
สรุปผลความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับ 
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ             
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แบ่งการจัดกิจกรรม เป็น 
      กิจกรรมที่ ๑: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    กิจกรรมที่ ๒: โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมใน 
ต่างประเทศ” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
.................................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่ ๑: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการตอบแบบประเมินของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๘๘  คน 
จากนักศึกษาจ านวน ๒๑๘ คน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ๒) ความพึง
พอใจและความรู้ที่ได้รับจากโครงการ และตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งมี
ละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   
  

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ๑.๑ ชาย ๒๐ ๒๒.๗๒ 
    ๑.๒ หญิง ๖๘ ๗๒.๓๔ 

รวม ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
๒. คณะ   
    ๒.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๓๔ ๓๘.๖๓ 
    ๒.๒ คณะครุศาสตร์ ๑๐ ๑๑.๓๖ 
    ๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗ ๑๙.๓๑ 
    ๒.๔ คณะวิทยาการจัดการ ๒๗ ๓๐.๖๙ 
    ๒.๕ วิทยาลัยการดนตรี ๖ ๖.๘๑ 

รวม ๘๘ ๑๐๐.๐๐ 
  
   จากตารางที่ ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๓๔ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๒ และ ผู้ตอบแบบประเมินก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี          
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๓ รองลงมาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิด
เป็นร้อยละ ๓๐.๖๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๑ คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๓๖และวิทยาลัยการดนตรี คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๑ 
 



๒. ความพึงพอต่อโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ใน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ    
   (๑) การต้อนรับและการบริการของเจ้าหน้าที่ ๔.๔๓ ๐.๖๔ มาก 
   (๒) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมและเทคนิควิธีการสอนของ
วิทยากร ๔.๔๐ ๐.๖๕ มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๔๑ ๐.๖๔ มาก 
๒. ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม    
   (๑) ความรู้ด้านข้อมูลและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศ ก่อน การอบรม ๔.๒๘ ๐.๗๒ มาก 
   (๒) ความรู้ด้านข้อมูลและกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดิน
ทางเข้า-ออกประเทศ หลัง การอบรม ๔.๓๑ ๐.๗๐ มาก 
    (๓) ข้อมูลพื้นฐานด้านภาษาวัฒนธรรมและทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในต่างประเทศ ก่อน การอบรม ๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก 
    (๔) ข้อมูลพื้นฐานด้านภาษาวัฒนธรรมและทักษะในการ
ด าเนินชีวิตในต่างประเทศ หลัง การอบรม ๔.๒๕ ๐.๖๙ มาก 
    (๕) สามารถน าความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมและทักษะ
ชีวิตที่ได้รับไปใช้ในต่างประเทศ ๔.๒๗ ๐.๗๔ มาก 
    (๖) ตระหนักถึงความส าคัญด้านภาษาวัฒนธรรมและการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ ๔.๔๓ ๐.๖๘ มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๒๗ ๐.๗๓ มาก 
๓. ภาพรวมของโครงการ     
ภาพรวมของโครงการ ๔.๔๔ ๐.๖๒   มาก 

เฉลี่ยรวม ๔.๔๔ ๐.๖๒   มาก 
๑๑ 
ตารางท่ี ๒ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๑: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
ไปเรียนร่วมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒         
ในภาพรวมของกิจกรรมที่จัด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = ๔.๔๔) หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐          
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูงสุด (X   = ๔.๔๑)     
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๐ รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X   = ๔.๒๗)    
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๐ 
 



ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
 (๑) อยากให้ท า MOU กับประเทศญี่ปุ่นและจัดส่งนักศึกษาไปประเทศญี่ปุ่น  

(๒) การจัดกิจกรรมที่ ๑: เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนร่วมในต่างประเทศในการอบรม
ภาษาอังกฤษอยากให้มีวิทยากรที่สามารถพูดภาษาไทยบ้าง เพ่ือง่ายในการเก็บรายละเอียดได้ดีกว่านี้ 
 (๓) อยากให้มีการจัดโครงการดีๆ อย่างนี้อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี 
 (๔) อยากให้อาจารย์ใช้ไมค์โคโฟนในการเรียนการสอน 
 (๕)  สิ่งที่ท าอยู่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วค่ะ 
 (๖)  อยากให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาหลายๆวันและเพ่ิมการอบรมภาษาอังกฤษให้ทุก
ประเทศ 

