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คํานํา 
การดําเนินงานโครงการ “ทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Ambassadors Batch 2)” 

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 28-31 

กรกฎ าคม  พ .ศ . 2560  ณ  แล โขง ริ เวอร  รีส อรท  อํ า เภ อ เขมราฐ  จั งห วัด อุบลราชธานี  

โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษามีโอกาส

เรียนรูและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ สรางตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมีความรู

ความสามารถดานภาษาอังกฤษและดานอ่ืน ๆ ในการตอนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาตางชาติ และมี

ความพรอมในการชวยงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให

เปนท่ีรูจักในอีกทางหนึ่ง 

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฯ นี้ จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  

แกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยอาจนําผลท่ีไดไปใชเปนขอมูลประกอบการ

วางแผนพัฒนาการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและกอเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนในครั้งตอไป 

ในโอกาสนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ใครขอขอบคุณผูท่ีมีสวนรวมในการ

จัดทําโครงการฯ ทุกทานเปนอยางสูง ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการโครงการฯ เปนอยางดี 

 

เรียบเรียงโดย นายธนาวุฒิ ภกัดียา 

นักวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ช่ือโครงการ 

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Student Ambassadors Batch 2) 

ลักษณะโครงการ 

การบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนโครงการท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป 

ความสอดคลองกับแผนงานในระดับที่สูงกวา 

1 แผนพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-

2564 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา 

มาตรการท่ี 2.4 ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการประกอบวิชาชีพใหแกนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษาตางชาติในโอกาสตาง ๆ  

2 แผนการดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางการใชภาษาผานประสบการณ

จริง 
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หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอาคันตุกะและแขกผูมาเยือนชาวตางประเทศจํานวน

มากในแตละป 

สํานักงานวิเทศสัมพันธซ่ึงมีจํานวนบุคลากรจํากัดจึงไมสามารถรองรับแขกตางประเทศได

เพียงพอ รวมถึงการขาดนักศึกษาชวยงานท่ีมีศักยภาพท้ังดานการวางตัว และทักษะในการใชภาษาเพ่ือ

สื่อสารสําหรับการดําเนินงานดานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของในการตอนรับแขกผูมาเยือนชาวตางประเทศของ

มหาวิทยาลัยฯ การสนับสนุนใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมในการตอนรับ ดูแลอาคันตุกะ และเปน

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ เปนวิธีการหนึ่งในการสราง

ภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นถึงความเอาใจใสและการใหความสําคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษา อีกท้ังยังเปนการกระตุนใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ท้ัง

ในดานการใชภาษา และการวางตัวในสังคมเพ่ือเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยตอไป 

เพ่ือเปนการสนับสนุนและผลักดันใหนักศึกษามีบทบาทในการตอนรับแขกผูมาเยือนชาว

ตางประเทศ มีโอกาสใชและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณจริง สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงได

จัดโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Ambassadors Batch 2) ข้ึน เพ่ือสรางตัวแทน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีมีความรูความสามารถ มีความเปนผูนําท่ีมีบุคลิกภาพดี วางตัว

ไดอยางเหมาะสมกาลเทศะ และเปดโอกาสทางการเรียนรูภาษาอังกฤษในสถานการณจริง เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการแสวงหาโอกาสทางการศึกษาตอตางประเทศ อันจะนําไปสูการเพ่ิมศักยภาพและ

ยกระดับความสามารถของนักศึกษาใหพรอมกาวเขาสูการแขงขันในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน

ตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษและดานอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการตอนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาตางชาติ และมีความ

พรอมในการชวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรูและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ   

สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ที่ปรึกษาโครงการ  

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร รองอธิการบดีฝายวิจัยและพันธกิจสังคม 

ผูรับผิดชอบโครงการ  

นางสาวอรนุช ปวงสุข ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและ      

ดานอ่ืนๆ สําหรับใชในการตอนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาตางชาติ และมีความพรอมใน

การชวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. กลุมเปาหมายไดรับโอกาสในการเรียนรูและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน/กลุมเปาหมาย  

1) นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 40 คน  

สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดไมนอยกวา 1 ปการศึกษา  

มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพอใช/สื่อสารได 

มีจิตอาสาและสามารถถายทอดความเปน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหแกผูอ่ืนรับทราบได 

มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง และไมมีโรคประจําตัว 

มีมนุษยสัมพันธดี และความมุงม่ันในการเรียนรู/การเขารวมกิจกรรม 

ผูท่ีมีความรูภาษาท่ีสาม จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ผูท่ีมีประสบการณการใชชีวิตหรือการศึกษาในตางประเทศ หรือเคยเขารวมกิจกรรมของ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

2) ผูบริหาร และเจาหนาท่ีจํานวน 10 คน 
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ระยะเวลาการดําเนินการ 

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Ambassadors Batch 2) 

ณ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระหวางวันท่ี 28 – 31 กรกฎาคม 2560 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

28 ก.ค. 60 06.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอเขมราฐ 

08.30 ลงทะเบียน 

08.45 - 09.00 พิธีเปด 

09.00 - 12.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจรรมกลุมสัมพันธ (Walk Rally) 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเพณี วฒันธรรม และสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด

อุบลราชธานี 

16.00 - 17.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

17.00 - 18.00 รับประทานอาหารเย็น 

18.00 - 20.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลท่ีนาสนใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

29 ก.ค. 60 09.00 - 12.00 การสื่อสารขามวัฒนธรรม  

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 มารยาทสากล และการดูแลแขกผูใหญ และการบริการระดับมาตรฐานสากล 

16.00 - 18.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 19.00 รับประทานอาหารเย็น 

30 ก.ค. 60 08.00 - 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแตงหนา 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแตงหนา (ตอ) 

16.00 - 17.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

17.00 - 18.00 รับประทานอาหารเย็น 

18.00 - 20.00 เตรียมการนําเสนอผลงาน Microsoft Power Points 

31 ก.ค. 60 08.00 - 11.00 นําเสนอผลงาน Microsoft Power Points 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 15.00 มอบเกียรติบัตร พิธีปด 

15.00 ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

17.00 เดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสวัสดภิาพ 
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สถานที่ในการดําเนินโครงการ 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี 

งบประมาณที่ไดรับ   

ตามแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมท่ี 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

เสริมสรางการใชภาษาผานประสบการณจริง จํานวน 2,324,700 (สองลานสามแสนสองหม่ืนสี่พันเจ็ด

รอยบาทถวน) ภายใต โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนการดําเนินงาน  

จัดทําแผนการดําเนินงานโดยใชหลักวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ข้ันเตรียมการ/วางแผน (Plan) 

1.1) ป ระชุ ม งาน  ว างแผน และห น า ท่ี

รับผิดชอบ 
3-7 เม.ย. 60 

     ธนาวุฒ ิ

1.2) กําหนดกิจกรรมและเวลาจัด 3-7 เม.ย. 60      ธนาวุฒ ิ

1.3)  พิ จ า ร ณ า วิ ท ย า ก ร /  พิ จ า ร ณ า

คณะกรรมการ 

3-7 เม.ย. 60      ทุกคน 

1.4) ขออนุมัติโครงการ 10-21 เม.ย. 

60 

     ธนาวุฒ ิ

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

2.1) สงออกจดหมายเชิญวิทยากร 24-28 เม.ย. 

60 

     ธนาวุฒ ิ

2.2)  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขารวมโครงการ 

24 เม.ย. 60 

- 26 พ.ค. 60 

     ธนาวุฒ ิ

2.3) ปดรับสมัคร 26 พ.ค. 60      ธนาวุฒ ิ

2.4) คัดเลือกผูสมัคร 29 พ.ค. 60 

- 2 มิ.ย. 60 

     ธนาวุฒ ิ

2.5) สรุปจํานวนผูท่ีเขารวมโครงการ 5 มิ.ย. 60      ธนาวุฒ ิ
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แผนการดําเนนิงาน ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

2.6) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเอกสาร 5 มิ.ย. 60 

- 21 ก.ค. 60 

     ทุกคน 

2.7) ป ระชุม ทํ าความ เข าใจและ work 

shop กอนทําโครงการ 

3-7 ก.ค. 60      ธนาวุฒ ิ

3. ข้ันติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 

3.1) ประชุมติดตามความคืบหนาในการ

ทํางานของโครงการ 

2 8 -3 1  ก .ค . 

60 

     พัชรินทร 

3.2) ตรวจสอบการทํางานของทุกฝายงาน

ในวันโครงการ 

2 8 -3 1  ก .ค . 

60 

     พัชรินทร 

3.3) แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการ

ทํากิจกรรมโครงการ 

31 ก.ค. 60      ธนาวุฒ ิ

4. ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม (Act) 

4.1) ประชุมสรุปการดําเนินงาน ปญหา 

และขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการดําเนิน

กิจกรรมครั้งตอไป 

1-4 ส.ค. 60      นพวรรณ 

4.2) รวมรวมเอกสาร และดํ าเนิ นการ

เบิกจาย  

1-11 ส.ค. 60      นพวรรณ 

4.3) จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานและ

รวบรวมเก็บไวเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรม

ครั้งตอไป 

7-11 ส.ค. 60      ธนาวุฒ ิ

4.4) ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการ

ทํางานอยางเรงดวน 

ตลอด 

ระยะเวลา

โครงการ 

     ธนาวุฒ ิ
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แผนการใชจายงบประมาณ 

รายการ วงเงิน (บาท) 

ก. หมวดคาตอบแทน  

คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4 คน x 6 วัน x 200 บาท)  4,800  

คาตอบแทนวิทยากรภายใน (5 คน x 3 ชม. x 600 บาท)  9,000  

คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (2 คน x 6 ชม. x 1,200 บาท)  14,400  

ข. หมวดคาใชสอย  

คาท่ีพัก (52 คน x 3 คืน x 400 บาท)  62,400  

คาอาหารเชา (52 คน x 3 ม้ือ x 75 บาท)  11,700  

คาอาหารกลางวัน (52 คน x 4 ม้ือ x 150 บาท)  31,200  

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (52 คน x 7 ครั้ง x 50 บาท)  18,200  

คาอาหารเย็น  (52 คน x 2 ม้ือ x 200 บาท)  20,800  

คาเชาหองประชุม (1 หอง x 4 วัน x 2,500 บาท)  10,000  

คาจางเหมารถบัส (1 คัน x 4 วัน x 8,000 บาท)  32,000  

คาจางเหมารถตู (1 คัน x 4 วัน x 1,800 บาท)  7,200  

ค. หมวดคาวัสดุ  

คาน้ํามันเชื้อเพลิง (1 คัน x 3,000 บาท)  3,000  

คาจางเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ  2,000  

คาจางเหมาจัดทําเข็มเชิดชูเกียรติ   6,000  

คาวัสดุ    24,100  

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  

(สองแสนหาหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 

256,800 

*หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย 

1. เชิงปริมาณ จํานวนรอยละของนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการตอนักศึกษากลุมเปาหมาย 

80 

2. เชิงคุณภาพ ค าค ะแน น เฉลี่ ย ค วาม พึ งพ อ ใจขอ ง

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

ไ ม น อ ย ก ว า 

3.51 

3. เชิงระยะเวลาและสถานท่ี ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการ เปนไปตามแผน 

4. เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณ

เปนไปตามแผน 

80 

วิธีการประเมินผลโครงการ 

- เก็บขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการจากการลงทะเบียนเขารวมโครงการของนักศึกษา 

- ออกแบบ/จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

- รายงานผลการดําเนินโครงการฯ รูปแบบกิจกรรม เวลา และสถานท่ี พรอมภาพถาย 

- รายงานการเบิกจายท้ังหมดของโครงการเทียบกับแผน 
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บทท่ี 2 

ผลการดําเนินโครงการ 

การดําเนินงานตามแผน  

ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานโดยใชหลักวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี้ 

แผนการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา

ปฏิบัติงานจริง 
ผูรับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ/วางแผน (Plan) 

1.1) ประชุมงาน วางแผนและหนาท่ีรับผิดชอบ 3-7 เม.ย. 60 3-7 เม.ย. 60 ธนาวุฒ ิ

1.2)  กําหนดกิจกรรมและเวลาจัด 3-7 เม.ย. 60 3-7 เม.ย. 60 ธนาวุฒ ิ

1.3)  พิจารณาวิทยากร/ พิจารณาคณะกรรมการ 3-7 เม.ย. 60 3-7 เม.ย. 60 ทุกคน 

1.4)  ขออนุมัติโครงการ 10-21 เม.ย. 60 10-21 เม.ย. 60 ธนาวุฒ ิ

2. ข้ันดําเนินการ (Do) 

2.1) สงออกจดหมายเชิญวิทยากร 24-28 เม.ย. 60 24-28 เม.ย. 60 ธนาวุฒ ิ

2.2) ประชาสัม พันธ ให นั ก ศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเขารวมโครงการ 

24 เม.ย. 60 

- 26 พ.ค. 60 

24 เม.ย. 60 

- 26 พ.ค. 60 

ธนาวุฒ ิ

2.3) ปดรับสมัคร 26 พ.ค. 60 26 พ.ค. 60 ธนาวุฒ ิ

2.4) คัดเลือกผูสมัคร 29 พ.ค. 60 

- 2 มิ.ย. 60 

29 พ.ค. 60 

- 2 มิ.ย. 60 

ธนาวุฒ ิ

2.5) สรุปจํานวนผูท่ีเขารวมโครงการ 5 มิ.ย. 60 5 มิ.ย. 60 ธนาวุฒ ิ

2.6) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเอกสาร 5 มิ.ย. 60 

- 21 ก.ค. 60 

5 มิ.ย. 60 

- 21 ก.ค. 60 

ทุกคน 

2.7) ประชุมทําความเขาใจและ work shop กอนทํา

โครงการ 

3-7 ก.ค. 60 3-7 ก.ค. 60 ธนาวุฒ ิ

3. ข้ันติดตามตรวจสอบขณะดําเนินงาน (Check) 

