
1 

 

 
รายงานผลการด าเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ประจ าปี 2559 (ค่ายภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่ 3) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

หลักการและเหตุผล  

เนื่องด้วยภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงของอำเซียนดังที่ระบุในกฎบัตรอำเซียนข้อ 34 บัญญัติว่ำ “The 

working language of ASEAN shall be English” “ภำษำท่ีใช้ในกำรท ำงำนของอำเซียน คือ ภำษำอังกฤษ” ดังนั้น

ภำษำอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดต่อสื่อสำรและกำรท ำงำนในอำเซียน เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และตอบสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ระบุไว้ว่ำ “เน้นพัฒนำคนไทยให้มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ด้ำนภำษำอังกฤษ มีศักยภำพเพียงพอ ไปท ำงำนในต่ำงประเทศได้และต้องมีกำรเตรียมคนไทยให้

พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน” ทำงส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ส ำหรับนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีและนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในภูมิภำคอำเซียน ประจ ำปี 2559 ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษำได้

เรียนรู้ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศสมำชิกอำเซียนจำกกิจกรรม

ต่ำง ๆ ในค่ำย ร่วมกับนักศึกษำจำกภูมิภำคอำเซียน เช่น กำรศึกษำนอกสถำนที่ กำรแก้ปัญหำในกลุ่ม และกำรพูดคุย

แลกเปลี่ยนในมิติต่ำง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้สำมำรถส่งเสริมนักศึกษำให้เรียนรู้ภำษำอังกฤษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้

วัฒนธรรม แนวควำมคิด และลักษณะของประเทศต่ำง ๆ ในอำเซียนด้วยควำมสนุกสนำน และเพ่ิมพูนประสบกำรณ์

ทำงภำษำ กำรคิดวิเครำะห์ กำรท ำงำนเป็นกลุ่มให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ผู้เข้ำค่ำยจะได้ดื่มด่ ำไปกับ

วัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่ำงเชื้อชำติ ต่ำงศำสนำ ต่ำงควำมคิด ท ำให้เข้ำใจรำกฐำนควำมเป็นมำของ 

ผู้คนในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุขมำกขึ้น 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ และเปิดโอกำสให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้เรียนรู้

ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน 

2. เป็นกำรสร้ำงแรงบัลดำลใจให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเกิดทัศนคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ และเกิด

กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

3. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้นักศึกษำไทยเห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำร

เข้ำสู่สังคมพหุวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน 

กลุ่มเป้าหมาย 

 1. นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 55 คน 
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2. นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในภูมิภำคอำเซียนจ ำนวน 40 คน โดยมหำวิทยำลัย/สถำบันต้นสังกัดเป็นผู้

คัดเลือกและเสนอชื่อนักศึกษำที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมำะสม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน และมีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

2. นักศึกษำมทีัศนคติที่ดีต่อภำษำอังกฤษ และเกิดแรงบัลดำลใจให้เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

3. นักศึกษำไทยเกิดควำมตระหนัก เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่

สังคมพหุวัฒนธรรมและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน 

งบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 551,200 บาท 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร เป็นเงิน 61,200.00 บำท 

  (600 บำท × 3 ชั่วโมง/วัน × 2 คน × 1 วัน    

  (1,200 บำท × 6 ชั่วโมง/วัน × 4 คน × 2 วัน)    

ข. หมวดค่าใช้สอย 

- ค่ำท่ีพักส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร (1,000 บำท × 64 ห้อง × 3 คืน) เป็นเงิน 192,000.00 บำท 

- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (500 บำท × 128 คน × 4 วัน) เป็นเงิน 256,000.00 บำท 

- ค่ำผลิตสื่อประชำสัมพันธ์  เป็นเงิน 7,000.00 บำท 

- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 20,000.00 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ 

- ค่ำวัสดุ เป็นเงิน 10,000.00 บำท 

- ค่ำถ่ำยเอกสำร เป็นเงิน 5,000.00 บำท 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 551,200 บาท (ห้าแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

ตารางแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
รายการ งบประมาณที่ขอ งบประมาณที่จ่ายจริง 

ก. หมวดค่าตอบแทน   
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 61,200.00 120,600.00 
ข. หมวดค่าใช้สอย   
- ค่ำท่ีพักส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร 192,000.00 158,350.00 
- ค่ำเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร - 4,560.00 
- ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 256,000.00 202,675.00 
- ค่ำผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 7,000.00 0.00 
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- ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 20,000.00 0.00 
ค. หมวดค่าวัสดุ   
- ค่ำวัสดุ 10,000.00 0.00 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 5,000.00 0.00 

551,200.00 486,185.00 

ระยะเวลาการด าเนินการ  วนัที่ 6 – 11 มีนำคม 2559 
ผลกำรด ำเนินโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 สำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด จ ำนวน 80 คน โดยมี
นักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 52 คน และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในภูมิภำคอำเซียน จ ำนวน 28 
คน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
1.1 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มีนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรจำก 7 คณะ 1 วิทยำลัย และ 1 วิทยำเขต 
1 คณะเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 4 คน 