(๗) เวลาควรกระชับกว่านี้  
(๘) อยากให้มีการเตรียมตัวด้านภาษาหลายๆ วันเนื่องจาก ๑ วันไม่สามารถเข้าใจได้ทุกเรื่อง          

จึงค่อนข้างหนัก   
          (๙) ควรมีกิจกรรมให้ท าร่วมกันก่อนเดินทาง 
          (๑๐) อยากให้มีการซ้อมการแสดงก่อนไปต่างประเทศ 
          (๑๑) ขอบคุณที่จัดโครงการนี้ ได้มีโอกาส ประสบการณ์ดีๆ 
 (๑๒) อยากให้จัดตรงกับวันอื่นมากกว่าวันศุกร์-อาทิตย์ 

(๑๓) อยากให้จัดอบรมแค่ในวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ไม่อยากให้ตรงกับวันเสาร์ 
 (๑๔) เน้นกิจกรรมที่เพ่ิมความสามัคคีกันในกลุ่มก่อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการท างานเป็นทีม
และผลที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (๑๕) อาหารว่างและขนมเบรกอร่อยมากค่ะ และอยากให้เครื่องดื่มเป็นน้ าสมุนไพรหรือน้ าผลไม้บ้าง 
 (๑๖) อาหารกลางวันปริมาณเยอะเกินไป กินไม่หมด  

(๑๗) อ. Tanner สอนดีมากอยากให้อาจารย์มาสอนบ่อยๆ 
          (๑๘) อยากโครงการจัดส่งนักศึกษาไปยุโรป 

(๑๙) อาจารย์และทีมงานส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนทุกคนช่วยเหลือและให้บริการดี
มากค่ะ 
 (๒๐) อยากให้เวลากระชับกว่านี้ 
     (๒๑) การเตรียมการควรรวดเร็วกว่านี้ 
          (๒๒) ดิฉันชอบและรู้สึกดีใจค่ะ ขอบคุณที่มีอาหารกลางวันและขนม และได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา    
ได้เพ่ือนท้าทายความสามารถและกระตุ้นให้พูดภาษาได้อย่างดีชอบมากค่ะ 
          (๒๓) อยากให้จัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึนอีกค่ะ 
 (๒๔) ขอให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก          
          (๒๕) ข้อมูลในตารางการเรียนควรมีภาษาไทยเพ่ิมเข้าไปเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดที่อาจ
ท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน 
          (๒๖) ภาษาแต่ละประเทศเข้าใจได้ยาก 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๒: โครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑”  
 
   โดยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๒๐๕  คน คณาจารย์ผู้
ควบคุมจ านวน ๒๘ คน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ๒) ความพึงพอใจ
และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ และ ๓) ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมที่มีต่อโครงการฯ ซึ่งมี
ละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   
  

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน/คน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ๑.๑ ชาย ๗๐ ๓๓.๙๘ 
    ๑.๒ หญิง ๑๓๕ ๖๕.๘๕ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒. คณะ   
    ๒.๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๗๕ ๓๖.๕๘ 
    ๒.๒ คณะครุศาสตร์ ๔๑ ๒๐.๐๐ 
    ๒.๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๓ ๖.๓๔ 
    ๒.๔ คณะวิทยาการจัดการ ๔๐ ๑๙.๕๐  
    ๒.๕ วิทยาลัยการดนตรี ๓๖ ๑๗.๕๖ 

รวม ๒๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
  
   จากตารางที่ ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๘๕ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๘ และ ผู้ตอบแบบประเมินก าลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี          
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๘ รองลงมาสังกัดคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๐๐ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๐ วิทยาลัยการดนตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๖                
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒. ความพึงพอต่อโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ใน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒: โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วม
ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” 
 
ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ    
    ๑.๑ การชี้แจงรายละเอยีดการร่วมโครงการ ๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก 
    ๑.๒ ขั้นตอน/กิจกรรม/ระยะเวลามีความเหมาะสม ๔.๑๑ ๐.๘๓ มาก 
    ๑.๓ การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม ๔.๑๔ ๐.๗๗ มาก 
    ๑.๔ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม ๔.๓๒ ๐.๖๙ มาก 
    ๑.๕ การชี้แจง ให้ข้อมูลมีความชัดเจน (ในกรณมีีความสงสัย) ๔.๒๗ ๐.๗๒ มาก 
    ๑.๖ ความพร้อมและความเอาใจใส่ของอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๔.๖๒ ๐.๖๓ มาก 

    ๑.๗ ความพร้อมและความเหมาะสมของห้องเรยีน ๔.๓๔ ๐.๗๘ มาก 
    ๑.๘ ความสะอาดและความสะดวกของที่พัก/อาหารและเครื่องดืม่ ๔.๐๙ ๑.๐๐ มาก 
    ๑.๙ การต้อนรับและการบริการของมหาวิทยาลัยทีไ่ปเรียนร่วม ๔.๔๕ ๐.๗๓ มาก 
    ๑.๑๐ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและ
เทคนิคการสอน 

๔.๔๖ ๐.๖๙ มาก 

    ๑.๑๑ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ๔.๓๙ ๐.๗๓ มาก 
รวม ๔.๓๒ ๐.๗๔ มาก 

๒. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ    
    ๒.๑ การพัฒนาทักษะสื่อสารดา้นภาษาต่างประเทศ ๔.๓๖ ๐.๖๘ มาก 
    ๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างด้าน
วัฒนธรรม 

๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก 

    ๒.๓ เปิดโลกทัศน์ด้านภาษา วฒันธรรม ทักษะชีวิต และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในต่างประเทศ 

๔.๖๐ ๐.๕๘ มากที่สุด 

    ๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิกต่างๆและการผลิตสื่อโทรทศัน์ 

๔.๕๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 

    ๒.๕ เกิดการสรา้งคุณค่าและการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีต่อตัวนักศึกษา ๔.๕๔ ๐.๖๐ มากที่สุด 
รวม ๔.๔๘ ๐.๖๒ มาก 

๓. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน ์    
    ๓.๑ สามารถน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ ไปใช้การพฒันาตนเองในอนาคต 

๔.๕๔ ๐.๖๐ มากที่สุด 

    ๓.๒ ตระหนักถึงความส าคัญของภาษา วัฒนธรรม สามารถ
ส่งเสริมและต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

๔.๕๕ ๐.๖๑ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๔ ๐.๖๐ มากที่สุด 



๔. ภาพรวมของโครงการ    
   ภาพรวมของโครงการ ๔.๕๐ ๐.๖๓ มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม ๔.๕๐ ๐.๖๓ มากที่สุด 
๑๑ 
ตารางท่ี ๒ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียน
ร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมที่ ๒: โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
สร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” ในภาพรวมของ
กิจกรรมที่จัด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = ๔.๕๐) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูงสุด (X   = ๔.๕๔)     
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๐ รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X   = ๔.๔๘)    
หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐ 
 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  
   ๓.๑ National University of Arts and Culture (NUAC), เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์  
   ประเด็นที่ ๑ ข้อดีของโครงการ 
  (๑) เกิดการสร้างคุณค่าและการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีต่อตัวนักศึกษา 
  (๒) นักศึกษาเกิดความพร้อมก่อนจบการศึกษาและน าประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  (๓) เป็นโครงการที่ดีที่ส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาทั้งในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม 
 ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) อยากให้เพิ่มงบประมาณเบี้ยเลี้ยงเพราะไม่พอส าหรับสองอาทิตย์ 
  (๒) อยากให้เพ่ิมกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาท าร่วมกัน ส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาเรียนใน
ห้องเรียนเป็นส่วนมาก 

