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ค ำน ำ 

 
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลก ทุกประเทศ ทุกภูมิภาคจะต้อง

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เชื่อมโยงคนจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ดังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุไว้ว่า  “เน้นพัฒนาคนไทยให้
มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอ ไปท างานในต่างประเทศได้และต้องมีการเตรียม
คนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st Century” นี้ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ได้เรียนรู้เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของ
ภาษา Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland อาจารย์ประจ าภาควิชา Second Language Studies มหาวิทยาลัย
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา (University of Hawaii at Manoa) โดยกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรได้มี
โอกาสเรียนรู้เทคนิควิธีในการเรียนการสอน (Teaching Techniques) การปรับตัว การใช้ภาษาที่เหมาะสม
เข้ากับบริบทของห้องเรียน (Classroom Language) ทักษะและวิธีการสอนในลักษณะต่างๆ (Approaches 
of Teaching and Learning) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินกิจกรรมส าเร็จลุล่วงเกินค่าเป้าประสงค์ สืบเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ของทั้งนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก University 
of Hawaii at Manoa สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่
ขอขอบคุณ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์กับเยาวชนและบุคลากร
ทางการศึกษาอีกในโอกาสต่อไป 
 
 

ผู้บริหารและบุคลากร 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สำรบัญ 

 
เรื่อง หน้ำ 

ค าน า ก. 

สารบัญ ข. 

บทที่ 1 บทน า 1 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการ 7 

บทที่ 3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 10 

แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจด้านภาษา 

               จ าแนกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 11 

แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรม 

               จ าแนกตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 12 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 13 

บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 15 

ภาคผนวก 16 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1. ชื่อโครงกำร โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 
ภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st Century” 

2. ลักษณะโครงกำร การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เป็นโครงการใหม่ เพ่ิงจัดเป็นครั้งแรก 
 เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว หรือ จัดเป็นประจ าทุกปี 

3. ควำมสอดคล้องกับแผนในระดับที่สูงกว่ำ  
1. แผนพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2560-2564 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มำตรกำรที่ 2.4 ให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

2. แผนกำรด ำเนนิกิจกรรมภำยใต้โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภำพของบัณฑิตมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
กิจกรรมที่ 2 โครงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการใช้ภาษาผ่าน 
ประสบการณ์จริง  

4. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลก  ทุกประเทศ ทุกภูมิภาค

จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการเชื่อมโยงคนจากทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน ดังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระบุไว้ว่า “เน้นพัฒนา
คนไทยให้มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ มีศักยภาพเพียงพอ ไปท างานในต่างประเทศได้และต้อง
มีการเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงไดเ้ล็งเห็นความส าคัญและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st 
Century” นี้ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ได้เรียนรู้
เพ่ือน าไปพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศผ่านการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเป็นเจ้าของภาษา Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland โดยกิจกรรม
นี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรได้มี โอกาสเรียนรู้ เทคนิค วิธี ในการเรียนการสอน (Teaching 
Techniques) การปรับตัว การใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้ากับบริบทของห้องเรียน (Classroom Language) 
ทักษะและวิธีการสอนในลักษณะต่างๆ (Approaches of Teaching and Learning) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
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ประโยชน์ในการเรียนการสอนของทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเตรียมตัว
เข้าสู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ  ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. ที่ปรึกษำโครงกำร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ดร. อรนุช ปวงสุข     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

9.1 นักศึกษา/บุคลากรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
9.2 นักศึกษา/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
9.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นที่รู้จัก 

10. จ ำนวน/กลุ่มเป้ำหมำย  
10.1 นักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 40 คน  
10.2 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 คน 

10.2.1 เจ้าหน้าที่ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 9 คน 
10.2.2 ผู้บริหาร จ านวน 2 คน 

     10.3 วิทยากร จ านวน 1 คน 
10.3.1 วิทยากรภายนอก จ านวน 1 คน 
 

11. ก ำหนดกำร/ระยะเวลำ 
 

โครงกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
“Teaching and Learning in the 21st Century” 

ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
วันที่ 5-7 กรกฎำคม 2560 

 
วันที่ เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 

5 ก.ค. 60 13.35 วิทยากรเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี  
14.30 – 16.30 การประชุม/หารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ UBU-UH 2018 

 

6 ก.ค. 60 08.00 – 08.30 ลงทะเบียน  
08.30 – 09.00 พิธีเปิด   
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วันที่ เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
09.00 – 12.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“Introduction of Teaching and Learning 
in the 21st Century”  

วิทยากร Assist. Prof. 
Dr. Betsy Gilliland 
 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Teaching 

Techniques” 
วิทยากร Assist. Prof. 
Dr. Betsy Gilliland 
 

7 ก.ค. 60 09.00 – 12.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Classroom 
Language”  

วิทยากร Assist. Prof. 
Dr. Betsy Gilliland 
 

12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 

“Approaches of Teaching and Learning” 
วิทยากร Assist. Prof. 
Dr. Betsy Gilliland 

16.00 – 16.30 พิธีปิด   
 
 
12. สถำนที่ปฏิบัติงำน 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
13. งบประมำณที่ได้รับ  ตามแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 โครงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้างการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์จริง จ านวน 2,324,700 บาท (สองล้านสาม
แสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กิจกรรมย่อยที่ 2.3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
ประสบการณ์จริง จ านวน 232 ,800 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ภายใต้
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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14. แผนกำรด ำเนนิงำน จัดท าแผนการด าเนินงานโดยใช้หลักวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ดังนี้ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ระยะเวลำ 

เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ขั้นเตรียมกำร/วำงแผน (Plan) 
1.1 ประชุมงาน วางแผนและหน้าที่รับผิดชอบ 19-23 มิ.ย. 

60 
    ศิริอนงค์ 

1.2 ก าหนดจ านวนนักศึกษา 23 มิ.ย. 60     ศิริอนงค์ 
1.3 หาสถานที่จัดโครงการ 23 มิ.ย. 60     ศิริอนงค์ 
1.4 ก าหนดกิจกรรมและเวลาจัดโครงการ 23 มิ.ย. 60     ศิริอนงค์ 
1.5 พิจารณาทีมวิทยากร 23 มิ.ย. 60     พัชรินทร์ 
1.6 ขออนุมัติโครงการ 28 มิ.ย. 60     ศิริอนงค์ 

2. ขั้นด ำเนินกำร (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/บุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการ 
26 มิ.ย. – 4 
ก.ค. 60 

    ธนาวุฒ ิ

2.2 หมดเขตส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

4 ก.ค. 60     กาญจนา 

2.3 สรุปจ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 4 ก.ค. 60     กาญจนา 
2.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และติดต่อ

ยานพาหนะส าหรับเดินทางรับ-ส่งวิทยากร 
4 ก.ค. 60     ทุกคน 

3. ขั้นติดตำมตรวจสอบขณะด ำเนินงำน (Check) 
3.1 ประชุมติดตามความคืบหน้าในการท างาน

ของโครงการ 
3 ก.ค. 60     พัชรินทร์ 

3.2 ตรวจสอบการท างานของทุกฝ่ายงานใน
วันโครงการ 

3 ก.ค. 60     พัชรินทร์ 

3.3 แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมโครงการ 

7 ก.ค. 60     ศิริอนงค์ 
 

4. ขั้นกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม (Act) 
4.1 ประชุมสรุปการด าเนินงาน ปัญหา และ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมครั้งต่อไป 

15 ก.ค. 60     ศิริอนงค์ 

4.2 รวมรวมเอกสาร และด าเนินการเบิกจ่าย  15 ก.ค. 60     นพวรรณ 
4.3 จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินงานและ

รวบรวมเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดท ากิจกรรม
ครั้งต่อไป 

15 ก.ค. 60     ศิริอนงค์ 
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แผนกำรด ำเนนิงำน ระยะเวลำ 
เริ่มต้น – 
สิ้นสุด 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

4.4 ประชุมฉุกเฉินในกรณีปรับแผนการท างาน
อย่างเร่งด่วน 

ตลอด
ระยะเวลา
โครงการ 

    ศิริอนงค์ 

 
 

15. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   
เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินรายจ่ายอื่น ภายใต้แผนงานบริการวิชาการ  
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 25,400 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)  
 

รำยกำร วงเงิน  (บำท) 
ก. หมวดค่ำตอบแทน  

1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 1 วัน x 200 บาท) 1,000  
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 12 ชม. x 1,200 บาท) 14,400 

ข. หมวดค่ำใช้สอย  
3. ค่าเดินทางไปราชการของวิทยากร 10,000 

ค. หมวดค่ำวัสดุ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - สองหม่ืนห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน- 25,400 

 
 
*หมำยเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร 
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16. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 

กำรประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย 
1. เชิงปริมาณ 1.1 จ านวนร้อยละของนักศึกษา/บุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการต่อนักศึกษา/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
80 

2. เชิงคุณภาพ 2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

3. เชิงระยะเวลาและ
สถานที่ 

3.1 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ เป็นไปตามแผน 

4. เชิงค่าใช้จ่าย 4.1 จ านวนร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผน 

80 

 
17. วิธีกำรประเมินผลโครงกำร 

- ออกแบบ/จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ 
- สรุป และประมวลผล คะแนนความพึงพอใจฯ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
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บทท่ี 2 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 
 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in 
the 21st Century” ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 25,400 บาท (สองหมื่น
ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจัดกิจกรรมข้ึนในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องดอกจาน 3 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
เสริมสร้างการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์จริง เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา/บุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 40 คน  
 สรุปผลการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก ่

1. ก าหนดการ/รูปแบบการจัดกิจกรรม 
2. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1. ก ำหนดกำร/รูปแบบกำรจัดกิจกรรม 

โครงกำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
“Teaching and Learning in the 21st Century” 

ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
วันที่ 5-7 กรกฎำคม 2560 

วันที่ 5 กรกฎำคม 2560 
เวลา 13.35 น.   วิทยากรเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี  
เวลา 14.30 – 16.30 น.  การประชุม/หารือเรื่องการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษ UBU-UH 2018  
วันที่ 6 กรกฎำคม 2560 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิด โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
เวลา 09.00 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Introduction of Teaching and  

Learning in the 21st Century” 
โดยวิทยากร Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland 
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เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Teaching Techniques” 

โดยวิทยากร Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland 
วันที่ 7 กรกฎำคม 2560 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Classroom Language”   

โดยวิทยากร Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Approaches of Teaching and  

Learning” โดยวิทยากร Assist. Prof. Dr. Betsy Gilliland 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  พิธีปิด   

 

2. ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
 

 การจัดโครงการจัดอบรมเ พ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st Century” มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน 
23,880 บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทั้งสิ้น
จ านวน 25,400 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 94.02 ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ
เป็นเงินจ านวน 1,520 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยสามารถน าเสนอการใช้จ่ายงบประมาณเชิง
เปรียบเทียบ ระหว่าง งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร กับ งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

รำยกำร งบประมำณที่ได้รับ งบประมำณที่เบิกจ่ำย คงเหลือ 
ก. หมวดค่ำตอบแทน    
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

1,000.00 0.00 1,000.00 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 14,000.00 14,000.00 - 
ข. หมวดค่ำใช้สอย    
- ค่าเดินทางไปราชการของวิทยากร 10,000.00 9,480.00 520.00 
ค. หมวดค่ำวัสดุ    

-ไม่มี-    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บำท) 25,400.00 23,880.00 1,520.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 94.02 5.98 
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3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

โครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
“Teaching and Learning in the 21st Century” ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งสิ้น จ านวน 31 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
77.50 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล ำดับที่ ประเภท จ ำนวน (คน) 

1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10 

2 อาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 21 

รวม 31 
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บทท่ี 3 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 
กำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลความพึง

พอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม และประมวลผลโดยอิงการก าหนดช่วงคะแนน 

(Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, USA: Prentice Hall) ดังนี้  

 

             คะแนน           ช่วงคะแนน       ระดับ 

  5   4.51-5.00   มากที่สุด 

  4   3.51-4.50   มาก 

  3   2.51-3.50   ปานกลาง 

  2   1.51-2.50   น้อย 

  1   1.01-1.50   น้อยที่สุด 

 

 การตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาษา 

(2) ด้านการจัดกิจกรรม และ (3) ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งมีจ านวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 25 คน จากจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน คิดเป็นร้อยละ 80.65 โดยรายละเอียดดังนี้    
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แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนภำษำ 

จ ำแนกตำมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 
 ค าอธิบายแผนภมู ิ  ข้อที่ 1 ได้เรียนรูภ้าษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง 
    ข้อที่ 2 ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากข้ึน 

ข้อที่ 3 มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น 
 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจในด้านภาษาได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย ได้ดังนี้   

ข้อที่ 1 ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง   4.76 คะแนน  
ข้อที่ 2 ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น  4.72 คะแนน  
ข้อที่ 3 มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากข้ึน  4.72 คะแนน   
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แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดกิจกรรม 

จ ำแนกตำมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ค าอธิบายแผนภมู ิ  ข้อที่ 1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 

    ข้อที่ 2 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 
ข้อที่ 3 กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม 
ข้อที่ 4 วิทยากรมีความรู้ความช านาญ 
 

จากแผนภูมิที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินฯ มีความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากคะแนนมากไปหาน้อย ดังนี้   

ข้อที่ 4 วิทยากรมีความรู้ความช านาญ    4.88 คะแนน 
ข้อที่ 1 ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   4.68 คะแนน  
ข้อที่ 2 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   4.68 คะแนน 
ข้อที่ 3 กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม  4.64 คะแนน 
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แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

 

 
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมที่มีความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมใน

ครั้งนี้ ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินเฉลี่ย 4.84 โดยอยู่ในระดับ 5 (มากที่สุด) คิดเป็นร้อยละ 
84 และอยู่ในระดับ 4 (มาก) คิดเป็นร้อยละ 16  
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ร้อยละของผู้เข้ำร่วมที่มีควำมพึงพอใจโดยรวมของกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้
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เมื่อน าผลการด าเนินโครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st Century” มาเทียบกับตัวชี้วัด (KPI) และค่า
เป้าหมายแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

กำรประเมินผล ตัวช้ีวัด (KPI) ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

1. เชิงปริมาณ 1.1 จ านวนร้อยละของนักศึกษา/
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต่อ
นักศึกษา/บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

80 
(32 คน) 

77.50 
(31 คน) 

2. เชิงคุณภาพ 2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา/บุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 

4.84 

3. เชิงระยะเวลา
และสถานที่ 

3.1 ระยะเวลาและสถานที่ในการ
ด าเนินโครงการ 

เป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน 

4. เชิงค่าใช้จ่าย 4.1 จ านวนร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผน 

80 
(20,320 บาท) 

94.02 
(23,880 บาท) 

 
จากการด าเนินงานโครงการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ “Teaching and Learning in the 21st Century” จะเห็นได้ว่า ผลการด าเนินงานใน
เชิงปริมาณ ได้แก่ จ านวนร้อยละของนักศึกษา/บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการต่อนักศึกษา/บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 77.50 (จ านวน 31 คน) ซึ่งไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 80 
(จ านวน 32 คน) ทั้งนี้ อาจส่งผลมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่หลากหลายและกระชั้นชิดเกินไป ดังนั้น 
ในการด าเนินงานในครั้งต่อไป จะต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
การเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็ปไซต์มหาวิทยาลัย ทาง
ระบบสารบรรณ และทางเพจเฟสบุ๊กส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ
วางแผนในการมาเข้าร่วมโครงการได้ดียิ่งขึ้น 
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บทท่ี 4 

ปัญหำ อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 

ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
ด้ำนกิจกรรม 
การบูรณาการทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้เข้า
กับการเรียนการสอน เช่น รายวิชาเฉพาะด้าน 

ควรเพิ่มเทคนิคการน าภาษาอังกฤษไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น รายวิชา
เฉพาะด้านนั้นๆ เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านภาษาในชั้นเรียน และสร้างความเป็น
สากลให้กับนักเรียน นักศึกษามากยิ่งขึ้น 

การเขียนเรียงความและการน าเสนอ อาจมีการเพิ่มทักษะทางด้านการเขียน และการ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับบริบท
ของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา  

ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกระชั้นชิด ควรมีการประชาสัมพันธ์แต่เนิ่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

โครงการได้รับข่าวสารก่อนล่วงหน้า และสามารถ
เตรียมตัวเพ่ือเข้ารับการอบรมได้ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมไปยังคณะ/ส านัก เพ่ือให้
ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  

ด้ำนกำรจัดกำร 
การมอบประกาศนียบัตร ควรเพิ่มการมอบใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่เข้า

ร่วมการอบรมครบหลักสูตร ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง                  
 

17 
 

 
ภำพกิจกรรม ค ำบรรยำยประกอบ 

 

 
 

 
บรรยากาศในห้องอบรม 

 

 
 

 
วิทยากรให้ความรู้ในวันแรกกับผู้เข้าร่วมการ
อบรม เกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน 

แลกเปลี่ยนกันถึงบรรยากาศในชั้นเรียนของแต่ละ
คน 

 

 
 