2 คณะนิติศำสตร์ จ ำนวน 4 คน 

3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 5 คน 

4 คณะบริหำรศำสตร์ จ ำนวน 6 คน 

5 คณะรัฐศำสตร์ จ ำนวน 12 คน 

6 คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 9 คน 

7 คณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ จ ำนวน 1 คน 

8 ว.แพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 6 คน 

9 วิทยำเขตมุกดำหำร จ ำนวน 5 คน 

 
1.2 มหำวิทยำลัยจำกภูมิภำคอำเซียน มีนักศึกษำเข้ำร่วมจำก 7 มหำวิทยำลัย 6 ประเทศ 

ที ่ มหาวิทยาลัย ประเทศ จ านวน 
1 Meanchey University  รำชอำณำจักรกัมพูชำ 4 
2 University of Philippines Diliman   สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์    4 
3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 2 
4 Ganesha University of Education สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 4 
5 Hue university of Sciences สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 4 
6 LASALLE College of the Arts สำธำรณรัฐสิงคโปร์ 6 
7 Yangon Technology University สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร ์ 4 
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2. การจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการด าเนินโครงการ  
ก ำหนดกำรในกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงวันที่ 6-11 มีนำคม 2559 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 วันที่ 6 มีนำคม 2559  
  13.00 น. นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยต่ำงๆ เดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 วันที่ 7 มีนำคม 2559  
  9.00–12.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี (ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ) 
  12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.30–13.15 น. อบรมเชิงปฏิบัติกำร ภำยใต้หัวข้อ “ASEAN Change and Benefits from 
Integration” โดยคุณลดำ ภู่มำศ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์
ศูนย์อำเซียน   

  18.00 น. งำนเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ประจ ำปี 2559 

 วันที่ 8 มีนำคม 2559  

05.30 น. เดินทำงไปจังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อท ำกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะภำษำอังกฤษและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.00-21.00 น. กิจกรรมละลำยพฤติกรรม และกิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษ โดยทีมวิทยำกร

จำกบริษัท Edusquare  

 วันที่ 9 มีนำคม 2559  

  9.00-12.00 น. กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษ 

13.00-21.00 น. กิจกรรม Around ASEAN และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 วันที่ 10 มีนำคม 2559 

  9.00-12.00 น. กิจกรรมสำนสัมพันธ์ชำวค่ำยภำษำและวัฒนธรรม 

  12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

  13.00 น. เดินทำงกลับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 วันที่ 11 มีนำคม 2559  

6.00 น.  นักศึกษำต่ำงชำติเดินทำงกลับภูมิล ำเนำ 

จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ได้สอบวัดพัฒนำกำรด้ำนภำษำอังกฤษของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ซ่ึง

จำกกำรทดสอบดังกล่ำวพบว่ำคะแนน Pre-test ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่ำเฉลี่ย 13.21 และคะแนน Post-test มี

ค่ำเฉลี่ย 14.99 โดยนักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน และมีทักษะทำงภำษำอังกฤษเพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

นอกจำกนี้ หลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้น ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ตอบแบบประเมินโครงกำรดังกล่ำว โดยอิงกำร

ก ำหนดช่วงคะแนน ดังนี้  
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      คะแนน   ช่วงคะแนน       ระดับ 
  5   4.51-5.00   มำกที่สุด 
  4   3.51-4.50   มำก 
  3   2.51-3.50   ปำนกลำง 
  2   1.51-2.50   น้อย 
  1   1.01-1.50   น้อยที่สุด 
 กำรตอบแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนภำษำ ด้ำนวัฒนธรรม ด้ำนกำรจัดกิจกรรม และด้ำน

อ่ืนๆ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้    

   

1. ด้านภาษา 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษาที่คิดว่ามีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 

 

มำกท่ีสุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยท่ีสุด

 
จำกแผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนร้อยละของนักศึกษำที่คิดว่ำมีโอกำสใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรมำกขึ้น 

ระหว่ำงกำรเข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำ ระหว่ำงกำรเข้ำร่วมโครงกำรนักศึกษำมีผลกำรประเมินอยู่ใน

ระดับ 4 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.88   

 

47.94% 47.94% 

2.74% 1.37% 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษาทีมี่ความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
 

มำกท่ีสุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยท่ีสุด

 
 จำกแผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนร้อยละของนักศึกษำที่มีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษมำกข้ึนหลังกำรกำร

เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 71.22  

 จำกแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรใช้ภำษำอังกฤษหลังจำกกำร

เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป มำกกว่ำร้อยละ 70 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด  

 

32.87% 

38.35% 

28.76% 
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2. ด้านวัฒนธรรม 

แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษาที่คิดว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับเพื่อนจากต่างภาษา

ต่างวัฒนธรรม 

 

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

 
 จำกแผนภูมิที่ 3 นักศึกษำคิดว่ำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพ่ือนจำกต่ำงภำษำต่ำงวัฒนธรรม คิดเป็น

ร้อยละ 89.03 โดยคิดจำกผลกำรประเมินที่อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.05% 
36.98% 

8.21% 1.37% 1.37% 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของนักศึกษาคิดว่ามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ใน