3.1) ประชุมติดตามความคืบหนาในการทํางานของ

โครงการ 

28-31 ก.ค. 60 28-31 ก.ค. 60 พัชรินทร 

3.2) ตรวจสอบการทํางานของทุกฝายงานในวัน

โครงการ 

28-31 ก.ค. 60 28-31 ก.ค. 60 พัชรินทร 
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แผนการดําเนนิงาน 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา

ปฏิบัติงานจริง 
ผูรับผิดชอบ 

3.3) แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการทํา

กิจกรรมโครงการ 

31 ก.ค. 60 31 ก.ค. 60 ธนาวุฒ ิ

4. ข้ันการปรับปรุงการดําเนินงานใหเหมาะสม (Act) 

4.1) ประชุมสรุปการดํ าเนิน งาน  ปญหา และ

ขอเสนอแนะ เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมครั้งตอไป 

1-4 ส.ค. 60 1-4 ส.ค. 60 นพวรรณ 

4.2) รวมรวมเอกสาร และดําเนินการเบิกจาย  1-11 ส.ค. 60 1-11 ส.ค. 60 นพวรรณ 

4.3) จัดทําเอกสารสรุปการดําเนินงานและรวบรวม

เก็บไวเพ่ือใชในการจัดทํากิจกรรมครั้งตอไป 

7-11 ส.ค. 60 7-11 ส.ค. 60 ธนาวุฒ ิ

4.4) ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการทํางานอยาง

เรงดวน 

ตลอดระยะเวลา

โครงการ 

ตลอดระยะเวลา

โครงการ 

ธนาวุฒ ิ

 

กําหนดการ 

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Ambassadors Batch 2) 

ณ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระหวางวันท่ี 28 – 31 กรกฎาคม 2560 

วันท่ี เวลา กิจกรรม 

28 ก.ค. 60 06.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอเขมราฐ 

08.30 ลงทะเบียน 

08.45 - 09.00 พิธีเปด 

09.00 - 12.00 กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจรรมกลุมสัมพันธ (Walk Rally) 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด

อุบลราชธานี 

16.00 - 17.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

17.00 - 18.00 รับประทานอาหารเย็น 

18.00 - 20.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลท่ีนาสนใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

29 ก.ค. 60 09.00 - 12.00 การสื่อสารขามวัฒนธรรม  
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วันท่ี เวลา กิจกรรม 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 มารยาทสากล และการดูแลแขกผูใหญ และการบริการระดับมาตรฐานสากล 

16.00 - 18.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 19.00 รับประทานอาหารเย็น 

30 ก.ค. 60 08.00 - 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแตงหนา 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแตงหนา (ตอ) 

16.00 - 17.00 พักผอนตามอัธยาศัย 

17.00 - 18.00 รับประทานอาหารเย็น 

18.00 - 20.00 เตรียมการนําเสนอผลงาน Microsoft Power Points 

31 ก.ค. 60 08.00 - 11.00 นําเสนอผลงาน Microsoft Power Points 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารเท่ียง 

13.00 - 15.00 มอบเกียรติบัตร พิธีปด 

15.00 ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

17.00 เดินทางถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 จัดกิจกรรมในลักษณะการบรรยายเชิงปฏิบัติการ โดยแบงหัวขอการบรรยายออกเปน 5 หัวขอ 

ดังนี้  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี 

จํานวน 3 ช่ัวโมง  

อบรมเก่ียวกับประเพณี วัฒนธรรม และสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดอุบลราชธานี และประเทศ

ไทย โดย อาจารยพัชรี ธานี อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร ลักษณะกิจกรรมเปนการบรรยายเก่ียวกับ

การเปนมัคคุเทศกท่ีดี และแบงกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว เชื่อมโยงจุดเดน

ดานประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตาง ๆ ในประเทศไทย 

จากนั้นวิทยากรไดใหผูเขารวมนําเสนอความคิดรวบยอดจากการระดมสมองของกลุมตนเองผาน

กระดาษรางแบบ โดยใชภาษาอังกฤษในการนําเสนอ เปนอีกหนึ่งวิธีในการฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ

ในชีวิตจริงใหกับผูเขารวมโครงการไปพรอมกับความรูดานการเปนมัคคุเทศกท่ีดี และสถานท่ีทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย  
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2. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลท่ีนาสนใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 2 

ช่ัวโมง 

เสวนาเก่ียวกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในดานตาง ๆ เชน ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ี

นักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธควรทราบ ขอมูลพ้ืนฐานของทุกคณะ/วิทยาลัย ผลงานท่ีภาคภูมิใจ

ของมหาวิทยาลัยฯ และแบงกลุมยอยเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับจุดเดนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และความภาคภูมิใจท่ีมีตอมหาวิทยาลัย พรอมนําเสนอและเปลี่ยนประสบการณในกลุมใหญ โดย  

นายเพลิน วิชัยวงค นักประชาสัมพันธ (ชํานาญการพิเศษ) สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และนายเปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง นักวิชาการ (ปฏิบั ติการ) สังกัดคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. การส่ือสารขามวัฒนธรรม จํานวน 3 ช่ัวโมง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม โดย อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ อาจารย

ประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก

ถึงความแตกตางระหวางวัฒนธรรม และความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือลดความเขาใจผิดระหวางการ

สื่อสารระหวางวัฒนธรรม และสามารถทํางานรวมกับชาวตางชาติไดอยางมีความสุข โดยการบรรยาย 

ชมวดิีทัศน เสวนากลุมยอย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 

4. มารยาทสากล และการดูแลแขกผูใหญ และการบริการระดับมาตรฐานสากล จํานวน 3 

ช่ัวโมง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับมารยาทสากล การดูแลแขกผูใหญ และการบริการระดับ

มาตรฐานสากล โดย อาจารยเนตรา เทวบัญชาชัย ผูจัดการท่ัวไป ศูนยปฏิบัติการโรงแรมศาลายา

พาวิล เลียน  และอาจารยประจํ าสาขาการท องเท่ี ยวและการโรงแรม  วิทยาลั ยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเนื้อหาการอบรมเปนการปรับบุคลิกภาพและการแตงกายเพ่ืองานบริการ 

มารยาทในการบริการ และการดูแลผูรับบริการใหเกิดความประทับใจ ท้ังนี้ผูเขารวมโครงการไดมีโอกาส

ฝกปฏบิัติจริง และปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับงานบริการระดับมาตรฐานสากลเปนรายบุคคล 

5. เทคนิคการแตงหนา จํานวน 6 ช่ัวโมง 

อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการแตงหนา ทําผมท้ังผูหญิงและผูชาย สําหรับงานพิธีการใน

เวลากลางวัน งานพิธีการในเวลากลางคืน การแตงหนาสําหรับงานเลี้ยงตอนกลางคืน และการแตงหนา

เพ่ือปรับโครงหนา โดยนายสหัสชัย ดานุวงษ และนายจีรวัฒน บรรเทิง   



โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2       

หนา 13 

 

บทท่ี 3  

การประเมินผลการดําเนินงาน 

ผูเขารวมโครงการ 

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2 (UBU Ambassadors Batch 2) ณ แลโขง ริเวอร 

รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี มีผูเขารวมโครงการมีจํานวนท้ังสิ้น 54 คน แบงเปนผูบริหาร 1 คน 

คณะทํางาน 8 คน วิทยากร 7 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี เขารวม 38 คน 

รายละเอียดดังนี้  

ผูบริหาร จํานวน 1 คน 

1. ดร. อรนุช ปวงสุข    ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

คณะทํางาน จํานวน 8 คน 

1. นางสาวจริญดา บุญจันทร   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

2. นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

3. นางสาวภัคกฆวรรณ แกวบัวไข   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

5. นางสาวกาญจนา มะโนมัย   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

6. นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง   นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

7. นายธนาวุฒิ ภักดียา    นักวิเทศสัมพันธ สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

8. นางสาวสุภนิตย บุตรกาล   นักวิเทศสัมพันธ คณะบริหารศาสตร 

วิทยากร จํานวน 7 คน 

1. อาจารยพัชรี ธานี     อาจารย คณะศิลปศาสตร 

2. นายเพลิน วิชัยวงค    นักประชาสัมพันธ กองกลาง 

3. นายเปรมสิทธิ์ ศรีโพนทอง    นักวิชาการ คณะศิลปศาสตร 

4. อาจารยรักขิต รัตจุมพฏ    อาจารย คณะนิติศาสตร 

5. อาจารยเนตรา เทวบัญชาชัย  ผูจัดการท่ัวไป ศูนยปฏิบัติการโรงแรม           

 ศาลายาพาวิลเลียน และอาจารย 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. นายสหัสชัย ดานุวงษ     ชางแตงหนาทําผมมืออาชีพ 

7. นายจีรวัฒน บรรเทิง      ชางแตงหนาทําผมมืออาชีพ 

  



โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 2       

หนา 14 

 

นักศึกษาผูเขารวมโครงการ จํานวน 38 คน 

1. นางสาวคคนัมพร ภวะวิจารณ   คณะเกษตรศาสตร 

2. นางสาวพิชญา เหมนนท    คณะนิติศาสตร 

3. นายนัฐพงษ  ปองแสง    คณะนิติศาสตร 

4. นายอาชวิน ลวดทอง    คณะนิติศาสตร 

5. นางสาวกวินธิดา กิติทรัพย   คณะบริหารศาสตร 

6. นางสาวขนิษฐา ดําพะธิก    คณะบริหารศาสตร 

7. นางสาวชลธิชา มาหามแห    คณะบริหารศาสตร 

8. นางสาวธีริศรา พิญญพงศ    คณะบริหารศาสตร 

9. นางสาวนภาพร จันที    คณะบริหารศาสตร 

10. นางสาวนาตาชา ฤทธิ์โยธี    คณะบริหารศาสตร 

11. นางสาวนารียรัตน กลิ่นหอม   คณะบริหารศาสตร 

12. นางสาวภิญญาดา แกหลิ่ง    คณะบริหารศาสตร 

13. นางสาวปภัสสร มังคละทน   คณะบริหารศาสตร 

14. นางสาวพรรณิภา ศรีแพงมล   คณะบริหารศาสตร 

15. นางสาวมุกดาวรรณ ขอสุข   คณะบริหารศาสตร 

16. นางสาวสิรีธร สินธุรัตน    คณะบริหารศาสตร 

17. นางสาวปรมาภรณ ณ นคร   คณะบริหารศาสตร 

18. นางสาวณัฐวดี ม่ิงขวัญ    คณะพยาบาลศาสตร 

19. นางสาวณัฐนันท นนทภา    คณะเภสัชศาสตร 

20. นางสาวศิวพร เพณี    คณะเภสัชศาสตร 

21. นางสาวสุภิญญา พูลเพ่ิม    คณะเภสัชศาสตร 

22. นางสาวรัศมี  ชาติชํานาญ    คณะรัฐศาสตร 

23. นางสาวทักษพร  รวมสา    คณะวิทยาศาสตร 

24. นายสถาพร สายศรี    คณะวิทยาศาสตร 

25. นายอัครพงศ ประกอบกิจ    คณะวิทยาศาสตร 

26. นายนวพล เงาเพ็ชร    คณะวิศวกรรมศาสตร 

27. นายกฤต ชินสาย     คณะวิศวกรรมศาสตร 

28. นายณัฐวัตร แยมลอย    คณะวิศวกรรมศาสตร 
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29. นายพงษพิทักษ ทองเลิศ    คณะวิศวกรรมศาสตร 

30. นายอานันต ขยันการ    คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

31. นางสาวกมลชนก บุญเลิศ    คณะศิลปศาสตร 

32. นางสาวทิวาพร พิมพกรรณ    คณะศิลปศาสตร 

33. นางสาวภัชรวดี ฆารเสถียร   คณะศิลปศาสตร 

34. นางสาวรัตเกลา เนตรอนงค   คณะศิลปศาสตร 

35. นางสาวศศิมาภรณ ศรีสุระ   คณะศิลปศาสตร 

36. นายไตรรัตน  ศรีบุญมา    คณะศิลปศาสตร 

37. นายทวีจิตร กึกกัน    คณะศิลปศาสตร 

38. นางสาวอทิตา ถิตยสมบูรณ   คณะศิลปศาสตร 
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คาใชจายในการดําเนินโครงการ 

 โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี  2 (UBU Ambassadors Batch 2) ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจาก กิจกรรมท่ี 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสราง

การใชภาษาผานประสบการณจริง จํานวน 2,324,700 (สองลานสามแสนสองหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาท

ถวน) ภายใต โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเทียบแผนกับผลการดําเนินงาน  

รายการ แผน (บาท) ผล (บาท) เหลือ (บาท) 

ก. หมวดคาตอบแทน 

คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (4 คน x 6 วัน x 200 

บาท) 

4,800.00 0.00 4,800.00  

คาตอบแทนวิทยากรภายใน (5 คน x 3 ชม x 600 บาท) 9,000.00 8,400.00 600.00  

คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (2 คน x 6 ชม x 1,200 

บาท) 

14,400.00 16,800.00 - 2,400.00  

ข. หมวดคาใชสอย 

คาท่ีพัก (52 คน x 3 คืน x 400 บาท) 62,400.00 51,990.00 10,410.00  

คาอาหารเชา (52 คน x 3 ม้ือ x 75 บาท) 11,700.00 11,700.00              -    

คาอาหารกลางวัน (52 คน x 4 ม้ือ x 150 บาท) 31,200.00 31,200.00              -    

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (52 คน x 7 ครั้ง x 50 บาท) 18,200.00 18,200.00              -    

คาอาหารเย็น  (52 คน x 2 ม้ือ x 200 บาท) 20,800.00 20,800.00              -    

คาเชาหองประชุม (1 หอง x 4 วัน x 2,500 บาท) 10,000.00 7,000.00 3,000.00  

คาจางเหมารถบัส (1 คัน x 4 วัน x 8,000 บาท) 32,000.00 32,000.00              -    

คาจางเหมารถตู (1 คัน x 4 วนั x 1,800 บาท) 7,200.00 7,200.00              -    

คาจางเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ 2,000.00 1,285.00 715.00  

คาจางเหมาจัดทําเข็มเชิดชูเกียรต ิ 6,000.00 10,500.00 - 4,500.00  

ค. หมวดคาวัสดุ 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง (1 คัน x 3,000 บาท) 3,000.00 2,580.00 420.00  

