลปชัย จงใจ
งานบริการห้องประชุมและ
บารุงรักษาอุปกรณ์

วิทยำกร

Mr. Robert Tremayne
สานักงานวิเทศสัมพันธ์

ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์
คณะศิลปศาสตร์

ดร. อรนุช ปวงสุข
คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด

อาจารย์สุรศักดิ์ วิฑูรย์

อาจารย์อจั ฉรา สิมลี

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สุทฺธิพงษ์ เพิม่ พูน
คณะศิลปศาสตร์

Mr. Kadek Ray Sulyantha
คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษำช่วยงำน

นางสาวกิตติยาภรณ์ ทองคาวัน
ชมรม English Crazy Club

นางสาววิภา ศรีนาคา
ชมรม English Crazy Club

นางสาวชลยา จันทร์แรม
ชมรม English Crazy Club

นางสาวคริษฐา กล่อมนที

นางสาวชัชฎา นิธิศธานี

นางสาวชลธิชา โคตรวงศ์

ชมรม English Crazy Club

ชมรม English Crazy Club

ชมรม English Crazy Club

นายเกียรติศักดิ์ พิริยะวิวัฒน์วงศ์
ชมรม English Crazy Club

นางสาวพินทุสร คาคนซื่อ
ชมรม English Crazy Club

นางสาวรังสินี หลักเพชร
ชมรม English Crazy Club

ภำพกิจกรรม

การลงทะเบียน เข้าที่พัก

พิธีเปิดและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาเซียน”

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที่ 1 “อาหารและเครื่องดืม่ ”

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที่ 2 “เครื่องจักสานและของเล่นพื้นบ้าน”

กิจกรรมการเรียนรู้ ฐานที่ 3 “การแต่งกายและการแสดงพื้นบ้าน”

กิจกรรมการเรียนรู้ฐานที่ 4 “เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมส์”

กิจกรรม Crazy Night

การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ

กิจกรรมของแต่ละกลุม่ สี

มอบของที่ระลึกแก่ผรู้ ่วมแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

มองของรางวัลแก่ผู้โดดเด่นในค่าย

Mister Friendship: Mr. Dao Ngoc Phi
Thai Nguyen University of Technology
Vietnam

ผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้ายจากการโหวด
Mister and Miss Popular Vote

Supper Star: Ms. Souphaphone Syhabut
Champasack University

Lao PDR

Mister Popular Vote: Mr. Teav Tepkosal
Chea Sim University of Kamchaymear
Cambodia

บรรยากาศค่าย

รูปหมู่ ค่ายภาษาและวัฒนธรรม