  (๓) อยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพราะเป็นโครงการที่ดีที่สร้างเสริมประสบการณ์
ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
            (๔) อยากให้เพิ่มระยะของโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 
 ๓.๒. Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร์  
(วันที่ ๒-๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 ประเด็นที่ ๑ ข้อดีของโครงการ 
  (๑) นักศึกษาเกิดความพร้อมก่อนจบการศึกษาและน าประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  (๒) เป็นโครงการที่ดีที่ส่งเสริมประสบการณ์ของนักศึกษาทั้งในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม 
  (๓) ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดีค่ะ  
 ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) ห้องพักควรใหญ่กว่านี้ 
  (๒) ด้านสถานที่พักค่อนข้างล าบาก 

  (๓) อยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมระยะยาวขึ้น อาทิเช่น ๖ เดือนหรือ ๑ปี  



(๔) อยากให้จัดแบบนี้ทุกปีครับ 
  (๕) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลดีมาก 
  (๖) ควรจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดค่ะ 
  (๗) อยากให้จัดกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆ 
  (๘) ถ้าไป ๑๔ วันจะมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้กว่านี้ 
 
  ๓.๓ Tianjin Normal University (TNU), สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ประเด็นที่ ๑ ข้อดีของโครงการ   
(๑) อยากให้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องทุกป ีเพราะเป็นโครงการท่ีดีมาก ทีใ่ห้โอกาสนักศึกษาในการ 

เพิ่มประสบการณ์ และเป็นก าลังใจให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนและคณะกรรมการด าเนินงานทุก
ท่านท่ีอ านวยความสะดวกขณะที่เข้าร่วมโครงการ และได้จัดโครงการนี้ต่อไปนะคะ 

(๒) อยากให้มีโครงการต่อไปเรื่อยๆ เป็นโครงการท่ีดีมากๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หา 
ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน ได้แก่ การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่
ประเทศ เพื่อนักศึกษาจะน าประสบการณ์ท่ีได้มาต่อยอดในอนาคต 

(๓) จัดโครงนี้ดีๆอย่างนี้ต่อไป 
ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
          (๑) ส่วนตัวมีปัญหากับการนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดเพราะมีร่างกายท่ีสูงและต้องนั่งเครื่อง 

เป็นเวลา ๕ ชม. จึงเกิดความล าบากในการเดินทางจึงเสนอให้มีการส่งข้อมูลเรื่องน้ าหนักเเละส่วนสูงของนักศึกษา
ในการจัดหาที่น่ังท่ีเหมาะสมเพื่อให้สะดวกสบายระหว่างการเดินทาง 

(๒) อยากให้มีการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องการแสดงท่ีจะน าไปแสดงเพื่อความพร้อมเพรียง 
กัน 

(๓) อยากให้มีการท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มพี่ๆ เพื่อนๆท่ีร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อความ 
สนิทสนมคุ้นเคยก่อนเดินทาง และร่วมกันแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มท่ีเดินทางแต่ในภาพรวมโครงการจัดได้ดี
มากค่ะ ขอให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปีนะคะ 

(๔) เป็นโครงการท่ีดี แต่ควรเพิ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 
(๕) อยากให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดโครงการแบบนี้ต่อไปเพราะนักศึกษา 

ท่ีเข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์มากมาย ท่ีหาจากที่ไหนไม่ได้ ท้ังเพื่อนๆพี่ๆ ครูท่ีควบคุมดูแล ระหว่างท่ีอาศัย
อยู่ในต่างประเทศ ความรู้สึกของนักศึกษาท่ีได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนรู้สึกยินดีและมีความสุขมากท่ีได้รับโอกาสดีๆ   
แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องการท าความรู้จักหรือสานสัมพันธ์กันก่อนไป เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้อุ่นใจว่าอย่างน้อยเราก็มี
เพื่อนท่ีรู้จัก ท่ีจะคอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันควรมีการแจ้งรายละเอียดการรายงานส่งให้ชัดเจน
รวมถึงการให้ท ารายการสัมภาษณ์ควรบอกล่วงหน้าไม่ใช่บอกกะทันหัน ไม่ควรเก็บเล่มเหลืองเพราะมีเนื้อหา
ค าศัพท์ 
  (๖) อยากให้มีเครื่องซักซักผ้าเเละท่ีตากผ้า  
 