 
บรรยากาศการปรึกษา หารือกันระหว่างผู้เข้าร่วม

โครงการตามกลุ่มท่ีได้แบ่งไว้ เพื่อวิเคราะห์
ประเด็นเก่ียวกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 ในแบบที่ตนเองคาดหวังไว้  
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ภำพกิจกรรม ค ำบรรยำยประกอบ 

 

 
 

 
บรรยากาศการอบรมในวันที่ 2 

 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้วิเคราะห์และเขียน Mind 

Mapping เพ่ืออธิบายองค์ประกอบของการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

 

 
 

 
วิทยากรช่วยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละ

องค์ประกอบที่ผู้เข้าร่วมได้น าเสนอ 

 

 
 

 
ผู้เข้าร่วมแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง

กัน 
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ภำพกิจกรรม ค ำบรรยำยประกอบ 

 

 
 

 
ประธานหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนมอบของที่

ระลึกแก่วิทยากร 

 

 
 

 
วิทยากรร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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uaAi2. L9tilt0nlaLtn'ru'r0.rflquLun1:a041:il1ntu
I have more chance to use Engtish for communication with others.

uoJd3. un'l1uiluLa[un15lflfl.rul0{nquLunl:6041:il1fllJu
I have more confidence in the use of Engtish.

drunr:6'prfi oni:il Activity

1. iuuvr?a1n1r6'afiqn::ilfin'ruLuillsaxJ
Durations of the activities are appropriate.

2 anrufilunr:d'rrfi a n::rfi nr':rurvrrvail

Ptace for the activities are appropriate.
- !- a3. nanr:ilvrsflilFr?1uua1nfia1uttavtuu1vail
Activities are varied and appropriate.

4. iilurn:flFnrufn:ruriiurry
!

Keynote speakers are professionat.

0U t Other

1 fi n':rlrrfi lr,rolo1n u:uror nr ia-o fi a fl ::il"[un Y{fl

What is your general appreciation of the activity?

riruii g {atauouuv Your suggestions
^ ! Z 'q,3.t ilon::udu 1 fiviru6'olnr:1ri'ff[unr:{'niluni{eio1il Do you have any ideas about other activities for the next

project?
rr tJc.rfjc+ )n6\Oo\c.ns

3.2 1J 6l Other suggestions

t
2

0

i, av
lJouf'lfuytvlluLynru:rufiotunr:n:onrrlurj:vrfru1n5.in1: Thank you for your co-operation



+ul;rilirsi,fiull'rr'.tir,iTe:rnr:rrru:lii.ri'iiui"irrrirJn'ryrdiurr'::r'isirnrraaun tr.*'r6'tnquiflunT r*roir{il:vrvro

" i'eaching anci t-eai'ning in the 21'tCentury"

rirfiuuo.r }"liadtnTotuuro r/ at[uqiarfrrr:tiun:rrtfratfru'riruurnfrar! ptease tick (y') appropriate box which

matches yor:r opinir.ur

dru{i t {auavirtr-ito{#
!g

1.1 FraJv Facutty

AAU[tuufiAU011l Part 1: Gerrerat information

ftotlUrprlf a1r'l tulajor

o

[v?d{ouurzrud'rqqu 1 rYufl vear -2-
atuii z n?1ilfi.tyiola"lunr:tr.iT drt1et:lnr: part 2: your comments

eiru{i : siotauouus Your suggestions

^ d &,t,
3.1 don::udu 1 fivirufiolnr:1ri'fflunr:6'erlruailriolti Do you have any ideas about other activities for the next

project?

2.

3.2 du t other suggestions

I

:runr:tJ:sffiu Detaits
a

:UnUn'l1Xl?\.1?|0 [Q Levet of appreciation

il1n ilrunar.r
No

drunrur Language

1. triGuuflnt*'rd.rnqr*rirrnJ:vaunr:niqir
/I have more chance to use for corTlmunication with others.

2. id'fiIonra lrinruro'rnqu"[unr:f; oar:ur nfl u
I have more chance to use Engtish for communication with others.

3. fi rr':ruriulqlu nr:"Lrin rur dr n qulu nr : f, o ar:r r ndu
I have more confidence in the use of Engtish.

drunr:oofi oniiil Activity

1. :vEJsr:arnl:6',qfisn::rifin'lruL14x.r1uau

Durations of the activities are appropriate.

2. 40lufflun1:6'flfi on::ufin:rutu]rua]r
Ptace for the activities are appropriate.

3. na niSLJ?]aailn?1!ua1 nllar uLLav fuu1val.l
Activities are varied and appropriate.

4 iMUrn:fin:rLrin:rlrirurru
!u

Keynote speakers are professionat.
d
0U t Other

1,. fi n':r:rrfi .rvro"loln Er ::r.rI o r nr : 6'o fi o n ::r"lun :id
What is your general appreciation of the activity?

tolqrufiviru"lrXnrr:ri:lfiolunr:n:onulttJ:vnlulni.inti rhank you for your co-operation.

il1nvd9l
Strcnqty aqree

uau
Disaqree

uaflvae
Stronqty dieqre



t[uullr:jrfiun'it{trln:tiirrol'rutfia{EuuT 6'nunrftdrunr:Guunr:aounrurdlnrgt*r,t1unr:*roir.til::,ryri
"Teaching and Learning in the 21'tCentury"

rirdirol lrJ:ndrraEar uuttt { atlutia.:fisr:lriunml6qlfiuviruurnfian ptease tick (y') approptate box which

matches your opiniorr

airuii t tiaUari'rtrJtratfrnau urluaou0lu part 1 : Genera( informationg$

1.1 nruy Facutty fflt1 l\4alor ?,uil Year

aru;i z nmuri':r,{ololunr:ltird:lln:tnr: part 2: your comments

druii a riotauauuv Your suggestions
- tr f,, e qvo - & ' s

3.1 flSflS:}JOU "l ylillljflOinl:L14lJLUn1:AA{1Un:{9lOLU Do you have any ideas about other activities for the next

project?

u'l

q

3.2

1

2

0

:18n1:il:uffitJ Detaits
@ao

:UnUn?1Xly{.:Yi0 LQ t-evet of appreciation
d

il1nfl69r
Strong[y agree

lt1fl
Agree

ilrunarr
No opinion

I
u0u

Disagree

u0ufla9l
Strong[y disagree

drunrrgr L.anguage

1. toi6uufnrurd'rnqrsrirurJ:yfi rln'r:niai{
I have more chance to use Engtish for communication with others.

2. kifilonral{nrurd'rnqu"lunr:fr aar:rr ndu
I have more chance to use Engtish for communication with others.

3. fi n': r uriulolu nr :1{n r ur o'r n qulu n 1 : f, o d r :r.J 1 fl du
I have more confidence in the use of Enqlish.

drunT :oofi oni:xr Activity

1. ivuut'ra1n1:d'F)fi en::ilfi fl 'lr:J llixJrvail

Durations of the activities are appropriate.

2. anrufflunr:o-0fr nn::ufi nnuru]J'rvarl

Place for the activities are appropriate.

3. fi qn::ufi r-0fi n?1xJua1 nyalu unu LylnvalJ
Activities are varied and appropriate.

4. iyurn:fi n'rrutnrrucirurru
!o,

Keynote speakers are professiona[.

OU t Other

r. fi nr rlfi .rvrolnTn u:'lrr or n r : n-or fi r n: :ulun Yrd

What is your genera( appreciation of the activity?

tounnrfivirulrfrnrrilitrfio'[unr:n:onttutJ:vrfruTn:.:fl't: Thank you for your co-operation.



btruur.i:lre?;rntihl*i:.:niro Llrirriir,",inrur',inunl$drunr:uisunr:daun,rt*ro'nftqstflurirursirsrJ:vrflg

"1'eaching and Learning in the 21'tCentury

. g r. . d / o ' A u a d , .i
rirfirro.r bJ:olirraEa.:vutu { arludo,:fim:.:ri'uneru6orfiuvi'tuu, nfian pteas'e tick (y') appropriate boxwhich

matcires youi' opinion

, i v dt. u
d?UVl 1 t0ilaV1?tuuO{AlnAU[tUUdOUO'l&i Part 1: Generat information

IU

1.1 nfuv Facutty alr'r l\4ajor lJU! Year

amii z nrufio^rolotunr:rtiriauln:snr: part 2: your comments

rirufi : siorauouuv Your suggestions
- d .i, r

3.L nan::ilou 'l ytvllurio{fl1:1ri'frlun'i:6'n{1uni{Fiohj Do you have any ideas about other activities for the next

project? 

u^.,;p-Yor,,,g*^ -qY tro- rruftr, r$n^$y)

2.2 6u 1 other suggestions

:1unl:il:uffiu Detaits
ua

:UqUn?1ily|.:Tl0 !Q Levet of appreciation

il1nrd9r
Strongty agree

il1n
ASree

drunarr
No opinion

u0u
Disaqree

sA
u0uila9l

Stronqly disaqree

drunrur Language

1. t6'riuufn rr*r o'rnqur.l rurJ:v ff u n 1 : n:ii.1
I have more chance to use Engtish for comntunication with others.

uoJ*'2. LorJ L0nla ltfl 11el0{nqu[un1:a0a'1:lJ1fl uu
I have more chance to use Engtish for communication with others.