อาเซียนมากขึ้น 

 

ใช่

ไม่ใช่

 
 จำกแผนภูมิที่ 4 จ ำนวนนักศึกษำที่คิดว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนๆ ในอำเซียนมำก

ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 91.78  

 จำกแผนภูมิที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 แสดงให้เห็นว่ำนักศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนมีควำมเข้ำใจใน

วัฒนธรรมของประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 4 ขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 80   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.21% 

91.78% 
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3. ด้านการจัดกิจกรรม 

แผนภูมิที่ 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจจ าแนกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 

4.8

4.5

4.4
4.35

4.5

4.7

4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90

  
จำกแผนภูมิที่ 5 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมพึงพอใจในกำรจัดงำนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1. กิจกรรมที่จัดมีควำมหลำกหลำยและเหมำะสม    4.8 คะแนน  ระดับมำกที่สุด 
2. จ ำนวนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลมีเพียงพอและเหมำะสม  4.7 คะแนน ระดับมำกที่สุด 
3. วิทยำกรมีควำมรู้ควำมช ำนำญ     4.5 คะแนน ระดับมำก 
    ควำมสะดวกสบำยของรถรับ-ส่ง    4.5 คะแนน ระดับมำก 
ส่วนหัวข้อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำสุด คือ ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 4.35 คะแนนซึ่งอยู่ใน

ระดับมำก 
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
 1. อำหำรในแต่ละมื้อควรเป็นอำหำรที่มำจำกประเทศอำเซียน 

 2. ควรมี wifi ที่มีประสิทธิภำพมำกกว่ำนี้ 

 3. ควรมีกำรเล่นเกมส์ที่มำจำกแต่ละประเทศในภูมิภำคอำเซียน 

 4. ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร 

 5. ควรมีกำรอบรมกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียนภำษำอังกฤษ 

 6. ควรมีกิจกรรมกำรท ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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 7. ควรมีฐำนเรียนรู้ของแต่ละชำติ 

 8. อยำกให้มีนักศึกษำต่ำงชำติมำร่วมโครงกำรมำกกว่ำนี้ 

 9. ควรมีกิจกรรม walk rally 

 

ด้านอ่ืนๆ 

1. มีควำมตระหนักในกำรเตรียมตนเองให้พร้อมเพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน 

 

         

   

       

    

          

 
 

 

60.27% 
27.39% 

10.95% 1.36% 
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2. มีควำมพึงพอใจโดยรวมของกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

 
 

เมื่อน ำผลกำรด ำเนินโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 มำเทียบกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย และ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับแล้ว สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินโครงการ 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 55 คน มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมดจ ำนวน 52 คน 
นักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยในภูมิภำค
อำเซียน 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 40 คน มีผู้เข้ำร่วมทั้งหมดจ ำนวน 28 คน 

  
วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการด าเนินโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำอังกฤษ 
และเปิดโอกำสให้นักศึกษำ
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีได้เรียนรู้
ภำษำอังกฤษนอกห้องเรียน  

นักศึกษำได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษนอก
ห้องเรียน และมีทักษะทำง
ภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้น (ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 90) 

ไมป่ระสบผลส ำเร็จ เนื่องจำก
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะทำง
ภำษำอังกฤษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 

2. เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้
นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
เกิดทัศนคติท่ีดีต่อภำษำอังกฤษ และ
เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

นักศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อ
ภำษำอังกฤษ และเกิดแรงบัลดำลใจ
ให้เรียนรู้อย่ำงยั่งยืน (อยู่ในระดับมำก
หรือ 4.00 ขึ้นไป) 

ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรมำกกว่ำร้อยละ 70 มี
ทัศนคติต่อภำษำอังกฤษในระดับ 4 
ขึ้นไป 

3. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้ นักศึกษำไทยเกิดควำมตระหนัก เห็น ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกผู้เข้ำร่วม

60.27% 

27.39% 

10.95% 1.36% 
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วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการด าเนินโครงการ 
นักศึกษำไทยเห็นควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ของกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรเข้ำสู่สังคมพหุวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน 

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคม
พหุวัฒนธรรมและควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่ม
ประเทศสมำชิกอำเซียน (ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 90) 

โครงกำรร้อยละ 98.63 มีควำม
ตระหนักตระหนัก เห็นควำมส ำคัญ
และประโยชน์ของกำรเตรียมควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมพหุวัฒนธรรม
และควำมร่วมมือทำงวิชำกำรที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียน 
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ภาคผนวก 
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คุณลดำ ภู่มำศ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสำรสนเทศและประชำสัมพันธ์ศูนย์อำเซียน จำกกรมอำเซียน ให้เกียรติบรรยำยให้

ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
 

 
นักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีพำเพ่ือนชำวต่ำงชำติเยี่ยมชมสถำนที่ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 

 

  
บรรยำกำศงำนเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 
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บรรยำกำศงำนเลี้ยงต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 

 

  
 

  
บรรยำกำศกิจกรรมต่ำงๆ ส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กล่ำวปิดโครงกำร 

 

 
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ให้เกียรติร่วมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับผู้เข้ำร่วมโครงกำร และวิทยำกรตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของ

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 