คาวัสด ุ 24,100.00 15,856.50 8,243.50  

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 256,800.00 235,511.50 21,288.50  

คิดเปนรอยละ 100 91.71 8.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม:  นักศึกษาผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 38 คน  

วิธีการประมวลผล:  ใหทุกคนทําแบบสอบถาม ไดรับคืนจํานวน 38 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

ขอ 
ประเด็น ความคิดเห็น/ 

ความพึงพอใจ ในการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

 1 2 3 4 5 

1.  กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายและเหมาะสม  
ความถ่ี (คน) 0 0 2 13 23 

รอยละ 0.00 0.00 5.26 34.21 60.53 

2.  วิทยากรมีความรูความชํานาญ 
ความถ่ี (คน) 0 0 0 12 26 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 31.58 68.42 

3.  อาหารและท่ีพักมีความเหมาะสม 
ความถ่ี (คน) 0 1 4 13 20 

รอยละ 0.00 2.63 10.53 34.21 52.63 

4.  จํานวนของเจาหนาท่ีผูดูแลมีเพียงพอเหมาะสม 
ความถ่ี (คน) 0 0 2 9 27 

รอยละ 0.00 0.00 5.26 23.68 71.05 

5.  ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ความถ่ี (คน) 0 0 0 12 26 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 31.58 68.42 

6.  ความพึงพอใจโดยรวม 
ความถ่ี (คน) 0 0 2 16 20 

รอยละ 0.00 0.00 5.26 42.11 52.63 

คาเฉล่ีย 
ความถี่ (คน) 0.00 0.17 1.67 12.50 23.67 

รอยละ 0.00 0.44 4.39 32.89 62.28 

จากขอมูล จะเห็นไดวาคาน้ําหนักของผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูในระดับ 5 4 และ 3 

ตามลําดับ มีผูใหคะแนนความพึงพอใจในระดับ 2 เพียงรอยละ 2.63 ในดานอาหารและท่ีพัก 
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ท้ังนี้ สามารถสรุปจํานวนรอยละเฉลี่ยของผูตอบแบบสอบถามเรียงตามลําดับท่ีมีจํานวนผูตอบมากท่ีสุด

ไปยังลําดับท่ีมีจํานวนผูตอบนอยท่ีสุดไดดังนี้ 
 

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ท่ีจํานวนเฉลี่ย 23.67 คน คิดเปนรอยละ 62.28 

มีความพึงพอใจระดับมาก ท่ีจํานวนเฉลี่ย 12.50 คน คิดเปนรอยละ 32.89 

มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ท่ีจํานวนเฉลี่ย 1.67 คน คิดเปนรอยละ 4.39 

มีความพึงพอใจระดับนอย ท่ีจํานวนเฉลี่ย 0.17 คน คิดเปนรอยละ 0.44 

มีความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด ท่ีจํานวนเฉลี่ย 0.00 คน คิดเปนรอยละ 0.00 
 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ท่ีจํานวน

เฉลี่ย 23.67 คน จากท้ังหมด 38 คน คิดเปนรอยละ 62.28 ของผูเขารวมท้ังหมด 
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เกณฑคะแนน:  คะแนนจาก 1 - 5 โดยชวงคะแนนเปนดังนี้ 

       คะแนน   ชวงคะแนน           ระดับความคิดเห็น 

      5   4.51 – 5.00  มากท่ีสุด 

      4   3.51 – 4.50  มาก 

      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 

      2   1.51 – 2.50  นอย 

      1   1.00 – 1.50  นอยท่ีสุด 

ขอ ประเด็น ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ในการประเมิน 
คาเฉล่ียเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 
คาเฉล่ีย (x̅) การแปลผล 

1.  กิจกรรมท่ีจัดมีความหลากหลายและเหมาะสม 0.60 4.55 มากท่ีสุด 

2.  วิทยากรมีความรูความชํานาญ 0.47 4.68 มากท่ีสุด 

3.  อาหารและท่ีพักมีความเหมาะสม 0.79 4.37 มาก 

4.  จํานวนของเจาหนาท่ีผูดูแลมีเพียงพอเหมาะสม 0.58 4.66 มากท่ีสุด 

5.  ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 0.60 4.47 มาก 

6.  ความพึงพอใจโดยรวม 0.47 4.68 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดดานวิทยากรท่ีมีความรูความ

ชํานาญและความพึงพอใจโดยรวมซ่ึงเทากันท่ีคาเฉลี่ย 4.68 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด

คือดานอาหารและท่ีพักท่ีคาเฉลี่ย 4.37 ในระดับความพึงพอใจมาก  

ท้ังนี้ คาความพึงพอใจเฉลี่ยของโครงการท้ังหมดอยูในระดับ 4.57 สามารถสรุปผลไดวา

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการในครั้งนี้มีความพึงพอใจโดยเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย แผน ผล สรุปการประเมิน 

1. เชิงปริมาณ จํานวนรอยละของ

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

ตอนักศึกษากลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 40 รอยละ 95 ผาน 

2. เชิงคุณภาพ คาคะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีเขา

รวมโครงการ 

ไมนอยกวา 

3.51 

3.51 4.57 ผาน 

3. เชิง

ระยะเวลา

และสถานท่ี 

ระยะเวลาและสถานท่ี

ดําเนินโครงการ 

เปนไปตาม

แผน 

28-31 

กรกฎาคม 

2560 

28-31 

กรกฎาคม 

2560 

ผาน 

4. เชิง

คาใชจาย 

จํานวนรอยละการใชจาย

งบประมาณเปนไปตาม

แผน 

80 256,800 

บาท 

รอยละ 

91.71 

ผาน 

สรุปผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย การบรรลุตามเปาหมาย 

1. มีตัวแทนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีความรู

ความสามารถในการตอนรับ

อาคันตุกะ ดูแลนักศึกษา

ตางชาติ และมีความพรอมใน

การชวยงานอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

จํานวนตัวแทนนักศึกษา

ท่ีมีความสามารถ และ

พรอมในการชวยงาน

และเขารวมกิจกรรม

ของมหาวิทยาลัย 

40 คน บรรลุเปาหมาย เนื่องจากมี

ผูเขารวม 38 คน นับเปน

รอยละ 95 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสเรียนรู

และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ 

นักศึกษามีโอกาสใช

ภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริง กับ

ชาวตางชาติ 

1 วัน บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก

ผูเขารวมโครงการมีโอกาส

ไดใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริง กับ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ชาวตางชาติ ในวันท่ี 29 

สิงหาคม 2560 
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ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย การบรรลุตามเปาหมาย 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นักศึกษามีสัญลักษณ

โครงการท่ีมีชื่อ

มหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประชาสัมพันธ

หนวยงาน 

ผูเขารวมโครงการ 

มีสัญลักษณ

โครงการท่ีมีชื่อ

มหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประชาสัมพันธ

หนวยงานทุกคน 

บรรลุเปาหมาย เนื่องจาก

ผูเขารวมโครงการ มีปาย

ติดอกมีชื่อและตรา

มหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประชาสัมพันธหนวยงาน

ทุกคน 
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บทท่ี 4  

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 

 จากขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการผานแบบประเมิน สามารถสรุปไดออกเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานหัวขอการอบรมและวิทยากร ดานกิจกรรม ดานผู เขารวมโครงการ และดานอ่ืน ๆ 

รายละเอียดดังนี้ 

1. ดานหัวขอการอบรมและวิทยากร ผูเขารวมอบรมสวนมากมีความตองการใหมีการฝกอบรม

ภาคภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษในระหวางการอบรม ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ของตน รวมไปถึงมีความตองการใหจัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเปน

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ผูเขารวมอบรมมีความตองการใหจัดอบรมเทคนิคการเสริมสรางความ

ม่ันใจ และฝกปฏิบัติจริง โดยเสนอใหจัดกิจกรรมท่ีผูเขาอบรมจะตองนําสิ่งท่ีไดรับการอบรมมา

ใชในสถานการณจริง เชน การตอนรับ การนํ าเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด

อุบลราชธานีหรือจังหวัดอ่ืนมีผูเขารวมบางสวนเสนอวาอยากใหวิทยากรสอนแตงหนาถายทอด

ประสบการณใหละเอียดมากกวานี้ และเพ่ิมชั่วโมงการฝกอบรมบุคลิกภาพใหมากข้ึน 

2. ดานกิจกรรม ผูเขารวมอบรมมีความตองการใหมีกิจกรรมรวมกันมากข้ึน ท้ังกิจกรรมเพ่ือ

กระชับความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางกลุม เชน กิจกรรมสังสรรคตอนกลางคืน 

ประกวดความสามารถพิเศษ กิจกรรมผอนคลาย และกิจกรรมบัดดี้ เปนตน เพ่ือกระชับ

ความสัมพันธของผูเขารวมใหมีความสนิทกันมากข้ึน 

3. ดานผูเขารวมโครงการ ผูเขารวมอบรมบางสวนตองการใหเพ่ิมจํานวนผูเขารวม ในทางตรงกัน

ขาม บางสวนตองการใหมีการฝกรายบุคคลจํานวนนอยลงเพ่ือใหสามารถจัดได นอกจากนี้

ผูเขารวมสวนมากตองการใหเพ่ิมวันในการจัดกิจกรรม และอยากใหมีนักศึกษาตางชาติเขารวม

ดวย 

4. ดานอ่ืน ๆ ผูเขารวมอบรมสวนมากเห็นวาการอบรมในครั้งนี้เปนกิจกรรมท่ีดี มีประโยชน ทําให

ไดประสบการณทางการตอนรับ การพูดภาษาอังกฤษ การนําเสนองานตาง ๆ และทําใหไดรับ

ความรูหลายดาน ชวยเสริมความม่ันใจใหกับตนเองมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังกลาวขอบคุณผูจัดงานท่ี

ไดดูแลเปนอยางดี และใหการสนับสนุนเพ่ือใหจัดกิจกรรมดี ๆ สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีตอไป 
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ผลกระทบ/ปญหา/อุปสรรคในการจัดกิจกรรม และแนวทางการแกไขสําหรับคร้ังตอไป 

ขอ ปญหาอุปสรรค ขอ แนวทางการแกไข/พัฒนา ตอไป 

1)  เวลาในการจัดกิจกรรม ไมเพียงพอ  1)  พิจารณาสถานท่ีจัดใหไมไกลจากมหาวิทยาลัย

มากนัก หรือจัดท่ีมหาวิทยาลัย เพ่ือลดเวลาใน

การเดินทาง และเพ่ิมเวลาในการจัดอบรมใหมาก

ข้ึน 

2)  กิจกรรมไมหลากหลาย เนื่องจากมีเวลา

จํากัด และเนื้อหาอบรมคอนขางมาก จึง

ไมสามารถจัดกิจกรรมนอกเหนือจาก

การอบรมได 

2)  อาจจะเพ่ิมวันในการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรม

เปนชวงตลอดท้ังปเพ่ือกระจายเนื้อหาและทําให

เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

3)  ตองการใหมีการฝกอบรมภาค

ภาษาอังกฤษและใชภาษาอังกฤษใน

ระหวางการอบรม  

 

3)  จัดการอบรมเปนภาษาอังกฤษ 

4)  มีโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู และฝกฝน

ภาษาอังกฤษคอนขางนอยในชวงของ

การอบรม 

4)  จัดหลักสูตรอบรมภาษาท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

ข อ ง  UBU Student Ambassador เ ช น 

ภาษาอังกฤษสําหรับพิธีกร สําหรับการนําเท่ียว 

สํ าหรับการเขียนข าว การสนทนาเบื้ องตน

สัทศาสตรเปนตน 

5)  มีความตองการใหฝกปฏิบัติจริง 5)  จัดชวงเวลาสําหรับการฝกปฏิบัติจริง 

6)  อยากใหวิทยากรสอนแตงหนามีความ

ชํานาญและมีความสามารถในการ

ถายทอดประสบการณมากกวานี ้

6)  หาวิทยากรจากโรงเรียนสอนแตงหนาโดยตรง 

ท้ังนี้คาตอบแทนวิทยากรจะสูงข้ึน 

7)  ไมมีกิจกรรมใหนักศึกษาเขารวมไดอยาง

ต อ เนื่ อ ง  ต ล อ ด ท้ั งป  เนื่ อ ง จ าก มี

งบประมาณท่ีจํากัด 

7)  จัดกิจกรรมท่ีใชงบประมาณไมสูงมาก เชน จัด

ประชุม เพ่ือรวมตั ว กัน เรียนรูภ าษาอังกฤษ 

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานในฐานะ 

UBU Student Ambassador แ ล ะ จั ด เ ว ที

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของพ่ี ๆ นัก

วิเทศสัมพันธ 

8)  ตองการใหนักศึกษาตางชาติเขารวมดวย 8)  เชิญนัก ศึกษาต างชาติ ท่ี เรียน เต็ม เวลาหรือ

แลกเปลี่ยนในชวงนั้น ๆ เขารวม 
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ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

โครงการท่ีไดรับอนุมตั ิ
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนังสือติดตอ/หนังสือขอความรวมมือ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการฝกอบรม 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบโครงการ 
  



 

 

พิธีเปด (วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 08.45 - 09.00 น.) 

 

 
 

 

  



 

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจรรมกลุมสัมพันธ (วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

 

 
 

  



 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสถานท่ีทองเท่ียงในจังหวัดอุบลราชธานี  

(วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

 

 

 



 

 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเชิงลึก (วันท่ี 28 ก.ค. 2560 เวลา 18.00 - 20.00 น.) 

 

 

 
 



 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสื่อสารขามวัฒนธรรม (วันท่ี 29 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.) 

 

 

 
 



 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทสากล การดูแลแขกผูใหญ และการบริการระดับมาตรฐานสากล 

(วันท่ี 29 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.) 

 

 

 



 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการแตงหนา (วันท่ี 30 ก.ค. 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น.) 