3. fi n r urTulolu n r :1{n tcr dr n qulu n r : f, a a 1 :}r r n{u
I have more confidence in the us€ of Engtish.

firunT :6'ofi on:Til Activity

1. :vuvtlnrn1:q-ofrqn::ufin'l1ut14u'rua:J

Durations of the activities are appropriate.

2. a01ufilun1:6'0fi qn::ilfi nrrutvtx.t'tu6rr

Ptace for the activities are appropriate. /
3. n0n::lJvrefix.rn't'tuMalnualuuavtulJluail

Activities are varied and appropriate.

4. ivurn:finrriLine'wdrurru
!w

Keynote speakers are professionat.
/

d
O1J t Other

1.. fi n': r ufi rvr olo1n a:r u t o r n r : t'pr fi o n : : u"[u n Yl d
What is your general appreciation of the activity?

rouqrufiviru'lrinrui':lfiolun'rinioflLtultJ:vrfruTn:{fl'l5 Thank you for your co-operation



+
ttuud:,,rfiunrri'rriflr{niral.;ilifiarr^ierui.,"in*n'iiqd'run'i:r?ut.lrr'lifl0uJl'lt+T 6'.inqur,{iun1u1qirfiJ:stvln

"Teaching ancl Learning in the 21" Century"

r{rdrrol hj:ndrrndor uu.ru { acluda$fl:lriunrruFErrfiuviruurnfiqn ptease tick (y') appropriate box which

matches your oPinion

rirufi t ria4artrltlt UlJUdAUOltJ Part 1: GeneraI information

tuu Year1.1 nruu Facutty fi'lrll 14u1ot

riaud z nmufitvra"lolunr:ttiT druTnl{fl'll Part 2: Your comments

riruii g {atauotuuv Your suggestions
- d ! ' e quq - Z' "t ' -

3.1 nin:r:Jou 1 ruru6'osnr:'Lrif,tunt:d'nlrunilriohl Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1.

2.
A

3.2 0u 'l Other suggestions

dao
:ynufl?1il1{.:1{0 [0 t-evet of appreciation

riaufiaor{runar.t
No

I
uauil1nfla9l il1n

:1gn15d:Yffir Detaiis

drunrur Language

,r/16'Guufnt*rdlnqrvr.irurJ:va!nr:fliii{
for communication with others.I have more chance to use

ld'fiIa n r atrin r ur o'l n qu"[u nr
for communication with others.I have more chance to use

2. :d041:il'l

unr :1{n r rgr o'l n qulu n'l

I have more confldence in the use of

}.J3. xt

frrunT :6'0fi on::il Activity

1. :suut?atnlit'nfiqn::ufi nrril[uil1vail

Durations of the activities are

unr:{ana n::ufr ntrrttulrYau2

Ptace for the activities are a

?'r:Jva1nua'lu ttav tuulvail
Activities are varied and

3. fion::l

iuurn:fi nrruin:rurirurry4.

are

t Other

1. fi n:rufi rvr olt1n EJ ::tttol n 154-a fi a n5:il'L!Fl

of the activity?What is your

touqilfiviiu}frgrr1irufio"Lufl1:niofltLUlr.J:vrfruln:{fl11 rhank you for vour co-operation

1..



g
rruuU:sfiunr:6'oIn:rnr:ou:urfiofreuurn'nunT lrdrunr:tEaunr:aounruro'tnqr*rflunruT oirtU:vuvto

"Teaching and Learning in the 21't Century"

rirduor Trj:olitnSo.r uutu { altudolfim:rfiunmu6orfiuvi'ruurnfiqn Ptease tick (y') appropriate box which

matches your oPinion

airu{i t siouafi'rtilsrolfinouUg
UUUdAUOITJ Part 1: General information

Cuwrn. ,f,ufl v"u,1.1 Frfuv Facutty Ar11 lMajor

rirufd z nrrufiq,lato"lunr:uririaulo:lnl: Part 2: Your comments

eieud s siotauouuv Your suggestions

3.t fien::u6u 1 fiviru6'olnr:1rl'ffLunr:6'noluuYodrlrJ Do you have any ideas about other activities for the next

projec!?

1 v?ww W
2.

2.2 6u 'l other suggestions

:rernr:{:vffiu Detaits

tJ1flVtd9

Strongly agree

Ir'1fl
Agree

ilrunarr
No opinion

I
uou

Disagree

drunrur Language

1. t6'utuufnrurdtnqr*r.irurJ:salnr:nioEl
I have more chance to use English for communication with others'

2. 16'fiIonrat{nrurdrnqu"[unr 5illn
I have more chance to use for communication with others.

3. fi n':ruriulo"lunr:hintcrdlnqrs'lun
I have more confidence in the use of E

drunr:{ofi onrril Activity

1. :vuvttatnr:{'ofion::ufinrutul.J1v61.l
Durations of the activities are a

2. afl 1ufflun1:6'F] fi on::ufi nrrrL Lul.l1vfi rl

Ptace for the activities are ropriate.

3. fir fi nruva r nva 1 u ![a u Lvlt] 1 ua:J

Activities are varied and

4. iuarn:fintrrrfnrrlrirurry
Keynote are

t Other

L. fi n':trfi lvrolqTnu:rutolnr:{'nfi on:::rrLuFli{u

What is your general of the activity?

tounnrfrvirul#errrrLirufio"lilflttn:oflttl-JurJ:vffiuln:{fl'll rhank you for your co-operation.

dao
lyOUn?1Xl1l.l?\lO [Q Levet of appreciation

u0uflqfi
Stronety disaqree



q
uuurJ:c6unr:{orTn.;.rnr:ol::rrfiafimru,r*honrfld'lunr:iisunr:'do,lntrJtdtnqurfluaru'rsilltj:vtvia 

-

"Toacl'ring and Learning in the 21'tCentury"

irdrrol hj:nri.*ntar uu-tu / a.:tudoliin:rfi'uamufiorfiuvi,uurnfiqor Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

eirud t tia4art:hltar{na Pafi 1: GenerS!

no) rr0; {w'w T*thffi*,;*lJt[UU6AU013J

1.1 afuv Facutty lrk, Year

atu;i z nfl ufi tvr alo"lu nr:rdrdruln l'i fl 'll Part 2: Your comments

;irufi a {orauouuv Your suggestions

3.r fion::u6u 1 fivirufrolnr:'l#frtun, :d'pxrun{lriotrJ Do you have any ideas about other activities for the next

1.

2.
J
0u2

project? <b
\riq4qn15 allallVl

3. "l Other suggestions

*^W 
PR

""<\2"":"""'
:4 .e1 LL 1

:rgnr:tj:vufi u Detail.s
daO

SUAUn?111y{.:V{0 [O t-evet of appreciation

U1 il1n
Agree

ilrunarr u0u
No disagree

I
o1un1u1 ge

1 tdG uufntr dlnqurirurJ:vaur : ojais
I have more chance to use for communication with others.

2 kifilo n r al{n t*r dt nq r*lu n

I have more chance to use for communication with others.

a) lJn?1 qlunr:1{nrur U! u6t r

I have more confidence in the use of

drunr:6'qfi on:ril Activity

I :v uu t?41 n1:{4fi o n::ufi n':ru tuxl 1 uail

Durations of the activities are

, a0
d

,unr:{n non::}Jxlfl '1111t1,1:.l1vau

Ptace for the activities are

.). fl fi n: uuar nva r u $a v tulJl v a1.l

Activities are varied and

4. ivurn:finrrufntrlrirurry
Keynote

t Other

1. fi n':trfirno"LoTna:utolnr:oiofron::l
What is your of the activity?

i ' 4eqJouo6u?1ynu[liFr21].J:?ilfialunr:n:onuulr-J:vtfiuTn:nn1: Thank you for vour co-operation.