   
 
 
 
 



  ๓.๔ Guangxi University of Foreign Languages (GUFL), สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 

  (๑) ควรมีประเทศที่ให้เลือกมากกว่านี้ 
(๒) อยากให้เพิ่มระยะเวลาจัดโครงการจาก ๑๔ วัน เป็น ๑ เดือน เพื่อที่จะให้นักศึกษา 

ได้ ความรู้ประสบการณ์มากกว่านี้ 
(๓) อยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยนไปท่ีญี่ปุ่นค่ะ 
(๔) ระยะเวลาในการเรียนรู้วัฒนธรรมฝึกการเขียนพู่กันจีนช่วง ๑๙.๓๐ ถึง ๒๑.๐๐ ค่อนข้าง 

หนักเกินไป 
 (๕) สถานที่พักไม่ดี ห้องน้ าช ารุดและห้องพักช ารุด การทัศนศึกษาพาไปชมโชว์โลมาไม่เป็น 

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่มีการพาไปชมสถานท่ีท่ีเป็นวัฒนธรรมของจีน 
(๖) ท่ีพักท่ีกวางซีไม่สะดวกสบาย การทัศนศึกษาไม่สื่อถึงวัฒนธรรมจีน 
(๗) อยากให้จัดกิจกรรมให้นานกว่านี้ สัก ๑-๒ เดือน นักศึกษาอาจจะได้ความรู้ ทักษะ 

มากกว่านี้ และจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ 
(๘) ควรฝึกอบรมนิสิตก่อนเข้าร่วมโครงการเรื่องความตรงต่อเวลาในการเข้าห้องเรียนและท า 

กิจกรรม 
  (๙) ทุกอย่างดูรวดเร็วไปหมด ไม่มีเวลาให้เตรียมตัวมาก ในด้านต่างๆ 
  (๑๐) ทัศนศึกษามากกว่านี้ค่ะ 
  (๑๑) อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไป 
  (๑๒) ท่ีพักควรสะอาดกว่านี้คะ และอยากให้แจ้งก าหนดการทัศนศึกษาให้รู้ล่วงหน้าคะ 

  
  ๓.๕ Hainan College of Foreign Studies (HNCFS), สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง เช่น การเรียนภาษาควรมี

ระยะเวลามากกว่าหรือเท่ากับ ๑ เดือนก่อนการเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ 
(๒) ควรจัดโปรแกรมการเรียน ระบุห้องเรียน ให้ชัดเจนที่มหาวิทยาลัยไห่หนาน 
(๓) ควรเพิ่มจ านวนวันในการอบรมเตรียมความพร้อมภาษา 
(๔) ควรเพ่ิมเนื้อหาด้านภาษาของประเทศจีนมากขึ้น 
(๕) ควรให้มีกิจกรรมทัศนศึกษามากขึ้น 
(๖) เพ่ิมการเรียนภาษาอังกฤษ 
(๗) ควรเพิ่มระยะเวลามากกว่านี้  เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมให้เข้าใจมาก 

ขึ้นและยังเพ่ิมเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนต่างประเทศยิ่งข้ึน 
(๘) อยากให้ผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยไห่หนานดูแลมากกว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 



   ๓.๖. Yunnan Agricultural University (YAU), สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประเด็นที่  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
จัดให้มีโครงการนี้ในทุกๆ ปี  

(๑) ควรเพ่ิมระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 
(๒) อยากให้เปิดโอกาสเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ 
(๓) ควรปรับพื้นฐานภาษาจีนให้มากกว่านี้ 
(๔) นักศึกษารุ่นต่อไปควรเตรียมรองเท้าที่เหมาะกับการเดินขึ้นเนินลงเนิน และการเดินทาง 