 

 

 
 



 

 

บรรยากาศคาย 

  

  

  

  
 

  



 

 

มอบเกียรติบัตร พิธีปด 

 

 
 

  



 

 

ภาพหมู 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทําเนียบผูเขารวมโครงการ 
  



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นางสาวคคนัมพร ภวะวิจารณ (ติว) เกษตรศาสตร 096 0648504 

 

นางสาวพิชญา เหมนนท (ฟาตัส) นิติศาสตร 089 375 6716 

 

นายนัฐพงษ ปองแสง (เอ็ม) นิติศาสตร 089 9438296 

 

นายอาชวิน ลวดทอง (ปอกก้ี) นิติศาสตร 086 5810607 

 

นางสาวกวินธิดา กิติทรัพย (เนย) บริหารศาสตร 096 1039134 

 

นางสาวขนิษฐา ดําพะธิก (แอม) บริหารศาสตร  

 

นางสาวชลธิชา มาหามแห (เอิญ) บริหารศาสตร 089 6282447 



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นางสาวธีริศรา พิญญพงศ (เฟรส) บริหารศาสตร 094 3073755 

 

นางสาวนภาพร จันที (อุย) บริหารศาสตร 087 4480089 

 

นางสาวนาตาชา ฤทธิ์โยธี (ก๊ิก) บริหารศาสตร 063 5019956 

 

นางสาวนารียรัตน กลิ่นหอม (หยก) บริหารศาสตร 098 8261950 

 

นางสาวปภัสสร มังคละทน (ตันหลิว) บริหารศาสตร 094 5305260 

 

นางสาวพรรณิภา ศรีแพงมล (โมเม) บริหารศาสตร 099 1676062 

 

นางสาวภิญญาดา แกหลิ่ง (สมโอ) บริหารศาสตร 087 425577 



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นางสาวมุกดาวรรณ ขอสุข (มุก) บริหารศาสตร 086 3509316 

 

นางสาววิณมณี วันเทวี (หมอก) บริหารศาสตร 062 5281932 

 

นางสาวสิรีธร สินธุรัตน (ไขมด) บริหารศาสตร 085 0167226 

 

นางสาวปรมาภรณ ณ นคร (พลอย) บริหารศาสตร 094 2875954 

 

นางสาวณัฐวดี ม่ิงขวัญ (โอ) พยาบาลศาสตร 085 4989836 

 

นางสาวณัฐนันท นนทภา (ใบตอง) เภสัชศาสตร 091 0522752 

 

นางสาวศิวพร เพณี (มายด) เภสัชศาสตร 082 7819364 



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นางสาวสุภิญญา พูลเพ่ิม (ไหม) เภสัชศาสตร 087 2197051 

 

นางสาวรัศมี  ชาติชํานาญ (แตงโม) รัฐศาสตร 061 3738995 

 

นางสาวทักษพร  รวมสา (พริม) วิทยาศาสตร 091 4201245 

 

นายสถาพร สายศรี (บี) วิทยาศาสตร 094 7819668 

 

นายอัครพงศ ประกอบกิจ (ปง) วิทยาศาสตร 093 3255752 

 

นายนวพล เงาเพ็ชร (ตอ) วิศวกรรมศาสต 093 4342800 

 

นายกฤต ชินสาย (เติ้ล) วิศวกรรมศาสตร 08 56581022 



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นายณัฐวัตร แยมลอย (เอ็กซ) วิศวกรรมศาสตร 
063 0195674, 

094 2856084 

 

นายพงษพิทักษ ทองเลศิ (บ็อก) วิศวกรรมศาสตร 093 3351809 

 

นายอานันต ขยันการ (นัน) ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 088 4647309 

 

นางสาวกมลชนก บุญเลิศ (เมย) ศิลปศาสตร 
088 0205874 

099 1439100 

 

นางสาวทิวาพร พิมพกรรณ (น้ําขิง) ศิลปศาสตร 090 0433824 

 

นางสาวภัชรวดี ฆารเสถียร (พัดชา) ศิลปศาสตร 089 4889183 

 

นางสาวรัตเกลา เนตรอนงค (เก้ียว) ศิลปศาสตร 096 2690417 



 

 

 ช่ือ - สกุล คณะ เบอรโทรศัพท 

 

นางสาวศศิมาภรณ ศรีสุระ (ปาลม) ศิลปศาสตร 098 2051101 

 

นายไตรรัตน  ศรีบุญมา (แมธทิว) ศิลปศาสตร 095 8311054 

 

นายทวีจิตร กึกกัน (สุเมฆ) ศิลปศาสตร 099 7562904 

 

นางสาวอทิตา ถิตยสมบูรณ (สมโอ) ศิลปศาสตร 095 6569730 
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ltuuu:c $lun1:00 tat{n1lTnn0nllil? lvlf, 6u'{ufr n:{vl z

iud za-et nrnfl1nil 2560 il drmattu:rg drraioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2OL7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrrot hJ:orirrndal uu"tu { arlurio.rdrr:sfrunrtrForfiuviruurnd4o Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t 'froqarfrlut aroinauuuuaou Gel;rat informationPart 1

1.1 nruu Facul.ty rYufl Y"u, 2
t.z ur,lrivru, a'u University

drud z nrrufiluotolunT:r{riruTnl{fl11 Part 2: Your comments

drud g riotauouus Your suggestions

- d f,'
3.1 ntnl:ilou 1 uvrru6'otnr:1#fftunr:i'ntrun{lsiotd Do you have any ideas about other activities for the

next o'o'""'o1r\n1 q/rfira
0.*miN J

t^i
<+

T2.

5.2 du 1 other suggestions

:runr:U:cffiu DetaiLs
aaO

SUOU0?13JY'1.:Y{0 [Q Levet of appreciation

d
il1nil40

strongty agree

il1n
Agree

ilrunart
No opinion

v
u0tJ

Disagree

aA
uauilao

Strong[y disagree

n1ro'qnon rru Activity

1 na n ?1}J U A 1 fl vn 1 U lta u L14lJ',l u 6lJ

Activities are varied and appropriate.

2. ivurn:fin:rufnrrudrurrg

Keynote speaker is Professionat.

3. 11,11]1Y6lJ

Food and accommodation are adequate and appropriate'

4. :suur?41n1:6'nfi on::ufi nrrutvltllsail

Duration of the activity and atl activities are appropriate,

5. ,frurutolt uafi ufi u lY{ o ttau tvlul ua}J

Staff is sufficient.

t Other

1. finr':trfitnoto1qu:rutolnr:{'ofiq n::ulun{rfi

What is your general appreciation of the activity?
J

,I
-l , qu

flounililvlluuunmu:rrufi01ufl1:ntonuuurj:ctfiu1n:lnr: Thank you for your co-operation



rruuUru fi unr:o'oTn:rnr:fl nfi on::ui rvrnd'uriurf n#rd z

iufi za-zt n:nfl1nil 2560 il il"rmortu:rg {rrar-nqua:rtoT fi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 )uly 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrrol hJ:qlirrniar uutu { afludotdn:rn-unrruForfiuviruurnfiqo ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t sioilaltrtdtolfrnouuuuaounllJ Part 1: Generat. information9U

qYufl v"u, 9
t.Z ur,l, iuur6'u University vht/

dmd z nmufirvlototunr:r{rdrulnl{fl1t Part 2: Your comments

drud g riotauouuc Your suggestions

^ ai d, u qt 4 -- u Z' t-ui.1-
3.1 nxnr:xJfiu 1 fiviruoi'olnr:Irifrlunr:d'nlrunilrioltJ Do you have any ideas about other activities for the

next

1.

2.

Z.Z du 6l other suggestions

5

:rgnr:U:sfiil Detaits
u4o

SUqUn?1llV,l.1?I0 LQ LeveL of appreciation

,J1nv69r

Strong[y agree

lr1fl

Agree

Urunar.t
No opinion

I
uou

Oisagree

vd
u0u1l619r

I

Strongty disagree

nr:6'ofion::u Activity

^ !- a1. nfln55ilL'i9r:Jn?lilUa1nUA1ULIAvLUIJluail

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:firnrrrfnrrur{rurrg

Keynote speaker is professionat.

3. 0'1141 n?1ilt14lJ',ls6lJ

Food and accommodation are adequate and appropriate'

4. :vuur?a1n1i{'nfi on::ufi nrrutu}J1uail

Duration of the activity and atl activities are appropriate.

r,0".r*rnt*6'.vrhd{quafi ifi ulvlouavtvulcail

Staff is sufficient.

J
0U t Other

d4osq4f. ilnx1x.ril{Y,toLQLau:'lxJt 0{n1:annan::}JLunS{u

What is your general appreciation of the activity?

rounrufivirulfinrrui':ufiolunliflionuuurj:sffiu1n:lnri Thank you for your co-operation'

1.1 a6ue FacuLty I tr,



ruu uU :u fi u n r :6'oTn :r n r :1 or fi o n :: ui rvr n a-u fi'u d u {od z

iufr za-zt ninfl1nil 2560 n) rirmarturrg drrairrqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 )uly 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rdrror ItJ:odT rndar uu'ru / aslusio.:fin:.:riunml6orfiudruurndqo ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t {oqarieltltat{nourruuaouoltt Part 1: Generat information

1.1 nilu Facutty

l.2 rurivura-a University

rYufl veut

Urniv.,

b

:r

riru{i z nrrufitltolotunr:usilirulnt{fl1i Part 2: Your comments

drud s {orauauuc Your suggestions

g.r fion::u6u 1 dviruoiolnr:1v1fflunr:,i'arlrun{loio1il Do you have any ideas about other activities for the

next project?

t.

2.

3.2
j
OU 6l Other suqqestions - t n r-

- llr-t*-tio:u* i pav frk*' n d:: 1* i{r*r:rv;{/r :hs/:
i*, $o ;;;J"i'9"' ;iyil; ; ;r 

q;| 
iH e ir,fu ; ; * o'' u( u

{orE:rwi:r- {s};;;ilrriil ;;r, **,d, rddil;;""""""'i"''""':" " " it "'2t
.,, .. ....,il x, g- 

^:. d.n I1.... .,. r.q * 3 : :.! lt.olz

C

:runr:U:stfiu Detaits
q40

iUOUnl1il?l{Yi0 [Q LeveL of appreciation

urnfiao
Strong[y agree

lr'1fl

Agree

Urunar.t
No opinion

I
u0u

Disagree

uA
u0uvrdo

Strong[y disagree

n'llinn0nllil Activity

1.n n?lilua1 nyalu tLau tu:J1uail

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:finrruinrrurErurru-!

Keynote speaker is professionat.

3. t1,1lJlsffl.t

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :vustrarnr:6'nfion::ufi nrutultluail

Duration of the activity and atl activities are appropriate,

5. druruto a LLAIJ L?'ll U.11'{O IAu ty:J1ua]l
!

Staff is sufficient.

d
0U t Other

ffi utotnr :t-n fi t n::,1un Ylfi

What is your general appreciation of the activity?
1

tarnrufivirulfi'nrruirufiotunl:n50fl[lurrj:vffiuln:lnr: Thank you for your co-operation'



ruudrcfi unr:6'o1n:rnr:4nfi on::uirvrofiuri'uri oYrd z

iud za-gt nrnfl1nil 2560 ru drmattl:r5 d'traioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2Ol7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrrol hJ:nrirrndar $u1c) { a.rludotdn:lriunr, u6orfiuilruurndqo Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

daud t siauali'rhtotfimaug! rruu6lou0lxl
q$y)r rYufl v"u,. J

,*lloTliUs$,"o

Part 1: General information

1.1 nruu Facutty

t.z uulivrsrdu University

dlud z nrrufirvrolotunr:r{rdruTnl{fl15 Part 2: Your comments

drud g dotauouuc Your suggestions

3.t finn::u6u 1 dvirudo.rnt:1fifflunt:{'otrun{.rsio1il Do you have any ideas about other activities for the

2.

3.2 du 6l other suggestions

7

:rgnrtU:sufitJ Detaits
udO

:gqun?1ilVll.liflO lil t-evet of appreciation

d
il1nv4o

Strongty agree

il'ln
Agree

Urunarr
No opinion

!au
Disagree

vA
u0sTqo

Strongty disagree

nr:{ofion::u Activity

1. nualuLtasLuilluAl]

Activities are varied and appropriate.

2. ivrurn:fi nmufnmlrErurrg

Keynote speaker is Professionat.

3. 011415 n11:J!14}J1s4il

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :vusnarnr:d'ofi on::ufi n'lru !Y:JlualJ

Duration of the activity and atl activities are appropriate'

5 or uail rf, uwr o ttau tYlJl u6]l

Staff is sufficient.

I Other

T. fi nrrufi rvrotoTrr u :rutol nr :t'fl fi on::lt
What is your general appreciation of the activity?

cJounrufivirulvlo.:ruirufiolun1:n:onutuur]:sffiu1n:lnr: Thank you for your co-operation'



h
uu u U i s ffi u n r : o'oTn : I n I :m n fi o n : : u i rvr o d'u rt'u rf u Yo fr z

o d -- -xuyt 28-3t ntnfllnsJ 2560 cu iilmorsil:1s d.tl4aoqua:1s61n

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-37 July 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

n'rdrrot trJ:onirrnda.: vulu { a':tuda.:dn:triunrru6nrfiuviruurndqn ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t doqarfrtrJua.:{nouuuuaouolrJ Part 1: Generat information

1.1 n{uu Facutty q4r|. a 1 ffnr rYufl v"u,. +

t.z ur,niu ura'u University ALAIl

drud z nrrufiq,lototunr:rtrdrulnt{fl11 Part 2: Your comments

drud a {aKuauus Your suggestions

3.1 fion::16u 1 fiviru6'olnr:1fr'fltunr:{rr.rrunYtriottJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

iln n lr $)xnlq h fi
0

qf?

z. ......4f:.:). t0).
2.11 0 M;nl 9 e yy ice /rl'n

n du I other suggestions

7

E

t1Un1tiltcdil Detaits
uao

:UOUn11ilfl.ll{0 [Q t-evet of appreciation

3J',tnfldo

Strongty agree

il1n

Agree

drunarr
No opinion

v
uou

Disagree

aA
uot vr6lo

strongty disagree

n1:O0nQnllll Activity

^ i- a1. fi0n::ilvt{axtn?1ilua1nualuuauLv}J1uail

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:fi n:ru.f3r':rurirurryv

Keynote speaker is professionat.