LO
uutnj:srfrunr:6'oin:rnrroi-r:uifi cr[Elirrffnun'ludruflr:Liuum:aounrurdrnqurflunruroirtrJ:stltn

"Teaching arrd Learning in tlre 21'tCentury"

rirduo.r hj:or{rrntol uu.tu / a.:lurio.rfin:rfi'unrrufiorfiuviruu, nfiqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

. .j v &c, v
6?uvl 1 1j0il4il? LUtA{'.191

v!
AUUUU

c/.t ,

tlOUfl1ll Pa GeneraI information

artr lvlajor.rr-al ciutJv"u, 'eff
1.1 nruu Facutty

dluii z nmrufim^rolo"lunr:rdrdruln:{fl15 Part 2: Your comments

Do you ny ideas about other activities for the next

5.t

:rsnr:d:sffitt Detail.s

drunrut Language

a9r

NoStrong[y

drunatt
I
u0u

v
u0

uaO
:UnUA?1ily|{Tl0 [i t-evet of appreciation

il1n

tdGuufnl*rdtnqrsrirurJ:vaunr:njail
for communication with others.I have more chance to use

I have more chance to use

I have more confidence in the use of

1.

2

). 0a'r

kifilo n r aldn r r*r o'l n q ulu n r :a0a'l

fiorrrrriultlun r:1{nrrgro'rnqu"[un

for communication with others.

,./
frrunr:6'nfi on5:u Activity

:s uv nnrnr:{'nfi q n::ufi n'l rxJ t14}J1 va:-i1
I

Durations of the activities are a

nr:6'nfi o n::rfi nlu uulrval

Ptace for the activities are appropriate.

2. afi'tu'

1'tl.tua 1 nua 1 u tta v lvl]Jl v a}]5.

Activities are varied and a

iM u rn:fi nr rxJinr rudrur ry

are

iYclurllui,

4.

1 firuo1 qIo fl 5511?ilflU: n1:0{ QO afl

t Other

ral appreciatiorr of the

}Jn',l11r'

What is

tolqrufiviru'lrinrr1dr1fio1uflt:niontLUr:rJ:vrfruTn:{fl'll rhank vou for vour co-operation

riru{i s dotauauuv Your suggestions
- d ;, v 6t!4- -- &-t-t-,

3.1 frtn::u6u 1 frvtrunolnrSh4ll[unl:nodlun:{rt0LU

project?

1 (Aurs** . qh

2- $e\,tc V-o,xA ..

''l Other

+^ #* . @.ka&*-

b""b- <- ,1tubcJ*

l_/

t/
,-/



lL.rtr:rlil?ulfrunr:6'nIn:rnr;oi.r:urfiavTruullinsnrvrfr"runt:t$t,unr:dtrtui't'i*'r.+Y.:nqr*rfir*tturvircd:stflo

"Teaching and Learning in the 21''tCentury"

irduq.: lrl:ny'rrn{ol uutu / altudalfin:triunmuhsitfiu$ruurndqn Ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

, j v &t, e
d?uvr 1 uoxrnil? [1.J1J0{0{A

Ug

1.1 Frfuv Facutty . \ _,c1fl'l Major

a'ruii z aarilfi.:r'{a"[0"[unr:trirdTr1n5ilfl'l5 Part 2: Your comments

ciruii : {auauouuv Your suggestions

3.t fion::t6u 1 fiviru6'olnr:1rifflunr:6'q{runi{ria1il Do you have any ideas about other activities for the next

0U[tUlJd0Utllll Part Generat information

-arrew,rwdv0lkldrt, v"u' aJ,

proiect(, 
,1 {D. Itte k.}/.t:2]. /tf*.dt.r.n ist a z r a v.*N...................

2.

3.2 OU.I other suggestions

:run1:il:sffiU Detail.s
@ao

:UOUnl1llyi.:Y{0 [Q Level. of appreciation
j

il1nfld9
Strongfy agre

u1n
ASree

tJrunart
No opinion

I
u0u

Disagree

rioafiao
Strongty disagree

6'run'iur Language

1. ldriuufnrr*tdtnqrsr.irurJ:Baunl:fliai'i
I have more chance to use for communication with others.

2. tdfilonra"[{nrulo-.:nqul ufl1:4041:ilr
I have more chance to use for communication with others.

3. fi nmlriulqlunr:1{nruro'lnqu'[unr: oa't:il'1fllJ u

I have more confidence in the use of

1. :stiunnln'l:{ofitn::ufinrrulu}JlvaxJ
Durations of the activities are

2. anlufflun15a-a fi c n::1fi nrruLu].l1uail

Ptace for the activities are appropriate.

3. fron 1'ttJuar nua 1 u tta v tu]l 1 s a].1

Activities are varied and

4. iuurn:finrruinrurirurrp
are

t Other

1.. fi rnr:rfi lvl01q1fl u:rtLtoInr:{'Flfi tn::}r'tuFt:nu

What is t of the activity?

touqrufiviru'trin'luir:rfioluntrfl:onuurLrJ:vufru1n:{fl15 Thank you for your co-operation.

frT unr:6'0fi on:ril Activity



lL
rluurJ::,[fiuilt:6'or1n:lnr:ou:urfiott'suurfr'nsnrfldrunr:tEsun'l:aaunrur6'tnqur{lunruroir{lJ:vtrnt

"Teaching and Learning in the 2l'tCentury"

irduor tJ:nrirrnia.: uu'tu / al'lurialfim:.rriunmu6qlfiuviruurnfiqer Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

eirud t doqarirh.ttal{oraurruuaouo,tl part 1: GeneraI information

cYufl v"ut1.1 nfuu Facutty Artl Major

d'tuYr 2 nflufi{ilol0"lunr:rdrdruln:lnr: Part 2: Your comments

riruii a datauouus Your suggestions

3.1 fion:::r6u 1 fivirud'olnr:tfifftunr:in{lunYisiotU Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1

2.

3.2 6u I other suggestions

uaO
5U0Un21Xl1{.1?\l0 [0 Level. of appreciation

I
u'ilrunar.:

No

u
u0u

Disagree

}.t1 il1n
ASree

51gn1:il:Ylfiu Detail.s

drunrl*r Language

triituufnt*rdlnqr*r.lrurJ:ufi unl:niaB'i
for cornmunication with others.I have more chance to use

1

tdfilo n r a'Wn rur o'l n qu'[u n

I have more chance to use

2.
for communication with others.

ofi'r

o'rnqulun r: f; o a1r:J'l fl

I have more confidence in the use of

7. :tdnrrcr

drunr:6'rrfi o ailil Activity

1. :uuvt?a1n'):6'afion::ufin:rululll'qail

Durations of the activities are
d

un1:aFr Ra n::xtttFl'l'lx.ltl4tJlsarl2.

Ptace for the activities are

Fl't't:tua'l nua 1 u !!n v luil 1 v a}]3 n0

Activities are varied and

iu u r n : fi n': r u inr r urErur cy4
areKeynote

t Other

What is

1

of the

o"lr1pru:tlt flfla ::110{n'r:a9lxr n? 1:.rv\.i'i,^l

touq6ufivilu}iqr1ri1rfiolufl1:fl:ontr1llrJ:vtfruTnr:{fl'll rhank vou for vour co-operation'



1l
glurj:sffiun"r:6'nTn:rnt:au:urfiofr'ruuT frntrnrndT unr:r3sur-tt:aounrur6'lnqutflunruroir.:d:srvf,

"Teaching and Learning in the 21'tCentury"

rt'rdrro.r hJ:olirrniol uutu / a.:"[utiotfisr:.rfiunm*6otfiuvituurnfiaa P(ease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

eiruii t riaqartrhJtal(nauuuuaouo'lxl Part 1: General information
Z, A,
tuU Year1.1 flruv Facutty artr tr4ajor

aauii z nmlfit^rolo"tunr:r{rdruTn:tnr: Part 2: Your comments

dru{i s {otauoutuc Your suggestions

3.r fiqn::il6u 1 fivirufrolnr:"lfrfflunr:i'pto',rui uirtrJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

3.2 "'| Other suggestions

1.

2.
j
0u

:rgnl:il:vtfru Detail,s
v40

:ynUn?1ilil.:Y,10 LQ Levet of appreciation

d
il'lnu69l

Strongly agree

il1n
Aqree

rJrunar.:
No opinion

I
uou

Disagree

piruntur Language

1. tririuufnrur o'rnqr*rirurJ:va!nr:crjqit
I have more chance to use for communication with others.

\/

z. lfifiIonra'lcin'n*ro'lnqrst 041

I have more chance to use for communication with others.