ระยะไกล (เดินวันละ ๗–๑๐ กม./วัน) โดยรวมแล้วส านักวิเทศได้จัดกิจกรรมดี เตรียมความพร้อมให้ทุกอย่าง 
(๕) อยากให้วันธรรมดา  พาไปภายนอกมหาวิทยาลัย  เนื่องจากมหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้อยู่ 

ในเมือง ท าให้เมื่ออยากกินทานอะไรก็จะทานได้แค่ท่ีเดิมๆ  
(๖) ควรเพิ่มทัศนศึกษานอกสถานที่มากกว่านี้ 
(๗) ควรเพิ่มรถรับส่งเวลาไปเรียน เนื่องจากเดินทางไกล  
 

 ๓.๗ University Utara Malaysia (UUM), สหพันธรัฐมาเลเซีย  
 ประเด็นที่ ๑ ข้อดีของโครงการ 
  (๑) เป็นโครงการท่ีดีได้ท้ังประสบการณ์ ได้เรียน ได้เล่นได้เท่ียว Staff และอาจารย์ท่ีUUM     
ดูแลดีมากเอาใจใส่สามารถคุยกันได้ตลอด ครูผู้ดูแลก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องคอยเป็นห่วงและแจ้งข่าวได้ตลอด ห้องพัก
เหมาะสมดีถึงแม้ว่าวันแรกท่ีเข้ามาอาจจะต้องท าความสะอาดเพิ่มเติมบ้าง โดยภาพรวมทุกอย่างดีคะ ขอบคุณ
ส าหรับโครงการดีๆ แบบนี้ 
  (๒) เป็นโครงการท่ีดี ส่งเสริมให้เกิดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษและความรู้ท่ีได้น าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
  (๓) ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

(๔) คณาจารย์จาก UUM โดยเฉพาะอาจารย์อัซฮาร์ ดูแลดีมากๆ อยู่ร่วมกิจกรรมตลอดเวลา 
นักศึกษาก็ดูแลด้วย พยายามออกแบบกิจกรรมให้เข้ากับนักศึกษาไทยขอให้ส่งนักศึกษาไป UUM ทุกปี 
 
 ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้   

(๑) อยากให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
(๒) มีการเรียนการสอนมากเกนิไปอยากให้จัดไปเท่ียวและท ากิจกรรมใหม่ๆ 
(๓) อยากให้นานกว่านี้ค่ะ สัก๑เดือน 
(๔) อยากให้ทางมหาวิทยาลัยท าความสะอาดหอพักใหส้ะอาดก่อนเข้าพักและมีระเบียบ 
(๕) ควรให้อาจารย์ผู้ดูแลสนใจนักศึกษามากกว่านี้ 
(๖) อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการด าเนินโครงการใหม้ากขึ้น 
 

  ๓.๘ University Mahasaraswati Denpasar (UNMAS), บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ประเด็นที่ ๑ ข้อดีของโครงการ  

(๑) ท่ีพัก/ โรงแรม อาจไม่หรูหราระดับ ๕ ดาว แต่มีบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น 
บรรยากาศดี 

(๒) คนบาหลีเป็นคนมีอัธยาศัยดี น่ารัก เป็นกันเอง   
(๓) จุดเด่นคือเรื่องวฒันธรรมประเพณีมีความแปลกสวยงามอารยธรรมมีประวัติและมี 



ความน่าสนใจ 
(๔) นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความประทับใจจากการใช้ชีวิตร่วมกันของกลุ่มนักศึกษา 

ไทยด้วยกันและนักศึกษาของบาหลีเพราะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี  และในปีต่อไปอยากให้
กลับมาพักท่ีเดิมเรียนท่ีเดิม  

 
 ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 

(๑) อยากให้เพิ่มระยะเวลา ๑ เดือนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านการเรียนการสอนภาษา 
วัฒนธรรม 

(๒) ผมอยากให้ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนเปิดใหม้ีการสัมภาษณ์ทุนฟรี เป็นทุน 
แบบให้เปล่า 
 