3. orur:ttacfi il'nfi nrrrtvurvau

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :uBUL?a1n1:flofion::ufin':rutvxJluail

Duration of the activity and atl' activities are appropriate.

5. siru'ruto.r ,?,1 U.il^J 0 ![A U till]1 s A:J

Staff is sufficient.

d
0U 6l Other

1. fi nnrufilvlololnu:r:rtolnr:6'orfi on::ulu Fr:{U

What is your general appreciation of the activity?

$ounfufivilulri'n'lruirlfiotufl'l:fl:oflttUtrJ:vr,fiu1n:ln1: Thank you for your co-operation

/

/



u s - rfruii n{rd z[[uuutu [tJu n1t0o [a5{ n1t{ n non::}r? rilfl at

iuii za-zt nrn0'rail 2s6o il iirmortu:'rg dtuioqua:rtrorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2077 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rduot ftJ:om'rrndar uutu { a.rtudordsr:.:riunmu6orfiuviruurndqo ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud t doqartrttltot{oouttuuaoufiltJ Part 1: General information

1.1 afuv Facutty fl^d rr {nl rYufl v"ur. 5

1.2 rvrivura-u University ouald$ 1.tl

dmd z amuriitvrololun, :r{rdru1n:tnr: Part 2: Your comments

drud g riotauouuv Your suggestions

g.t fion::u6u 1 fivirud'olnr:trfrfflunr:i'olrunYlsiolil Do you have any ideas about other activities for the

next Project?

1

2

g.Z du I other suggestions

:1un1lUlsfiu DetaiLs
uao

IUOUn?1ily{{?{0 [O t-evet of appreciation

d
il1nrqo

Strongly agree

,J',tn

Agree

rJrunarr
No opinion

eA
uaufldn

Strongty disagree

nll00nQn:Til Activity

1. Ia 1{lt1 y?1u

Activities are varied and appropriate,

2. iuurn:fin':rufn:rudrurry

Keynote speaker is professionat.

3. o'r14'r: n?1ilt14u1u4il

Food and accommodation are adequate and appropriate,

4. iuuut?arn1:6'0fion::ufi nrrltuillsail

Duration of the activity and atl activities are appropriate.

5. sirurutolt{'' il o Bnil tviu {v'{ 0 $as tvlil1 efl il

Staff is sufficient.

t Other
d40lu31. tJn?1ilvi{$r0taLou:?tJ1J0{n1:afln on::il1un{1fi

What is your general appreciation of the activity?

I
?Jaunfufiviluhfrnrruirufiolunl:n:on$llurj:vffiu1n:lnr: Thank you for your co-operation'

I
uou

Disagree



uuuU:u ffi rrnr:doTn:rnr:mrrfi on::uirvrad'lri'ud n{.:ti z

iuii za-zt nrnfllarJ 2560 ru drrnomu:rg 6'.:raioqua:rrorfi

Evaluation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rdrror Tr.Jtodrrndor uu'tu { arluriotdo:rn'unml6orfiuviruurnfido pr,ease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

, d v &t, v
d?uvr 1 ljailailxtu{a{r{aouUU UUUdOUfllXl Part 1: GeneraI information

1.1 nruv Facutty rYufl v"ur. 2

1.2 ilu1ivtu1d'u University
ol

aw:{11f6r'll

auii z n?1ilfi{v{0"[o1unT :rrirdeu1n:rnr: Part 2: Your comments

deud g {atauouus Your suggestions

^ i d ' e q s4rq - - V..'-tl-r-
3.1 finnirilfiu 1 fiviru6'olnr:'lfifrlunr:o'rrlrunilriolt-J Do you have any ideas about other activities for the

next project?

Z.Z du 6l other suggestions

(
th"turaft19<ti

t.

2.

t'tgn1:{is6il DetaiLs
uao

SUqUn?'ltJ?i{SlO [Q t-evet of appreciation

.a
il1nfldo

Strongly agree

il1n

Agree

rjrunarr
No opinion

I
lJOU

Disagree

ed
uouvl6lo

Strongty disagree

fl1l0nnAnll8J Activity

a du d1. flan::ilytrift:Jn?1ily41flva1u$aetulJlu6x]

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:fi nrru.i,nrrudrurry
U

Keynote speaker is Professionat.

5 t.]L?tltluaxJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :uuur?a1n1:6'nfion::ufinrrutultluau

Duration of the activity and att activities are appropriate'

5. drurutolt u 0 LIAU tv,lU {Y,lO llAs tvl]Jl e ff il

Staff is sufficient,

t Other
ddqs1. iln?1ilfl{il0 Lo LrluS?1]fl0{n1:irlfl0 nl::.JtLuFr:du

What is your generat appreciation of the activity?

rounrufivilul#nrrli:ufiolun1in:onuuurj:vrfiu1n:lnr: Thank you for your co-operation.

1o



U< U U d gA.
ttuuulu $Ju fl 1:0 o [nl{ n1:To n0 n r:il2 t?Ifi d8Jv,lu0 a:{vl 2

iud za-il nrnfl1nil 2560 N drmattu:Tg o'traioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t )uly 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirfruol hJ:odtn3oll,tffiu { attuda.rdfl:.rrTunrtrForfiuviruurndqo Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t do4artrh.ttot{otouuuuaou

fenerat

0'llJ Part I information

1.1 nfuu Facutty 1)1 ilrt !o,
?JuU Year

1.2 iluliuuld'u University a

drud z nxrttfi{fla1o1unr:rsildrutns{n1l Part 2: Your comments

drud a {auauouuc Your suggestions

s.r fion::u6u 1 dvirud'otnr:1ri'fflunr:6'olrun{ssiotd Do you have any ideas about other activities for the

next Project?

1.

2.

Z.Z du t other suggestions

11

:'tunlSUrsmu Detaits
a4o

:UflUA?1il1'{{1{O [Q tevet of appreciation

il1nfidat
Strongty agree

il1n
Agree

rJrunar't
No opinion

I
uot,

Disagree

vA
uouva9r

Strongty disagree

n1r6'ofionrril Activity

1. fion nfia1uttnsLu]J1sat.l

Activities are varied and appropriate.

2. ivturn:finmufnrrurErurrY

Keynote speaker is Professionat.

3. 01141: n?1ilt14tJ1valJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. iuuutxatnl:6'nfinn::1fi nrrutulJlvalJ

Duration of the activity and a[[ activities are appropriate.

5. ri'rurutol ,fiu{flottavtvrlcau

Staff is sufficient.

I Other

1. finrrufitnololnu:rutosnr:{'0fion::ulurr

What is your general appreciation of the activity?

-l , qe
flounfuylyllutyn?1lt:xilfrotuntiflion![!lrj:vffiu1n:ln1: Thank you for your co-operation



ruu u U r u ffi u n r : 6'oTo : r n r :4 n fi o n :: u i rr n d'u rt'u ti n Yo d z

iuii za-gt nrnfl1ail 2560 tu drr,nanru:rg druioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

ri,drror TrJ:orirrniar uu'tu { arlutio.rdn:.:fi'unml6orfiuviruurnddo ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

rirud t douari'rtrjro.:riUU

1.1 nilu Facutty

9l0UttUUdOU0lll Part 1: Genera[ information.)?Mdl-- dufl v"u, I

1.2 luriuura-u University Qztst

drud z nmufiruololunr:rtirdruTnt{fl1i Part 2: Your comments

eirud a tiotauouus Your suggestions

^ tr i,
3.t nan55xJou 6l vlvl ru6'arnr:1uilLun1 :{'ntrunilriottJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

t

2.

n du 1 other suggestions

funm,9
ry*; A; w:d}I

ffir
8t-l w &d)

oP
{

d

:ranr:rj:cmr Detaits
ua6

:UOUn11ilfl.:"fl0 [Q t-evet of appreciation

il1nil69
Strongl,y agre

il1n
Agree

rJrunarr
No opinion

v
u0tJ

DisaSree

uouvl6loI
Strongly disagree

nr:6'ofion:tu Activity

-

1. fion::ufio'qfin?iilua1nva1uttautuulufitJ

Activities are varied and appropriate.

2. iuarn:finruinrrttrirurru

Keynote speaker is professionat.

3.
4u d

01141: LLAUvIV{fl iln?1tJ $!il 1 sa}J

Food and accommodation are adequate and appropriate,

4. :suuL?a1nrt6'nfi on::ufi nrru !vtl'tu6lJ

Duration of the activity and al'[ activities are appropriate.

5. ,trururort6'' tio lLail tvl u{?\o LLau Lv:]1sAil

Staff is sufficient.

d
0U t Other

1. fin:'ufirno1o[, utr*o n',:{'or fi o n::llun isd

What is your general appreciation of the activity?

rouqrufivirul#n'lruirufiotunl:n5on$UurJ:vtfiuTn:lnr: Thank you for your co-operation

1L

=JStw\1.L

,^rn(@m



rruutJtc ffi u nr:doIn:t nr:1 mfr o n ::ui rvro #urfu ri u{od z

iuii za-zt nin01ail 2560 N drmottu:rg o-tu{oqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rdrror Trj:odrrodor uu.tu / artutiordn:rfi'unrru6orfiuvirurrndqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud t {a4arirh.ltol{nauuuuaoun'Iil fart 1: Generat information
c-.\:

1.1 nruu Facul,ty d F{ d I Fd\, rYufl vear 2

1.2 luriuura-u UniversitY
.J

oqr n fl( 6'14
1

drud z nflufiwoto"lunr:rsirdruTnl{fl1; Part 2: Your comments

drud g {otauauuc Your suggestions

l.t fion::u6u 1 fiviru6'olnr:'lfiu1unr:d'ormunilsioh Do yo, have anv ideas about other activities for the

t#oo,.,'t+

z. .... ilr.,h. ri v,ah. :.mH i..i fi x.il*'.'. !'to.:..fe*tr,rh*& g:Ipi*

z'z du l":T::t:ii:: ,. ,.v ^,-^,d,,, e..,,*erzr?-,,r;r-,$xu -tin r*rr\,J,;\r ic qlrn 2 o j5116i" u-'I1 t& Lii:l.:..11:.:41t.5.'a-i1.*.*....'....'..i...J...:.........q...".o""

#-il 11 n' Iffi ..1i.l-'l;; iu r }- ry n $, t\ dd 
f=0 fl"} v )*r

,6?.*.1.r{1.s.y.*,l,SrrL{..d*,i.:*1,a.rr-..ri.e.nlsiY..L:.r.i.r+-:hl':K.. 
"""'

,4 -t
\ o'oeh. sln.sr]p....]t.r:.i.9y.l.5.hlq.V.t-v.l:*..1!.1.)....'.'.'rn..'. " ".' "'(./ "'

next project? 
tt

1. ....p.P.P.*1Y3.&lR.z.tilr Y{W.

daq

:UnUn?1il11{1{0 [Q LeveL of appreciation

strongty disagree

I
uau

Disagree

il1n

Agree

rJrunar.t

No opinionStrongty agree

:rgnr:d:cfiu Detaits

nr:dofion::u Activity

Activities are varied and appropriate.

ualnualu$astuuluaLJt. fion::r

2. iuurn:fin'lru{nmlrirurry

Keynote sPeaker is Professionat.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

?1il!v:JludxJ3. o'rv'llLLas

4. :sust:arnl:6'ofiqn::ufi nrru tutilua:J

Duration of the activity and al.l. activities are appropriate'

fiortafi rfi ulvlouau tvil1sa:J

Staff is sufficient.

5. iirurutolti'

t Other

fi n rr:rfi rvr o"Lqlo u :ru t o I n I : d'o fi o

What is your general appreciation of the activity?

1 n::r"[un

touqcufiviruhin':ruirufiotun'l5n:on$Uur.J:vrfiuln:ln1: Thank you for your co-operation'

LI



uu u il rs fi u n r : o'oIa t I n r :4 or fi o n : : ui rvr o d'u fiu rf u {o d z

Eva rua, o n,.,.,.111;x ;'::l:: ;:#:T lffij,;'fl ::::::l U bo n Ra'c h a,ha n

r{rdrrot ftJ:orirrndo.r uu.tu { artudordrr:rfrunmu6orfiuviruurndqo please tick (y') appropriate box which

matches your opinion

druii I do4arfrt,iltalfigrouuuudaunlil Part t: General information
g

dutv"u, b1.1 nfuu Facul.ty

1.2 uvriilurd'u University

dmd z nrrufimotolunr:r{rdulnt{fl11 Part 2: Your comments

drufr s tiotauouuu Your suggestions

:.t fion::l6u 1 fiviru6'olnr:tv1filunr:dolrun{lsiotil Do you have anv ideas about other activities for the

next project?

daO

:UFIU6?11.lil{tflO [Q tevet of appreciation

Strongty disagree

619rilrunarq
No opinion

I
u0u

Disagree

u1fl

AgreeStronsty agree

:rgnr:rj:sffiil Detaits

nr:dofion::u Activity

Activities are varied and appropriate'

t. 't1}J V1 A 1 nvA 1 U tta u !U]J 1 u ail

z. imuT n:fintrufnmurErurrY

Keynote sPeaker is Professional.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

3.

4. ruust?41n1:6'nfi on::ufi nrrutulJlvail

Duration of the activity and atl activities are appropriate'

{fl0ttauLu].J1uail

Staff is sufficient.

5. dru'luttolt

t Other

fi netrfi ruololnu:'ttJtlo{fl 1:6'o fi t n:

What is your general appreciation of the activity?

1

1.

2.

3.2 du 1 o*,", sugggtions

?.e.mql$tr"?
<.q s

,rudu tlcnflQfl y: dttnr.J*r, nqtlottd t.l,,ftx"r
w

nqt. flr""'t"""""""" fu rruool t4 1

touqruiiviru}inrruirufiolunl:n5on$U!rJ:vffiu[n:lnr: Thank you for your co-operation'

0



rruuU rs ffi u n r :do1n :t n r :u n fi o n ::ui rvr o #l ri'u rf n Yuti' z
U

iufi ze-zt n:nfl1nlr 2s6o il drmorru:rg d'.:rainqua:rroT fi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 )uly 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirfirrot hJ:nd, rnEaliltJlu / at'ludotfiq:.:rTunrru6orfiuvirulrnfiqo ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

1.1 nruv Faculty

1.2 rurivrurd'u University Vh f^

dtuii z orrufiluotolunr:r{rdrutnt{fl1T part 2: your comments

eirud g riotauouuv Your suggestions

- i .j, u qu4t - !' "t , -3.1 nan::xJdu 1 fiviru6'olnr:lfif,lunr:ojnlrunfwoL! Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1

2.