(

3. it{nruro-rnqrslun
I have more confidence in the use of

\/

drunT :{ofi on:txl Activity

1 . i s u v !? e 1 n 1: {'rr fi o n : :u fi n 1 1 }J tt'4 :J'l v fi tl

Durations of the activities are

t/

2. r:d'0fi on::ufl Ft?'1xJll,lti'lvall

Ptace for the activities are
v

3. fio ![a3tu:.J1vA:J

Activities are varied and
v

4. iuurn:finmufnrurirurcY \/
are

t Other

1 fi n:ufi rvrololn u :rl.rt o I n r : t-n fi I n::u1 \/
What is of the ?

talqrufiviru'[#nrr:ri':1fi01ufl1:n:ontu!ltl:vlfruln:{fl15 Thank you for vour co-operation.

riosfiaer
Stronqty disaqree



uuurirrffiunl:i'oiln:snr:aururfio:{piru1#ttufl'tfldrunr;tiuun r:aortnrurdlnqurflunrurtdrtU:stvts

"Teaching and Learning in the 2i'tCentury"

ritdrrol }J:nr{rueia.r uutu / ar'[usiotfin:sriunrrufiorrfiuvituurnfiqn Ptease tick (/) appropriate box which

matches Your oPinion

riru{i t do4artatth a l{or au uuu n a \f p a,rf 1: Genera( information

i.1 nruv Facutty 
- --}(F!$So(-- 

artr lvlajor

1+

2.,tu! Year

d2uvl 2 nr, ufitfla"lolunr:tdr::ulo:rnr: Part 2: Your cornments

rirud a riatauouus Your suggestions

3.1 fion::16u 1 fiviru6'olnr:tvlfflunr:t'n.llrut'ouirltJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1.

2.

3.2 AU'l other sLrggestions

:rsnt:d:vtfiu Detail.s
uaO

:UAUn?1ily{.:?lO tO Levet of appreciation

'J1n
rJrunar.:

No opinion

uou
I
ua 9l

agree Strongty

firunrur Language

1. 16'rEaufntsrdlnqr*r.irurJ:vaunr:nioit
I have more chance to use for communication with others.

2.
qv v 5)

Lfl il Lonla [tnrulo{nqu Lun'l 54041:x.11

I have more chance to use for communication with others.

2 iln't'txl 1.1 1,un r:1 UJ I ruro-rnqu"[ ,u fll 1:il1ntu

I have more confidence in the use of

drunr:{nfi onrtil Activity

1. :vtjsnarnr:{'9}fiqn::ufinrr:"1114il1v4}l

Durations of the activities are

2 nr:an n0 n::llJ n'l'll.l t14il1 ua!

Place for the activities are apPro

3. fion ?'u.lualnual u Ltav 1141J1 va:J

Activities are varied and

4. iuarn:fi nruin':rudrurru
!

are

t Other

1. finrtrfitnolqlou::1l1ornr:{'ofitn::llunr :{u
What is your generat appreciation of the actvitY?

ro!qfufiviiulrinruiufiolufltin:onttuutJ:vufiuTrr:{fl'll rhank you for your co-operation.

Enqtish.



LEuuurJ:sdunt:fioln:tnt:au:lifiofieiurrihunrufrrun'i:lBsunr:aount*rdrnqurflunrurtdrcd:ctvlo
"Teaching and Learning in the 2l'tCentury"

rirduoc Trj:nu'rrnEa.: vutu / a.rlutialfin:.:rYunaru6flLfiuviruuinfiao Ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

riaufi t riouafr'rhjsrarfigv

1.1 nruu Facutty

nAUUUUAOU0ItI Part 1: Generat information

:l.nV 0.1,,{rJ artr lvlajor' tu! Year

amfr z nrufi.rrnlo'lolunr:r{T iruIn:tnl: Part 2: Your comments

eieufi s {atauo$us Your suggestions

3.t fiqn::ilfiu 1 fiviru6'olnr:1v1flunr:{rxrunYtriotrJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1.

2.

3.2 OU "l other suggestions

:run1:rJ:sffitJ Detaits
dao

SUOUn?11ly{.:TlO [Q Levet of appreciation

xr'1flT64
StronSly agre

il1n
Agree

ilrunarr
No opinion

I
uou

Disagree

riosfiao
Strongty disagree

drunrsr Language

1. 16'rirufntsro'rnqr*alrurJ:valnr:njoil
I have more chance to use for communication with others.

z. trf,fl onra"[dnruro'lnqrs'Lunr: 1:1.r1

I have more chance to use for communication with others.

3. finruriulolunr:lcin r rsr dr n qu'lun r :f; a a r :n
I have more confidence in the use of

dT unr:ifl fi oni:il Activity

i sser-qr,lalnr:#ofian:IUfinrrUtuurvAuI. dourbdbr

Durations of the activities are a

2. Afi1U

Ptace

d

n r:q 0 n q n::x.1il n ? 1il tvxl'l u6l.J

for the activities are a

3. fi tn::1fi {'nfi a?ruualnualuttavtul.llua}l
Activities are varied and

q. iuurn:fin'lufn:urErurry
are ssionat.

I Other

1. fi nmlfi qvro"ltIoa:rutolnr:6'prfi on::u1u

What is your general of the '?

tolqrufivirul#qtuirufiolufl'tifl:oflLt1Jur.J:vffiuTn:{fl15 Thank you for your co-operation.



1C
$uuUiyfiuflt:a'oIn:rnr:ou:urfiafrrarur#nunrfldrunr:GEJunl:aounrur6'qnqutfiunruroirtUtgufln

"Teaching and Learning in the 21'tCentury"

rirdrro.r ftJ:orfltntal uutu { arluda.:fisr:rriunaruhnrfiuriruurnfiqo Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

riauii t {alartrh-ttolfrnauutuuaoU01tt Part 1: General information

rYutl vuu.. 

-
1.1 n6uu Facu(ty a'r11 Major

6?UVl 2 nrtufiwtalolunr:rsird?u1a:.1n15 Part 2: Your comments

rirud a dotauouus Your suggestions

3.1 fion::u6u 1 fiviru6'olnr:1v1frtunr:o-q{1un{{sio1u Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1.

l^

:rernr:il:vfiu Detail.s
uao

:gqUn?1ilVi.lY,lO [Q Levet of appreciation

d
il1nflqet

Strongly agree

il1n
Agree

rJrunarl
No opinion

I
u0u

Disagree

drunrur Language

1.. t6'ltuufnt*rdlnqur.i rurJ:vatrnr:nilic
I have more chance to use for communication with others.

2. loifilonrat{nruro'lnqu"lunr:
I have more chance to use for communication with others.

3. fin:ruriulolunr :t{nrur 6'r nqutun r:fi aar:r r
I have more confidence in the use of

frru n r:o'srfi a fl :Iil Activity

1. :vuuL?41n1:i'nfran::ufin:ruluxlluaxl
Durations of the activities are

2. 4fl1 a-o fi o n::ufr n'l'ul t14il I ual.l

Ptace for the activities are

I)- rt]yalnyaluLtavLv:]',lvdil
Activities are varied and

4. ivEirn:fi nmufnrrurirurry
are

I Other

1. fln:rlfirvra"Lqlou:riltolnr:{'ofion::llun
What is your LI of the

L.

3.2 6u 'l other suggestions

...H h

lolqrufivirulrfirrrrli':ufi01ufl1:n:onLt!urJ:vrfru1n:{fl11 rhank you for your co-operation.

N

rioafiqn
Stronqty disaqree



1+[r!uil:sdunrtdele:lnrrou:urfiafi'nrur6nanrudrunr:iEaun't:aounrrsrdtnqurflun'iuT oir'td:sira

"Teaching and Learning in the zL'tCentury"

rirdrrol hj:qlirrnEol uutu { artudolfim:tfi'tnrT uFntfiuviruurndqn P(ease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

eiru{i t tioqafr'ahJtolfrnauuuuaounlu Part 1: General. information

1.1 nruu Facutty artr lMajor

;irud z narufi.:uoto"lunr:rtirdrllnl{fl1: Part 2: Your comments

rirufi a datauoutus Your suggestions
^ .i ;, e oed u il "t '3.t fitn::u6u 1 fivirufrolnr:LrifrLunr:inlrunirsiohJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

:1un1ld:Yffi! DetaiLs
o

SUgUn?1Xlyl.:1{O [Q Level. of appreciation

lJlnYdfi
Strong[y agree

il1n
Agree

drunarr
No opinion

I
uau

Disaqree

rioafiaer
Strongty disagre

drunrur Language

1. 16'riaufnt*ro'rnqur.irurJ:uaun1:niai{
I have more chance to use for communication with others.

2. td'filonrat{nruro'tnqul a'l:1.1

I have more chance to use for communication with others.

3. fin: 5L
I

u1U1a-{nqulun ar:1.r1fllJU

I have more confidence in the use of

drun r:6'0fi o nltxt Activity

1. :srJUr?41fl1:6',AfiOn::Ufrnrr:tt14XJ1vAil

Durations of the activities are

2. a
d

n'.l:a0nan::}Jiln?11.1 tl,lX.lluax.l

Ptace for the activities are

3. fion ?lUUA',rnualu uav tvil1va3.l

Activities are varied and

4. iuurn:finrruin:rudrurry
are

t Other

1. fi nrrufituololnu:rutoqnl:a-nnan5:lr't
What is appreciation of the activitY?