  ๓.๙ Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร์  

ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) สนุกสนานได้ความรู้ 
  (๒) หากมีกิจกรรมแบบนี้อีก ควรเพ่ิมระยะเวลามากกว่านี้เพ่ือที่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตยิ่งขึ้น 
  (๓) โครงการนี้มีระยะเวลาที่เหมาะสมเเละดีอยู่เเล้ว 
  (๔) ที่พักไม่สามารถเก็บเสียงได้ท าให้ท าเสียงดังเกินไปได้ ห้องอาบน้ ามีความล าบาก 
  (๕) อยากให้มีการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ 
  (๖) อยากให้ผู้บริหารเพ่ิมประเทศในแถบตะวันตกลงไปในโครงการนี้ 
  (๗) ทุกอย่างที่จัดมีความเหมาะสมแล้ว แต่ถ้าได้เรียนร่วมกับเพื่อนต่างประเทศก็จะดียิ่งขึ้น 
  (๘) อยากแลกเปลี่ยนอีกครั้งในปีหน้า 
  (๙) อยากให้เปิดโอกาสไปแลกเปลี่ยนในหลายๆที่เช่น ประเทศญี่ปุ่น 
 
  ๓.๑๐ Phoenix Academy Perth, เครือรัฐออสเตรเลีย (กลุ่มที่ ๑)  

  ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อกีทุกๆ ป ี

(๒) อยากให้การสอบแบบ Pre-Test ในวันเเรกก่อนเข้าเรียนใหช้ัดเจนกว่านี ้
(๓) โดยรวมถือว่าดีมากในทุกๆด้าน 
(๔) ควรให้อยู่ บ้านกับ host อย่างน้อยบ้านละ ๒ คนเพื่อความปลอดภัยทางการเดินทาง 
(๕) การเดินทางมีความปลอดภัย 

 
  ๓.๑๑ Phoenix Academy Perth, เครือรัฐออสเตรเลีย (กลุ่มที่ ๒) (วันที่ ๒๑-๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒) 
 ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อกีทุกๆ ป ี

(๒) อยากให้มีรุ่นพี่ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการมาบอกเล่าประสบการณ์ ให้ความรู้ก่อนเดินทาง เพื่อ
การเตรียมตัวไปอย่างเหมาะสม 

(๓) อยากให้ใช้เวลาในการอาศัยอยู่นานกว่านี้ และมีบัดด้ีไว้คอยได้ช่วยเหลือกัน 



(๔) อยากให้บ้านพักแต่ล่ะหลัง ให้รับเด็กอยู่ด้วยกัน ๒ คน เพราะจะได้ช่วยกันด าเนินชีวิต ละ
ช่วยกันเรียนรู้ศึกษากันได้ ทั้งภาษา การเดินทาง และการใช้ชีวิต  เผื่อมีอันตรายเกิดขึ้นก็ยังมีเพื่อนอีกคน
ค่อยช่วยค่อยแจ้งให้อาจารย์ หรือกลับบ้านเจ้าของโฮสได้ทันท่วงที 

(๕) การเดินทางมีความสะดวกความปลอดภัย 
(๖) อยากให้โครงการจัดให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนท่ีประเทศในทวีปยุโรป 
(๗) รักโครงการนี้มากๆค่ะ อยากให้มีต่อไปทุกๆปีเพื่อนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก

นักเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
(๘) อยากให้โฮสรับเด็กมาอยู่บ้านแค่คนเดียว เพื่อความเอาใจใส่ท่ีท่ัวถึง และใส่ใจเด็กท่ีไปพักให้

มากกว่านี้ 
 
  ๓.๑๒ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี (กลุ่มที่ ๑ภาษา
และวัฒนธรรม)  
 ประเด็น ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) ควรมีการเพิ่มระยะเวลากิจกรรมและมีประเทศทางเลือกมากกว่านี้โดยให้นักศึกษาที่สมัคร 

(๒) จ่ายค่าเข้าร่วมโครงการเพิ่มได้อย่างเหมาะสม 
(๓) อยากให้มีวิชาในการเรียนท่ีหลากหลายมากกว่านี้ 
(๔) อยากให้มีการแลกเปลี่ยนท่ีประเทศญี่ปุ่น 
(๕) อยากให้จัดโครงการเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะจะได้เพิ่ม 