' d v &c, e
dxuvl 1 1oilail? LUti0.:r,r9r0u!! [tUUdOUn']il Part 1: Generat information

:ln ^ C{Lq rYufl y"u, -//

Z.Z du 5l pther suggqstions v L\ ,r , -r" - 
" drr01-iiyrL4,\ Stt p,",:rilri,<q1.r f n: q"6 &pb.P?.'i 110,tf,

I

:runr:d:udu Detaits
aao

leAUn?11lTl.:?{0 [Q t-evet of appreciation

il1nTd9

Strong[y agree

,J1n

Agree

ilrunarr
No opinion

u
u0u

Disagree

rioafiao
Strong(y disagree

n1l00flQnll8J Activity
A dU d1.. n0nt:iluaniln?lilua1nua1uttautvlxJluAxJ

Activities are varied and appropriate.

2. ivurn:l'nnruinrrurirurru!u

Keynote speaker is professional.

du d3. 01141:Ltauu?\nxJn?1iltl,ltJ1u4il

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :ceJsr?arnr:a'nfi on::rfi nru tuxrluail

Duration of the activity and al.[ activities are appropriate.

5. riru':uror 16'rrarirfi rior rrafi rfi urvro ttav tuur s au
!!

Staff is sufficient.

i Other

T. fi 
^rrfi*rltIr.t*iJo{n1:a-fl 

fi a n::ulunitd

What is your general appreciation of the activity?

tounrufiviiul#nrrruitufio"[un1:n:onLrurrJ:vdu1n:lnr: Thank you for your co-operation.



utuuU:sfi unr:6'oTo:.:nr:40rfi on::uimof,ufiud uY.rd z

iud ze-il n:nfl1nil 2560 €u drr,nottu:rg dtrar-oqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rt'rdrrol Trj:odrrndo.r uu'tu y' altutio.:dsrt.rrYunmu6orfiuviruurndqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud t rio4arfr}Jtol{naurruuaounlil Part 1: General information

1.1 Frfuu Facutty
-/

tftdr<rlrxnn{ rYufl v"ur 2

1.2 ufi1ivu1d'el University 
?+c+nrrt"i

drud z nmufiwratolunr:t{rdrulnl{fl'lt Part 2: Your comments

drud a tomuouuv Your suggestions

:.t firn::u6u 1 dvirudolnr:1#fflunr:d'nlrun#lsiottJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1

:'runlrUtsfiu Detaits
sao

:UOUn11ilV{{l/{O [Q Levet of appreciation

il1nfld9t

Strongty agree

lJ'tn

Agree

tJrunar.t
No opinion

v
u0u

Disagree

aA
uaufldo

Strongty disagree

nllAnnQnllil Activity

1 ualnualEJ |[nu !u]J1u6lJ

Activities are varied and appropriate. ,/

2. ivurn:finrrufnrurfrurrg

Keynote speaker is professionat. /
3. 0'1141 n?1ilt14tJ1uAU

Food and accommodation are adequate and appropriate. /
4. :vuut?a1n1ra'0fi on::ufi nrrutuilluau

Duration of the activity and atl activities are appropriate. /
5. dru':utortd'' zuo uail tfl u {Y,{0 ttas tu]J1uail

Staff is sufficient.
V

t Other
daqS1 :Jn?1ilTr.tY"r0L0LFlu:?ut0{n15{flnQ n::utunilfi

What is your general appreciation of the activity?

2.

Z.Z du 6l other suggestions

aaunrufivilu}inmuirlfi olunl:n:onIUUIJ:vffi u1n:lnr: Thank you for your co-operation'



u s - ni'urf n#rd zuuuu:urilun150n [n:{n']:Tnnon::il? rvrfl 6r

iufr za-zt n:nfl1ail 2560 ru drmonu:rg drraioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2077 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrro.r hj:olirrndar uutu / afluriardn:rrYunmu6nrfiuviruurndAo ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud r touarirltltolpinauuuuaounlil Part 1: Generat information!U

t.t cYufl v"u,. s

t.2

d'rud z nrrufitvrotolunr:rdrdeula:{n1: Part 2: Your comments

drud g {otauouuc Your suggestions

a.r fion::u6u 1 dvitu6'olnr:1rifitunr:{'qlruni{eiotil Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1

tlUnllUlufiu Detaits
oao

lUgUn?1rJlI{?{O [Q uevet of appreciation

d
il1nfld9r

I

5trongly agree

il'ln
Agree

Urunarr
No opinion

I
u0u

Disagree

oA
u0ulrdo

Strongty disagree

nllQ0nQnl:ll Activity

-

t. fion::1fio-nfin1'rlJva1nua1ultastvulualJ

Activities are varied and appropriate.

2. iilfl rn:il'n'rufnmurirurrg

Keynote speaker is professionat.

3. 011,i't:[Lauvl?\nilfl ?1r.t[1rLt1uail

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4, ivuur?41n1:{'nfi on::tfi nrru tvtJlu6}J

Duration of the activity and att activities are appropriate.

5. drururor16'' ,,r 0 ua:J !11u {YI0 UAs tUlJl va}J

Staff is sufficient.

d
01J t Other

1. finmufirvro'lo1na :?rJlJO{ n1:d'n fi O n::illun Yqfi

What is your generat appreciation of the activity?

2.

g.Z du 6'l other suggestions

tounfufiyilul#nrruirlfiolunl:nion[uurJ:vrfiu1n:lnr: Thank you for your co-operation



uuuilru fi u nr:6'ntn:tnr:10rfi o n ::ri rvrn#ufrud nttd z

iufi ze-gt nrnCI1nil 2560 il nirmorru:'rg {.:ur-oqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirduor TrJ:odrrndol uu'n { altutioldsr:.:rYunlu6orfiuviruurndqo ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t ,ilo4arfr}lta.r{

1.1 nfuu Facutty

9lOUt[UUA|OUOlll Part 1: GeneraI information
trJ

6&$(61dil5 {utj

1.2 il1,11ivru'rd'u University 0rnlrt6d

dtud z nrTufi.:vrotolun'r:rtrdeulat{fl11 Part 2: Your comments

drud g riotauouuc Your suggestions

- J d ' e 6tY4t U-..'-ut-,3.t fron::tdu 1 fiviruriolnr:Lrifitunt:{'ot{1uni{rioLU Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1. ......t1r.11*l $3r.... ftifi..:\Yr6"......

.......1ur191..ua1... .!rqo:: s.lft,r..

Year 2

3.2

:runr:il:rmu Detaits
uao

:UOUn?1llYl.ltflO [Q Levet of appreciation

d
il1nfl691{

Strong[y agree

il1n

Agree

Urunart
No opinion

9
uau

Oisagree

u0uflqo
Strongty disagree

nllQ0nQn::il Activity
A 4U dl. n0 fl ::tJvr09lIrn?1ilu41 nval u uau lulJ'lu6ll

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:finmufrn':rudrurry
!

Keynote speaker is professionat.

;- d3. 01141:UAvvtl\n3Jn11iltvlJ1uAil

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :srJvnarnr:{ofion::rfinrrutfiil1uaxJ

Duration of the activity and atl activities are appropriate. /
5 siru:urou6'rvrirfi rTo r,rafi ufi urv,{o ttav tvilrvail!U

Staff is sufficient.

t Other
daos

1.. iln?1lr?\{v{0 !a Lnu:?}Jt,oin15QOfli n:5il LUn:{U

What is your general appreciation of the activity? /

,uounrufivirulrin':ruirufio'[un15n:onIUUrJ:vtfiuln:lnr: Thank you for your co-operation

1

2.



uuurj:u ffi unr:6'prln:lnr:unfi on::li rvrnd'ufiud n{.:d z

iufi za-zt n:ng1nil 2560 N drunortu:rg o'lu,l-ooua:rsorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rl'rduor hJ:et4'rrn6ot vu'tu / a.:ludotfin:tri'unmu6orfiuviruurnfi4o ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t riolarfrtrjratfrnouuuuUU 6lOU01Xl Part 1: GeneraI information

t.t nruu Facutty rYufl v"u,. b

1.2 uuriuura"u University vVo

dtuii z nmuu'tuolotunr:r{rd'lutni{fl1: part 2: your comments

drud s {orauouus Your suggestions

^ J !, v qe4t - & ,\,
3.t ilon::u6u 1 frviruriolnr:1fillunr:oo{1uni{m0[U Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1,

2.

Z.Z du ! other suggestions

t1un1flJ:s6u Detaits
aao

lyOU n'l'l Xl y'I.:Yl 0 [Q t-evel, of apprec iation

d
il1nil6a

Strong[y agree

il1n

Agree

Urunarr
No opinion

v
u0u

Disagree

v.j
ua0v69r

Strongty disagree

n1:0qn0ntl8J Activity
A dU d1. n0n::ililafliln?1ilua1nua1uttaetvil1va:J

Activities are varied and appropriate.

2. ivurn:finrruin:rurirurru!v

Keynote speaker is professionat.

- 4u d3. 0'.l1,11:LtAYilV',lniln?1iltlrlJ1uA]J

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :utJvr?a1nrr{'0fi on::rfi nrru rv}r1u6xJ

Duration of the activity and a[[ activities are appropriate.

5. qiru':unor r6't,trirfirio rmfr rfi u.rno rtav rurr v au
!!

Staff is sufficient. ,/
d
OU I Other

d d o s q d,4
f . ilnx1:J?!.iY,r0 La [nu:?u?,0{n1:anna n:5il !un:.iu

What is your general appreciation of the activity?

tounrufivilul#nrruirufiolunr:n:onttlJlrJ:vrfiu1n:snrt Thank you for your co-operation



u t - 
rfi'urf nY.r{i zrruuu tv Hu n'r5a o [n t{ n1 tT fl n o n 5:il? rvrfi d}1

-Aiufr za-zt n:n11nlr 2560 €u drmortr:rg drraioqua:Ttorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrror Ir.J:olirrndol uu'tu y' a.:luda.rdn:tfi'unrtr6e[fiuviTuurndqo ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

druii t taua{'rtrJrarfinouuuu!g
Part 1: GeneraI information

1.1 nruu Facutty It,l,tin/ rcie4qg rYufl vuu, I

1.2 uuriuurn-u Uni#rsity oitrJt ddr r1 [ v]on Ratchllhani Utriwrui h))iui1Yluli\
1

deud z ortrfituolotunr:nirdruTnt{fl11 Part 2: Your comments

drud a totauouuv Your suggestions

^ 
oi .j , u qY4l & '-ut.r-3.1 noni:ilou 1 fiviruoiolnr:'[#fl[unr:orxrunilrio'L! Do you have any ideas about other activities for the

il,lt*unJriooIf, uiulI ni 
+u? 

{lr$rf, rrfrt',r u irr d,.r ilnl
next project?

tr{\ ,"J

t

:runr:d:stfiil Detaits
aao

:UgUn?1ilV'|.lil0 L0 Levet of appreciation

d
il1nvdo

StrongLy agree

il1fl
Agree

Urunarr
No opinion

I

uou

Disagree

vA
uouvr69r

Strongty disagree

n1lQ0nQnlill Activity
A dU d1. Rfln::ilvt,ilniln?lxlualnualuuauluulvAil

Activities are varied and appropriate.
,tl

2. ivrrJln:fi n:ruinm:rrf'rurru-- g

Keynote speaker is professionat.

5 o'.)14'l sa:J

Food and accommodation are adequate and appropriate'

4. :susnarnt:6'nfion::ufin':u!141J'tufiu

Duration of the activity and a[[ activities are appropriate.
/

5. drututort utafi tfi ulvro uuau tuulualr

Staff is sufficient.

/

t Other

1. fi n':rlfi lvlotnlnu:'t:Jtiolnr:6'rrfi o n::ul,un:.iu

What is your general appreciation of the activity?

,l

2.

Z.Z du 6l other suggestions

lounrufivirulrinrruirufro"lufl1inton$uurJ:cufiuTn:lnli Thank you for your co-operation.



uuu{:u ffi u nr:6'oTn:rnr:4 n fi o n::ui rvrod'ufruri u{od z

iud za-zt n:r'rfl'rnil 2560 il drmoutu:rg 6'.:raioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrro.r TtJ:or[T rndol uu'ta y' attudoldntlrYunrTufifltfiuri,uurndqo Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t rio4ari'rlrttot{nourruuaau0'l}l Part 1: General information

1.1 n6uu Facutty ufui I d?f,ql dufl vear 3

1.2 ill,lliuu1d'u University AU dt

dm;i z nrrufitvlo"lotunT :rtiriruln:{n1l Part 2: Your comments

drud a douauauuv Your suggestions

a.r fion::u6u 1 dviru6'olnr:t#ff[unr:o-nsrunilrioh Do you have any ideas about other activities for the

next project?

t
J

artj 0r.l
,fll n.n:.lir:lrJnc.iou JaeirlL tf u 0rorlqur}.r alrun

1-..,r..,..'....'....'..

:rgnt:tJ:sffiu Detaits
UAO

lUqUn?1ililI{ll0 [Q levet of appreciation

A
il1nilqe

Strongly aSree

tJ1fl

Agre

rJrunarr
No opinion

uA
uauvdo

Strongty disagree

nr:dnfion::u Activity

L NQ a-0il n?rxlual fl ua 1 u tta e tu:Jl u Axl

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:finrruinrruqirurru_!

Keynote speaker is professionat.

3. 0'114 tv:J1vfflr

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. ruuut?41n1:6'flfi0n::ufinrr:rtuilluarJ

Duration of the activity and att activities are appropriate.
"X

"y
a1u?u1J0

I
uafi tfi a c,r o ttas tv1tJ1 v fi tJ5.

Staff is sufficient.

t Other

r. fi n'nlfi rvrololnru:utotnr:o,n fion::ulur,{rtI

What is your general appreciation of the activity?

2.

n du 'l other suggestions

rounrufiviruhinrruirufiotunl:fl:on[uurJ:srfiuIn:lnr: Thank you for your co-operation.