3.2 t Other suggestions

1.

2.

ou

?ouq6ufivilulriorr:ri'lufiolun1:n:oflLLIJrLrJ:srfru1n:{fl15 Thank you for your cooperation.

rYufl v"ur.



18
uuurjrsrfiunr:{'nla:lnrtou:urfiar",{r,rrurfihunrudrunr:iEaun't:aaunrr*rd'ltrqutffunrursirldtstYlo

"Teaching anrJ Learning in tlre 2-1 'tCentury" '

iirdrro.r hj:prrflrraio.r uu.ru { artudordn:rfiunmufiorfiuviruurnfiqo ptease tick (/) appropriate box which

matches your opinion

dru{i t rio4arirhlt 0'lll Part 1: Genera( information

1.1 n6us Facutty firtr f/ajor dmDruru*o[,oJ "fuilv"ur

eiruti z nlrufi.:vro1o"lunr:nirdauIff5.ln1: Part 2: Your comments

dru{i s datauouuc Your suggestions

3.1 finn::t6u 1 fiviru6'alnr:'tvifrtunr:6'or{tung{sio1il Do you have any ideas about other activities for the next

project?

n du I other suggestions

1

2.

:1EJn1:d:stfi! Detaits
sao

5yflUn?1ily|.11{0 [Q Levet of appreciation

il1nflqer
strongly aSree

uln
Aqree

ilrunart
No opinion

I
uou

Disagree

u0uuaa
StronSty disagree

drunrur Language

1. kiGuufnrr*rdlnqr*rirurJ:valn'r:nilil
I have more chance to use for communication with others.

2. ld'fiionralqjnrurdrnqulun'r :'dI041:il1

I have more chance to use for communication with others.

3. fi nrruriulalunr:hjnrr*rdlnqulu 041:il'1fl

I have more confidence in the use of

lr/

a

6run1:oqno n::lt Activity

1. :uusL?41fl't:d'erfiqn:::Jfin?llJ[14u']uaIJ

Durations of the activities are
t-a

2. 6lt I unr:{orfi on::ilfi n'ttutli}.t'lvaLl

Ptace for the activities are a

lr/

NQ 11ilU41 nUAIU Uau tUlJlualJ3

Activities are varied and '.
4. iuurn:finmufnrutirurry

Keynote are

t Other

1. finm:rfirro"loTna:rrltolnr:6'ofiqn::u"[
What is {. of the

tauncufivirul#nruit:rfiolun't:fl:oflttulr.J:vffiuln:{fl15 Thank you for your co-operation.



Lq
uuurJiE6urrr:i'ola:rnr:au:rr{iofinru1,4hen1i{drunr':iltiurrr:aaunrurdtnqur{JunruT oirtrJ:vtufl

"Teachirrg and Learning in lhe 21'tCentury"

rirdrrol Trj:ordrrnBor uu.n { arludorfiprr.:riunr,u6orfiuriluurnfiaq Ptease tick 1/; appropriate box which

matches your oPinion

ai,lufi t {aqar;irhJtrol{nauuruaounlil part 1: Genera( information

tuU Year
1.1 afuv Faculty 41fl1 Major

d?uvr 2 nflufi.:r'{010"[unr:rriT dru1n:lnl: Part 2: Your comrnents

airu{i : {otauouuv Your suggestions
^ <i ;,

3.r flen::11ou 1 uurufrolnr:lfrfflunr:o-olrunilriotrJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

5.2 6l Other suggestions

1.

.)

J
ou

:g6'un?1ufi w{0"[o le,et of appreciation

9l
I

uotJil1n ilrunarl
No

t1un1:{:e[fir Detail.s

drunrur Language

kiiEuufntsrdlnqr*rirurJ:vaunr:niail
for communication with otherS.I have more chance to use

1

toifiIo nr at{n r ur dl n qulu n r
for communication with others.I have more chance to use

2. :a0a1l!

,r'r:"[{nlgldlnqrslunr
I have more confidence in the use of

13. fin':trriulalun

drunr:{0fi ont:il Activity

1. :suvttarnr:{ofisn::ilfr nrrilluil1'eaxl

Durations of the activities are

un r:6'n fi o n::1fi nt ru tul r val2. a0

Ptace for the activities are

5. va}]Unua'l Ia yl.t'lxM{n1n

Activities are varied and

,r/iv u r n:fi n m uin r r urir u r ry4.

are

I Other

1,. fi nrrufi rvro"ltlou:rutoqnr:{'nfi tn::l'[
What is of the

tolqrufiviru'tfi'n.:.uir:rfra"[ufl1tn:oflrrUlr.J:vrfruTn:{fl'll Thank you for your co-operation.

,r/

,r/
,/

lr/



uuuri:sdunr:dn1n:rnr:au:urfiafizuurfrnsnrfldrunr:risunr:aounruro'rnqurflunrtrroirril:srva
"Teaching and Learning in the 21'tCentury"

rirdrror hJ:nlirra6a.: uu:ru { arlutiasfin:trTunruhnrfiuviruurnfiafl ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

LA

drud r rioqarialUtot{naurtuuaouoltt Part 1: Generat information

1.1 ncuu racutt) ?^:no*,/ art'r Major -f9r c v,-, atiu! Year c

a'ruii z nmufi.:notolunr:r{T ieuIn:lnr: Part 2: Your comments

rirud s {orauortuv Your suggestions
- .i d, u qv4t - Z ' 1,-

3.1 frtn::udu 1 frvirum'olnr:1fiiiLunr:o'o{1un:-{Ftolil Do you have any ideas about other activities for the next

project?

1.

2.

3.2 du 'l other suggestions

:rEJnr:il:vfiu Detaits
uao

:UnUA?lily{.:fl0 [i uevel. of appreciation
A

lIlnTd9r
strongty agre

il1n
Aqree

tJrunarr
No opinion

uau
Disagree

rioafiaor
Strong[y disagree

druntgr Language

1. kiGuufnrur o'r nqur.irurJ:saunr:niai{
I have more chance to use for communication with others.

2. ld'fiIonrakint*ro'lnqrsl
I have more chance to use for communication with others.

3. r1uflril?in1 191 0d 0ff'r:il1ntu
I have more confidence in the use of

drunT :{ofi on::xt Activity

1,. :uuu11a1n1i{'nfinn::rifin?t}J!14}t1ufiu

Durations of the activities are

3. fiqn :irir?inria?1:Jua1fl ualut[av tuil1sa].i

Activities are varied and appropriate.

4. ivurn:finrufnr:rrLrirurry
Keynote speakers are professionat.

j
OU i Other

1 t* o rrrrron,:t'rr fr o n:::r1un:id
What is your general appreciation of the activity?

lor.1qrufivirul#n:ui21rfialunt:fl:ofltLUur.J:vrfruTrr:{fl'tl rhank you for your co-operation

2 an1ufrlun1:6'0fr crr::tfi nrruLYilrua!

Ptace for the activities are appropriate.



' uuudrsrfiunr:6'prlat{nliaurilrfiafierur,f,nenrvrdrunr:riuunt:daufl'turdtnqulflunlulcir'lil:ctrs
"Teachitrg and Learning in the 2f 

iCentury"

rirdrro.r hj:nli, raEot uu'tu / a.:"lutiaefipr:lriun:ru6ntfiuviTuurnfiqn Ptease tick (/) appropriate box which

matches your oPinion

eiruii t {ouafr'rltjta.:risrUg
AUUUUAOUOIIj Part

AJa.J

g1

1: GeneraI information

1.1 n6us Facutty rYufl v"u. 9

atuii z n':trfi.tY{0"[o1unr:r{rdaula:.:nr: Part 2: Your comments

eiru{i s dotauortus Your suggestions

3.1 fion::16u 1 fiviru6'ornr:}iflunr:6'nrun{rriotrJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

fc41fl1 lvlaior

1.

2.