I
uou

Disagree



u I - rfiud nYrd zttuuu:s [ilu n1t0n [n:{n1:fl nn0n:lr]? tyl6dl

iuii za-y n:nfl1nil 2560 6u tirmanru:rg d':rainqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t )uly 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{r{uo.r ltj:oritrn5or uu'tu { ar"luriatfin:.:rTunmu6qt#uviruurndqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

eiruii t {oqarirttttat{nauuuuaou6:11il Part 1: General information

dufl veu,. ,"1.1 nrus FacuLty L
1.2 :Ju1euu1d'u University JL*, lafa. r

dtuii z nmlfi.:lnrotolunr:tsi, druTnS{fl1: Part 2: Your comments

Z.Z du I other suggestions

..............0.h n1:f ..!.t t. n. Y]F""t'; lomi,7 r .d.&,rnl t J ,{frrn,,v

......{: f..f r 1,.3r*.f i:..
J (r

l'il D Lilt1 nn.t:{iLt'l {Y.$.!..1.,,J'

drud a {ouauouuc Your suggestions

3,1 fion::udu 1 dvitu6'olnr:tvlfitunr:6'n.rrun{lriotrJ Do you have any ideas about other activities for the

ne><tpro$ct? _ I t C q -

1. . ...il:..g.v.:.p. ..*n.n.?.t...6.1s:t-1/-..1.t.1fu.{:.fp..y..7:.t rltsr.tr.t.a.:.I).11r..fl.3 r o" n uzlal'"""""t""""""'

2.

.$.xirJ..(
aJ Ll

:rsnr:il:sfiu Detaits
uao

:gOUn?1ull.t1{0 [Q t-evet of appreciation

d
il1nvao

strongly agree

lJln
Agree

{runart
No opinion

I
u0u

Disagree

riasfrao

Strongly disagree

n'l:QqnAnttil Activity

I n n?1ilva1fl valu tmu luxl1u6x]

Activities are varied and appropriate.

2. ivurn:finrrufnrrurirurry

Keynote speaker is professional.

3. l.lLylJlsall

Food and accommodation are adequate and appropriate

4. :vuvr':arntro-0fi on::rfr n':ru trttlu6lJ

Duration of the activity and aLt activities are appropriate'

5. qiruruto

-u 

, Ai d d
r r0 ruurfi 4 q u[4il tviu.lv\ 0 $au [v:J1 u ail

Staff is sufficient.

t Other

1. finrr:rfiqno1olou:rutolnr:6'ofion::u'[ ,un5{u

What is your general appreciation of the activity?

rounrufivirulrinrruirufiolunllnton$uurj:vdu1n:lnr: Thank you for your co-operation.

,/



uu u U r s m u n r : 6'n1n : r n r :m rl fi o n : : u i rvr rr d'u rnTu ri n #.r ii zg

iufr za-zt nrn11ail 2560 6u eirmouru:rg o'rrar-rrqua:rrorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 20L7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirdrrot hJ:ou'rroSor uu'ta / attutio$in:rn-unrrufiotfiuviruurndqn ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud r {ailarfr'rtrJtotfinouuuuaoufiltJ Part 1: General informationU9

1.1 nilv Facutty tnF,nrcn .rr.f dufl y"u.. ,b

1.2 uu1irura-u rn,u"r,
1

alu;i z nrrufituo"lotun, :r{rirlla:.:nt: Part 2: Your comments

drud g {amuouuc Your suggestions

3.1 fion::t6u 1 fivitu6'otnr:tvlfrlunr:6'olrun#lriotrJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1

:'tgn1:UtsfiU Detail.s
qao

: U A! n'l 1 ll V'|.:ot'{ 0 LQ uevet of a pp reciation

,Jlnvao
Strong[y agree

il1n

Agree

rJrunart
No opinion

I
u0u

Disagree

uA
uouvrdo

Strongly disagree

fl1l10nQfll5il Activity
A 4U dl. fla n5::Jliz[f)tJ n?1ilu41 nval u tm e tu]J1 uail

Activities are varied and appropriate.

2. iuErrn:finrril{n:rurirurry

Keynote speaker is professiona[.

3. o'rfi't: Fll',l:J t14il1uall

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :vuurxarnl:6'nfi on::ufi n':u tl,ltJ1uail

Duration of the activity and atl activities are appropriate. v
5. rirururort6'' ,.r n L[ail t?\ u.l$10 LLa u Lv13J1uail

Staff is sufficient.

d
0U t Other

1. finrrufirvrolo [r urru*.l n',: t'n fi o n: :ulun Ysfi

What is your general appreciation of the activity?

2.

n du t other suggestions

cJounrufivirulrfrnaruirufiolunl:nionLrlrLrJ:vrfiuln:lnr: Thank you for your co-operation.



uuuurv fi u n1:6'oIn:{ nr:40rfi on::li rvrndufiu rf uYod z

iufr za-at nrnfllorr 2s6o il drunattu:rg d'traioqua:rtoTfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-37 July 20t7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirduo.r ftJ:odrrndar uu'tu y' al'ludoqdo:rfiunrruGnrfiuvirulrnfiqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

druii r {olarfr}.ltolfinouruuaou0ltr Part 1:UU
information

1.1 nruv Facutty U {uU Year

1.2 uuriuura-u University

dtui z nrtrfimototun, :r{rirulnl{fl15 Part 2: Your comments

drud g dotauouus Your suggestions

3.1 fion::u6u 1 dviruriolnr:tri'fr1unr:do{1un{{eiotil Do you have any ideas about other activities for the

next Project?

I

:1Un1rUtufiu Detail,s
uaO

SUOUn?1}J?\{T|O [Q levet of appreciation

ulnfiqet
StronSty agree

il1n
Agree

ilrunart
No opinion

v
u0u

DisaSree

rioudao
Strongly disagree

fl'llQ0nQn:iil Activity

-

1. fl{n::xJ?ii[ailn?1ilua1nua1utlasLutJlua]J

Activities are varied and appropriate.

z. iuurn:finrrufnrrudrurry

Keynote speaker is professionat.

du d3. 011415UAUvr1\nlrn?1ilt14tJ'ls6l.l

Food and accommodation are adequate and appropriate,

4. :uuut?a1n1tt'fl fi tn::1fi nrtu t141J1uail

Duration of the activity and atl activities are appropriate'

5. drurur
9 v 49 4 4

0{talvu'l?lrJFr Ltailtilu{v{0ttas lviil1sAlJ
!!

Staff is sufficient.
\,/

d
01J I Other

o I ua al

f . ilnx1illnl.iil0 Lo[0lu:?tJfl0{n1:aaflon:5il [u
Z,X

n:{u

What is your generat appreciation of the activity?

2.

Z.Z du 1 other suggestions
(t

:...yy?.|.91e!t k 0..a ;...........

.:..1).fr Lru,,:r.L i,- 9.1?. h.t.q. t

louqrufivirul#rnruirufiotunl:n:ontuuUrJ:vufiuln:ln1: Thank you for your co-operation



uuuUrsfi unr:doTn:lnr:1nfi on::uirmofrur^iurf nYod z

Eva r u at o n,",,,,"1 11 ;:: ;':: l:: ; ; :"i,':T : :r :fl ;'fl ::::::l: U bo n Ratc h a,h a n

ri,rduor Trj:odrrador uu.tu { attutiosdfl:rri'unmuForfiuilrulrndqn Ptease tick 1/1 appropriate box which

matches your oPinion

drud t 'floqarfrh.ltot{ glOUt[UUdAUO'ltl Part 1: General information

1.1 nilu Faculty rnonl *. t|fi& dufl v"u. 2

1.2 uvriilura'u UniversitY Ubonra)&,pllv,a

dtud z nrrufi.rltototunr:r{T druTnl{fl1' Part 2: Your comments

drud g riamuottuc Your suggestions

a.r fion::u6u 1 fivirudotnr:triflunr:6'nlrun{lsiotil Do you have anv ideas about other activities for the

il1 r

next project?

:,:.du 6'l Other suggegtigns 
'

o1t^1s lalo 5 w

oaO
:COUntfUY{lSlO [0 Levet of appreciation

Strongty dlsagree

I
u0u

Disagree

il1n

Agree

drunar.t
No opinionStrongly agre

:rsnt:d:sfiil Detail,s

nr:{ofion::u Activity

Activities are varied and appropriate.

1. 14l.l1ua:Ja1ufl14 ua

2. iilurn:fi n:rufortrrfrurrg

Keynote sPeaker is Professionat.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

5. x.tt1.4il1eflil

4. :suvurarnr:a'nfiqn::ufi n?ruluxJluail

Duration of the activity and atl activities are appropriate'

nrtafi rfi uluo$autulJluau

Staff is sufficient.

5

t Other

fi n rtrfi cv{ ololo u :':ut o I n r : o'o fi t
What is your general appreciation of the activity?

1. n::il

crounrufivirulfinylruirufiolunl:n:onuUUrJ:sifiu[n:lnrl Thank you for your co-operation



uuuU:s fi u nr:6'oIn:t nr:4 nfi on::ui rilfl frufrud n{ld z

iuii za-x n:n0'lail 2560 tu drmottu:rg 6'traioqua:rtlorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

n',rduol Trj:odrrndor uu.tu / arturiordn:rriuamu6orfiuviruurnfiqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

dru{i I da4artrtr.lto.:{

1.1 nilu FacuttY

9l GeneraI information

dufl v"u, !-

t.Z uvrifl ura'u University uAsr(tr

rirud z nfl ufi lu otolunr:rtirdruTn r'lfl 'll Part 2: Y our comments

rirud a ciotauauus Your suggestions

^ i f,,
3.1 non:::Jou 1 uurufrolnr:]rifftunr:o'ol1iln{{riolU Do you have any ideas about other activities for the

next project?

dlO

:UOUA?1llV{{?tlO [Q Levet of appreciation

v
uau

Oisagree strongty disagree

rJrunart
No opinionStrongLy aSree

ll1fl
Agree

t1un1ril:ufiu Detaits

nlti'ofion:ril Activity

n'l1uualnvalu !!au tuil1uAil

Activities are varied and appropriate.

1,

2. ivurn:finrrufnrrudrurrg

Keynote speaker is Professiona(.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

n?1LrLvtJ1ufill3. o1v1:

4. :vuut?41n1:d'nfion::ufi rrlutlllJluail

Duration of the activity and at[ activities are appropriate'

5. dTurutolti'rrafi'r

Staff is sufficient.

o uail tvl u lvl o $as tvltJl s6Xl

t Other
ddqtl. Inrufrlno[oLfluitutosnr:oqnt

What is your general appreciation of the activity?

1

2.

n du I other suggestions

fl ounrufivi1ulfinrruirufi alufl 1:n:ofl nuurJ:sffi u1n:1n15 Thank you for your co-operation



- " i{n1:vtetfion::uirvrnd'urt'uri nilii zltuuutstilunllon[a s

iud za-:.t n:nfl1ntr 2560 N tirunattu:rg dtvioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3L July 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirduor Trjrndrrndor uu.tu / artudardfl:rrTunmu6orfiuilT ulrndqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud t da4arfrtr.ltot{orauuuuaou6lu part 1: Generat information

1.1 n6uu Facutty t{uiufirxeii dufl v"r, 1

t.zuurivurd'uUniversity O1JAlf\0ftT
\

drud z nrrufilllo"totunr:r{rdrulnl'1fl1: Part 2: Your comments

drud g riotauouus Your suggestions

^ i f,,
3.1 nant::Jou 1 turufrolnr:lrifflunr:6'olrunYlriohJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

:ranr:dtstfiu Detaits
u40

:UOUn'l11lV'l{o/tl0 [Q Leve( of appreciation

d
il1nTqo

Strongty agree

lJ1fl

ASree

rJrunarl
No opinion

v
lJOU

Disagree

riasiiael

Strongty disagree

n1l0nn0n:511 Activity

I n0n::il Ft?1lJUA1 nUAl U |[A v lU]J1 u ax]

Activities are varied and appropriate.

2. iilurn:fin:rufnmurirurrY

Keynote sPeaker is Professionat.

3. 0'tv1: n?11.lL141.l1sAlJ

Food and accommodation are adequate and appropriate'

4. :vuvt?41n1:6'flfi0n::ufinrut?lll1sau

Duration of the activity and a[L activities are appropriate'

5. rirurutott{r huafi rfi utuoLLau tvlJtuail

Staff is sufficient.

t Other
d 4 Osl. unlruvllvloLa[F]u5?llu0{n1:Q9lflQ

What is your general appreciation of the activity?

1

2.

Z.Z du "'l other suggestions

i, qY

touqrufivirulrin11irufio"[un1:n5on[UrLrJ:sffiu1er:lnr: Thank you for your co-operation'



ruuUrsfi unr:{srTo:tnr:4nfi on::uirvrrrd'uri'uri n{.:d z

iuii za-31 ninfl1nil 2560 il drr,nottutrg o'lrainqua:rtsrfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3L July 2077 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

n'rdrro.r hj:olirrndar uu'n { afludalfin:trYunmu6orfiud,uurndqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

drud t do4artrh.ltot{orouttuuaounlil Part t: Generat information

rYufl v"u,. L1.1 nrue Facul.ty 11,.n zAr

1.2 uurifl ura-rj University a !"r)\5Dl

d'md z nmufisvrototunrtr{rdaulnl{fl1: Part 2: Your comments

drud a {otauouuv Your suggestions

g.r fion::udu 1 dviru6'otnr:trifrlunr:i'olrun{lriotil Do you have any ideas about other activities for the

next project?

1

1.

2.

S.Z du 6l other suggestions

llan'llillufiU Detaits
oao

:UOUn21ilV{{'flO [Q Levet of appreciation

il1nildo
StrongLy agree

il'ln
Agree

rJrunarl
No opinion

I
u0u

Disagree

aA
uouvrdo

Strongly disagre

nll0nnQnl:il Activity

1 n?lxrua1 nua18 !!a s luil1 u a:J

Activities are varied and appropriate.

2. iuurn:fi rntrfnnrurfrurrp

Keynote speaker is professionat.

3 ut14lJlsAil

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. isuet?a1n1i{nfion::1finrrlLu:Jlsa}J

Duration of the activity and atl activities are appropriate.

5. r'rurutolr6',
----u--Jv a a
114lJ',tvtiln$ailLvIU.il\0ttauLul.llva]l

Staff is sufficient.

a
OU t Other

daol1. tJn2lrJv,r{il0hLou51}JlJ0{n',l:aaflQfl:5tl rLun:{u

What is your general appreciation of the activity?

touncufivirulrfrn'lrui':ufiotun1:n:onttuurj:vffiu1n:lnr: Thank you for your co-operation.

I



uuuillu fi unr:dn1a:rnr:4nfi on:tuirvrnd'urt'uri u{.rd z

iud ze-x nrnglnil 2560 il drr,nottu:rg {.rraioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3L July 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rduor lrj:ndrrado.r uutu / artuda.rdn:rfrunr, ufisrrfiuviruurnd4o Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t riaqarfrtrJtat{nourruuaouoltl Part 1: General information

1.1 nruu Facutty dufl v"ur. I

1.2 iluriilura-u University {

dmd z nmufirnololunr:rsirdrulnl{fl1: Part 2: Your comments

daud g {otauouuc Your suggestions

3.1 fion::udu 1 fiviru6'olnr:1#ffLunr:t'rxrun{lriohJ Do you have any ideas about other activities for the

, 
" l' ['n:r lv in\u {$,.$fi \umt rdI*an

:rgnr:d:ctfiil DetaiLs
aao

SUOUA']1}J?{.1110 [Q Leve( of appreciation

d
il1nilqo

Strongly agree

il1n
Agre

tJrunart
No opinion

I
uog

Disagree

vA
uauilqo

Stronqty disagree

nr:6'nfion::u Activity

1. 't'ttJual nfl 6'l u Ltau tuil1 valJ

Activities are varied and appropriate. V

2. ivurn:finrrufnrurfrurrg
!

Keynote speaker is professionat.

3. 011,11: n?1lJt1,1XJ1salJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :suvr:arnr:dnfi on::ufi nmutulJls6lt

Duration of the activity and atl activities are appropriate.

5. drururo.t fiorrouravtuurvar

Staff is sufficient.

t Other

1. finrrufituololnu:rutolnr:6'rrfion: :ulunrild

What is your general appreciation of the activity?

2.

Z.Z du 6l other suggestions

toUnrufivildrinm:ri'lufiolun1:nlonIUUrJ:vffiu1n:lnr: Thank you for your co-operation



uuuilrsfi unr:6'oln:tnr:10rfi on::ui runa'ufiurf ni.rd z

iud za-il nrnfl1nil 2560 il drmatuu:rg dlraioqua:rtlorii

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-3t July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirfruo.r LrJ:stilrn5ol uu'tu y' artutiotdn:trYuamu6orfiuviruurndqo Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t do4arfrhJtol{nourruuaouolil Part 1: General information

1.1 nilu Facutty 0 ftns s sc{
z^. t
?,uU Year I

t.z uuriuar6'u University U rh vcrU

druii z nrrufirvratotunr:rsird2uTnl{r'115 Part 2: Your comments

daud g totauouuc Your suggestions

3.t fion::udu 1 dvirud'0.:nr:'lrifrtunr:6'nlrun{lriohJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

t

g.Z du t other suggestions

t1unlldlsffiU DetaiLs
u40

SUOUA'l1Xlil{lI0 [Q tevet of appreciation

drlflvtdo
Strongty agree

il1n
Agree

rJrunarr
No opinion

v
uau

Disagree

sd
uauilqo

Strongty disagre

n1l6'0fi onr:rJ Activity

1. ?1}JUa1nUA1U ttAv t]1111sAil

Activities are varied and appropriate.

2. irurn:fi nrrufnrrurfrurry

Keynote speaker is professionat.

3. 011415 n?1iltvxj1salJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :uuuL?a1n1ia'elfi on::1fi n':rl tulJlvalJ

Duration of the activity and atl activities are appropriate.

5. iirurutor ,fiurilouacivursfi!

Staff is sufficient. /
t Other

1. finrrufirrotoloru

What is your general appreciation of the activity?

lounrufivi,ulrinrruirufiolunlrn:onL[!r:rJ:sdu1n:ln1l Thank you for your co-operation.

2.



s I -dud n9rd z[[uuu:u Hu n1r00 [ar{ n1l{ gl nof'riltJx [Yr6d3

iud za-zt nrng1nil 2560 il drunortu:rg d.:uirrqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 July 2017 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

rirduor }.|:nrirrnBot uutu / a.:luda.:fisr:rrTuar, u6orfiuviruurndqor ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t douav'r}.ttalfinouuuuaou0llt Part 1: General. informationus/u

1.1 Ftfuu Facutty ,jR"m\o{f trrl qiufl year

1.2 rJlr'rivul6'u University 0c 16 *l lX

dlud z ntrufi wr ototu nr: r{rir u1n l{ fl 1t Pa rt 2: Y our comm ents

druii g rioHuauuc Your suggestions

^ I i ' e clu4l . -- - il '-1 1-
3.1 non::ilou 1 fivirufrolnr:'lrIf,[unr:d'nlrunilrioltJ Do you have any ideas about other activities for the

next project?

tqr^'\ }l.L.drn.r.u,.onlu.:].il^.......(10..#.i*:....t.l.an.r.rj.t.'ttr..l.'${'
'l

1,

oao
:eOUn?1UT'l{?{0 [Q Levet of appreciation

d
il1nflqo

strongty agree

il1n

Agre

Urunarr
No opinion

I
lJOU

Disagree

vA
uau?t6lo

Strongty disagree

fl 1:091 fl Qfl l51l Activity

t n?1ilva1nun1u t[av tvulsail

Activities are varied and appropriate.

2. imurn:fi ntrufnrruriru'rrp

Keynote speaker is professionat.

3. xJt14il1uAlJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.

4. :vuuL?arn1:{'nfion::tfinruLuulsaxl

Duration of the activity and atl activities are appropriate,

5. iiruru "-.A; 
dd

to{rd1uulr48UAiltYiU{v'l0uas Lux]luail

Staff is sufficient.

c
0U t Other

os1. :in11ilV,,r{Y{0tALflU:?XJt0{n15{nna ;rt16;{,iI
What is your general appreciation of the activity? ,/

2.

lZ du I other suggestions

toUncufivilulri'nrrlitufiolunl:fl:on$Uurj:vffiuln:lnr: Thank you for your co-operation

4

:1gn1rurvfiil Detaits

,/



uuuilis fi u nr:6'or1n:t nr:10rfi on::ui ruo#ufiud uYod z

Eva rua,i o n,.'.,,,.: il ::: ;'::l:: ; :"l,',:i I ffifl ; 

-H: 
::::H U bo n Ra'c h a, h a n i

rirdrro.r hj:od,rrndor uu.ru / a.:ludardn:rfi'uamu6orfiuriruurndqo Ptease tick 1/; appropriate box which

matches your oPinion

drud t {oqartrlrttas{nouttuuaounlu 1: GeneraI information

{UU Year 31.1 nrus Facu[ty

t.2 ruriuurn'u UniversitY €
1

drud Z nrufituototunr:r{rdrUlnl{fl1T part 2: Your comments

drud a siotauauuc Your suggestions

3.1 fion::,6u 1 fiviruololnr:1rifitunr:6'o*unYlriol1 Do you have anv ideas about other activities for the

next project? -+\
O"l O o/y\A.r/\

I
6 6{a4\r av1 I

5)aq^r.,,..'...'..t.....
qv

or)
2.

3.2 6u 5l other suggestions

:c6'uorrufi lilotQ leret of appreciation

v
u'

Strongty disagree

uog

Disagree

drunarl
No opinion

il1n
AgreeStrongty agree

ao

:1sn1iilttfiu Detaits

n'rr6'nna niril Activitv

Fl?'rxJual fl ualu ttae tv1:J1 u ail

Activities are varied and appropriate'

L NQ

2. iuurn:finmu{nrT udrurrY

Keynote sPeaker is Professionat'

Food and accommodation are adequate and appropriate'

?'uJt1,1u'lufilJ3. 01141:$a

rB uu t't41fl 1:6'n fi o n::ufi nrru t14lJ1eail

Duration of the activity and al.l, activities are appropriate'

4.

ll,lil1U4il5 sirurutol

Staff is sufficient.

t Other

fi nr': r ufi rvr olqln u :ru t o I nr :
general appreciation of the activity?

L

6t

aoflQn:51.ltu

What is your

rouqfudvilulfinr.6rirufio"lun1in:ong;uutJ:sffiu[n:lnr: Thank you for your co-operation'



US
uuuil:cfi unr:{oln:.:nr:4orfi ont:uiuvtofr'uri'uri ei.rfi z

iud za-at nrnfl1nil 2560 N drmonru:rg {lra{oqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-31 )uly 2077 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

n'rduor tj:odrrndol uuta / attutiatdn:lrTuarru6orfiuviruurndqor Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t rio4arfrh.tto'r{

1.1 niuu Facul.ty 14u"',lq(rdn{ rYufl v"ut

t.z :rv'tiuurdu University ?ru1q nellarJ O ha
)J

1nr( n1 L

rirud z nrrufiluolotun, :rsilirulnl{fl11 Part 2: Your comments

druii s {atauouuv Your suggestions

3.1 fion::l6u 1 fivirufiornr:'lfifflunr:6'0,.lr.{luiu1tJ Do you have anv ideas about other activities for the

project? a
oad rl'rml*4

9IOUUUUdAUOIIJ Part 1: Generat information

next

1.

2.

tz du

@aO

:UFIUO?1tJ$l{lflO [Q t-evel' of appreciation

Strongty disagree

I
u0rJrunar.:

No opinion

v
uau

Oisagree

tJ1fl

ASreeStrongty agree

tlgnlrdrufiu Detail.s

n1:6'0fi on:lxl Activity

Activities are varied and appropriate.

t n ?1:JUA 1 fl vA 1 U UA u tulJ 1 u a:.1

2. iuarn:finrrufn':rurirurry

Keynote sPeaker is Professionat.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

11Ut,1,1ll1g6lJ3. 011,1'l:

4. ivust?a1nt:6'0fi on::1fi nrru lyu'lualJ

Duration of the activity and atl activities are appropriate'

rrafi tfi utvlo ttaY Luxlluall

Staff is sufficient.

5. 'irurutoti

t Other

What is your generat appreciation of the activity?

I ololora an:t?il10{n1:annfinrrufirn

'l Other suggestions

. ' q v ' rfiOtunr:n:on[UuiltvmuTn:lnr: Thank you for your co-operation.
$ 0u q 6uvlvll u Lu n? 1lJ :?l.l



uuudrs fi unr:o'oln:lnr:ryrfi on::uirvrafr'ufrurf aYod z

lud za-y nrnfl1nil 2560 ru drmottu:rg 6'tuioqua:rtorfi

Evatuation form for UBU Ambassador #2 on 28-37 )uly 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rdrrot hJ:ofirrndol uu.tg / aqludordn:triunrrufiotfiuviruurndqo Ptease tick (y') appropriate box which

matches your oPinion

drud t riaqarfrhttror{ glOU[[UUGIOUO'lXl Part 1: information

1.1 n6uu Facul.ty
!a, aluu Year 5

1.2 uil1eilu1d'u UniversitY

rirud Z nmuriirvlototunr:u{rdrulnt{fl1; part 2: your comments

drud a tiatauo*us Your suggestions

3.1 fion::l6u 1 fiviru6'olnr:hi'filunr:6'ni1un+{riolU Do you have anv ideas about other activities for the

next project?

1

:v6'u nfl ufi rv'lotQ leret of appreciation

Strong[y disagree

v
u0u

Disagree

il1n
Agree

rJrunarl
No opinionStrongly agree

rlunlrUiufiu Detail,s

n1:d'ofionrril Activity

Activities are varied and appropriate,

1. nualuLtasLvulualJ

2. iflurn:finmufn':rurirurry

Keynote sPeaker is Professionat.

Food and accommodation are adequate and appropriate'

3. llLl4lJlsall

:u uu r?41 n1:t'n fi o n::1fi n?,ll tulJ 1sAil

Duration of the activity and alt activities are appropriate'

4.

a ttafi tfi u{il0 ltas tilx.l'lu ff 1.1

Staff is sufficient.

5

t Other

What is your general appreciation of the activity?

1 fl10{ QFI:rlou:'1u1,{Ytotoiln?1ilYl,

1,

2.

n du t other suggestions

rauq6ufiyhulfinlruirufiolunlsn:oflttUl'JrJ:sdu1n:lnr: Thank you for your co-operation



uuudru fi unr:6'orTn:lnr:ryrfi on::ui rvrrra'ufi'uri uY.td z

iud za-zt nrn1lail 2560 N iirunottu:rg 6'.:raioqua:rtorfi

Evaluation form for UBU Ambassador #2 on 28-37 )uly 2Ot7 at Khemmarat, Ubon Ratchathani

r{rdrro.: ftJ:qfirrnda{,nu1u / a$utio.:dn:rfi'unrru6orfiuvi,uurnfiqo Please tick (y') appropriate box which

matches your opinion

drud t {oqarirh.,ltol{nauuuuaouol}J Part 1: General information

1.1 n6uu Facutty 7*lA"r^{ rYufl v"u,. 2

t.Z uurivrura'u University gt nl"tstlil.

aluii z nrrufitvro"[o'[unr:r{rdruln:tnl: Part 2: Your comments

eirud a riouauouuv Your suggestions

a.r fion::16u 1 fivirufrornr:1rifftunr:d'nlrun#rrio1il Do you have any ideas about other activities for the

next projectl

av$*qr i1

:ranrmJ:sfir Detail,s
u4o

lgOUn?1il1t{{ei/tl0 [Q uevet of appreciation

d
il'rnildot

StrongLy agree

il1n

Agree

rJrunar.t

No opinion

I
uou

0isagree

uouvrdo
I

Strongly disagree

fl1:QqnQfl::Xl Activity

L ni n-qfi nrruuar nual u utau tv1]Jt u ail

Activities are varied and appropriate.

2. iilurn:fi rlrril{nmuriruT rY

Keynote speaker is Professionat.

3. lJtl4lJlealJ

Food and accommodation are adequate and appropriate.
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