3.2 au "l Other suggestions

ilrunar.t
No

8J1n

ASre

:ranr:d:vfiu Detail.s

v
n1un1u'l

triGuufnrr*rdrnqrsr.irurJ:vaunr:nioit
for communication with others.I have more chance to use

1

16'fi To n r a'L{n r rsr o-l n q rs"Lu n

for communication with others.I have more chance to use

2. 't:fi

0ff'.l51.1'l3. finn :"[ 0.i,ufl'ru1 nqu

I have more confidence in the use of

frrunr:6'0fi on:ril Activity

1. ruust?atnl:{'0fiqn::ufinrru[u]11'Yail

Durations of the activities are
d

: a9r n { n5 iilil n ? 1 }] t14}l 1 vA}J2. a

Ptace for the activities are

llJUAlnUAlU ILAv !Vl[Jlva]J

Activities are varied and

3. fion:

iil u1 n :fi n1 r l.r f n r r urir ur ry4.

are

t Other

Jfi n:iufiwo'lqlo u:utolnr:{'rrfi n n::u"[1 un5

of the activity?What is your

touqrufiviru"l#n'l1rd,;11fio"lufl1:n:on[urLrJ:vrfruln:{fl15 Thank you for your co-operation.

uaO
:UqUn?1ilyrl{?',I0 L0 levet of appreciation

xtlnflaa
Stronqly aqree

I
uou

Disaqree

rioErfiaer

Stonq[y disaqree



uuuU:;dunr-ro'nIn:tnr:au:r'r,rial.ieuurrYnunrud'runrrrturin r:eiounrura'rnq*ruflunrursir{U:sryro

"Teaching and Learning in tl're 21'tCentury"

ri,drrot hj:nlirrnio.r uatu { attutiotfin:tnlurr:'urfiorrfiuviruurnfiao ptease tick (y') appropriate box which

matches your opinion

lv

eieud I {oqarfrlr.tto.: frnou *uy a ou fl '11r pafi-1 : Generat information

1.1 n6uv nacutt) 
- 

AqfAbJ- alll1 N4ajor TEFt dufl v"u,. 1

aeu;i z nrrufirxo'lo1unr:t{riruln:.:nr: part 2: your comments

druii s riorauouus Your suggestions
-. d d, v qva

3.1 ion::ldu 1 fiviru6'olnr:1rifilunr:6'rxrunilriohJ Do you have any ideas about other activities for the next

project?

3.2 6u 1 other suggestions

1.

2

:rgnr:rj:sufiu Detaits :yfrUnf rufi.:ilO"lQ r-ever of appreciation

1r1nflf,9r

StrongLy aqree

xJln
Aqree

!runars
No opinion

u0u
Disagree

uaufla9l
Strongty disagree

6runrur Language

1. 16'Gaufntrd.rnqr*rirur.J: vaunr:nioic
I have more chance to use English for cornmunication lvith others.

2. ldfilonralcin rr*rdrnqr*lunr:f; oar:rrnflu
I have more chance to use Enqtish for communication with others.

3. fi n r r uriulqlunr :1{n r ur o-r nqulu n r : f; o a r :r r n d,
I have more confidence in the use of Enqlish.

drunr:6'ofi onrru Activity

1. :vuut?a'rfl'ri6'ofion::ufirr'11lJLlrxr'rvau

Durations of the activities are appropriate.

2. anlufflun1:6'0fr on::ufr n:rtlt?l]lrva].1

Ptace for the activities are appropriate.
- i- d3. nxn::xJvQailn11ilualnua'ruL!fr uL141J1vail

Activities are varied and appropriate.

4. iviurn:finmilinrrldrurru
!u

Keynote speakers are professionat.

O1J t Other

1.. fi nrrufi rvr o"lnlor u:'rrt o r n r :a-n fi e nr :!1u. {od

What is your generat appreciation of the activity?

i, dv
tounilvlvllu[va?1ilr1ilfio"lunr:n:onrruuil:vifru1n:{nl: Thank you for your co-operation



uuuiltylfiuar:{htn:.:nr:ou:irufioritliurrYtrsntndtunr:tBaunl:do1Jrl1u'tdtnquuflunTulsir'td:vuila
"Teaclring ancl Learning in the 21'tCentury"

r{rdrror tl:nltrrniot vutu / a.:lutiotfin:.:fliunmu6ortfiuviruurnfiqfl Please tict (y') appropriate box which

matches your oPinion

. j v &u, u
6i?uvr 1 toilail? L!to{alfl outtuu

Ug
AOUn1il Part I: Generat information

Uk artr trtajor
<t-e-
I trrL ,fufl v"ur Ji.1 r"ttus Facutty

eirufi z nrufi.:t'lo"lotunr:rdrdurln:tnl: Part 2: Your comments

eiruii : tiatauouuv Your suggestions

3.t firn:::^r6u 1 fiviruololnr:1#fflunr:6'n{1uni{rio1il Do you have any ideas about other activities for the next

project?

v

It.

2.

3.2 du ''l other suggestions

:1un15il5yffiu Detail.s
oao

:UOUA']1UV{{1'rl0 [Q Levet of appreciation

il1nfld9l
Stron3ly agree

il1n
Aqree

rJrunar.r
No opinion

I
uotJ

Disagree disagree

pirunrul Language

t. ld'rtuufnrurdlnqrsrjrurJ:vaun1:n:t3{
I have more chance to use for communication with others.

2.'LpifiTonraldnrr*rdtnqul 041

I have more chance to use for communication with others.

3 fi nmilrTulqlunr:1{nrrsro-lnqulun u6t r

I have more confidence in the trse of sh.

J
drunr:dnfi ortl:u Activity

1. : v u v t? a 1 n 1 : de fr q n : : l.i 1.1' n r r 1.1 t14il 1'e ail

Durations of the activities are

2. an
d

,un1: a a n a fl ::il! n 2 lll t141J1 vA!

Ptace for the activities are

J
J

3. fien::u ual nya 1 u *a v !ul.l 134:.J

Activities are varied and

J
4. ivrurn:finruier:rlrirurrg

are

t Other

1 1l n':r:1fifir01q1fl U U!n'l :QFI flQ n 5:11

What is your t of the activity?

tolqrufiviru"lrfrnrlrirufiolunr:n:onuulrJ:sffiuln:{n1: Thank you for vour co-operation.
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matches your opinion
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3.2 1l 'l Other suggestions

)Y

1,

I

0

:rEJnr:U:sfitt Detair,s
aa

:UflUn21lly{.l?tl0 LO Leve( of appreciation
d

il1nfld9l
Strongly agree

il1n
Agree

Urunart
No opinion

uou
Disagree

sA
u0uYld9l

Strong(y disaSree

drunrur Language

1.. triri uufn trr o-l n qur.irurJ:y alnr :aioiI
I have more chance to use Engtish for communication with others.

2. ldfiIonral{nrurd'rnqulunr:fi oar:ur ndu
I have more chance to use Engtish for communication with others.

3. fi n rr u rTulolu n r :"[{n'nEr o'r nqulu n r : f, o a r :il 1 ndu
I have more confidence in the use of Engtish.

frrunr:6'qfr on:Til Activity

i. :suvr?e1n1:{nfion:::rfin:rrituutua:.j
Durations of the activities are appropriate.

2. anrufi1un1:a''nfi o n::ufi nmlLuuruail
Ptace for the activities are appropriate.

3. fi o n::rfi 6'prfi n?rlJua'r nua r u [ra v ru].r r v6].r

Activities are varied and appropriate.

4. iuurn:finmuinrrudrurnr
!u

Keynote speakers are professionat.
j
0U t Other

d d q s q Zi1. xJa?1t]vr.lv,,r0La[au:l:Jt,0.in1:innan::LJ tun:{u
What is your generat appreciation of the activity?

i, ov
to!Ailfrvi1u[rinrrttdrufialunr:n:onutur-J:vrfruTn:{nt: Thank you for your co-operation.
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YV
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project?

eiruii a {amuottus Your suggestions

,., irnrruau r iiU,rAronr:1v1fflunr:d'nrun{rEia1il Do vou have anv ideas about other activities for the next

1,

2

3.2 6u 1 ot,", suggestions

IU9IUnf f Ufitl'lO"[O Levet of appreciation

Strongly

I
uourhunatl

No

il1n
:1snr:il:vtfiu Detail's

drunrur Language

1 ila:{r:flu5n1U'l fl'l:AUruil0.iLFII nqurl
others.withcommunicationforu5etochancehave .rnore

lfrflonral{nrurdrnqr*l
for communication with others

I have more chance to use

Z

qu"lunr:f;oar:ur3.

I have more confidence in the use of
l.rnx ftunr:"Ldnrr*ro'sn'tltlt'

drunr:dofi o n5:x.l Activity

i. ivuvt?n1n1:d9fiqn::ufin:rxltvl:J1sail
Durations of the activities are

2. aolu'
Ptace

n1:6'nfi i n:rilfi nrutuurYau

for the activities are

6'0fi nrtruar nYa 1 u tta v tuil1 uax]
3 na

Activities are varied and

ivr u r n :fr n rru f rr m urErur rYAq_

ssiona[.are

I Other

fi nmrfi luoltIfl u:rtlrlaln'
of theWhat is a

'r:i'flfi0n::il"tu

I

i, ov
qlaUnily?11ULUA.t1l.l:?ilfrOlUnf :n:OnUWr.J:vUfrUIn5{n1: Thank vou for your co-operatlon'
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