ประสบการณ์และอยากให้เปิดประเทศใหม่ๆขึ้นเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและภาษาเพิ่มขึ้นค่ะ 
(๖) ควรมีจัดต่อไปในทุกๆปี 
(๗) ควรจัดโครงการให้นานกว่านี้ 
(๘) ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ท่ัวถึงและบอกสิ่งท่ีควรน าไปในประเทศที่ต่างๆอย่าง 

ชัดเจนถูกต้อง 
(๙) ควรมีการแจ้งรายละเอียดการรายงานส่งให้ชัดเจนรวมถึงการให้ท ารายการสัมภาษณ์ 

ควรบอกล่วงหน้าไม่ใช่บอกกะทันหัน ไม่ควรเก็บเล่มเหลืองเพราะมีเนื้อหาค าศัพท์ 
   (๑๐) ระยะเวลาในการเเลกเปลี่ยนอยากให้มีระยะยาวนานขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน
ภาษาให้แก่นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับ 
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”                             

ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA),  
สาธารณรัฐเกาหลี (กลุ่มที่ ๒ แอนิเมชั่น) 

ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
................................................................................................................................................. 

   โครงการเ พ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”               
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี 
(กลุ่มที่ ๒ แอนิเมชั่น) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
การตอบแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๕  คน โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
๓ ส่วน คือ ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  ๒) ความพึงพอใจและความรู้ที่ได้รับจากโครงการ และ ๓) 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมทีม่ีต่อโครงการฯ ซึ่งมีละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน   
  

ตารางท่ี ๑ จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน/คน ร้อยละ 

๑. เพศ   
    ๑.๑ ชาย ๔ ๒๖.๗๐ 
    ๑.๒ หญิง ๑๑ ๗๓.๓๓ 

รวม ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒. คณะ   
     คณะวิทยาการจัดการ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓. สาขาวิชา   
    ๓.๑ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ๖ ๔๐.๐๐ 
    ๓.๒ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ๓ ๒๐.๐๐ 
    ๓.๓ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ ๑ ๖.๖๖ 
    ๓.๔ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ ๒๐.๐๐ 
    ๓.๕ สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ๒ ๑๓.๓๓ 

รวม ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
  
   จากตารางที่ ๑ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๓๓ และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๐ และ ผู้ตอบแบบประเมินก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี            
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผู้ตอบแบบประเมินก าลังศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน  
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐  สาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๖ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐๐   สาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓  
 



   ๒. ความพึงพอต่อโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม”ในต่างประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA),  
สาธารณรัฐเกาหลี (กลุ่มที่ ๒ แอนิเมชั่น) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ตารางท่ี ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

๑. ด้านความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ    
  ๑.๑ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ    
   (๑) การชี้แจงรายละเอียดการร่วมโครงการ ๔.๒๗ ๐.๕๗ มาก 
   (๒) ขั้นตอน/กิจกรรม/ระยะเวลามีความเหมาะสม ๓.๖๗ ๐.๙๔ มาก 
   (๓) การประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม ๓.๗๓ ๐.๖๘ มาก 
   (๔) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม ๓.๘๐ ๐.๗๕ มาก 

รวม ๓.๘๖ ๐.๗๓ มาก 
  ๑.๒ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ    
   (๑) การชี้แจง ให้ข้อมูลมีความชัดเจน (ในกรณีมีความ
สงสัย) 

๔.๐๐ ๐.๘๒ มาก 

   (๒) ความพร้อมและความเอาใจใส่ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
และผู้เกี่ยวข้อง 

๔.๕๓ ๐.๗๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๒๖ ๐.๗๗ มาก 
  ๑.๓ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
    (๑) ความพร้อมและความเหมาะสมของห้องเรียน ๔.๘๐ ๐.๔๐ มากที่สุด 
    (๒) ความสะอาดและความสะดวกของที่พัก/อาหารและ
เครื่องดื่ม 

๔.๘๐ ๐.๔๐ มากที่สุด 

    (๓) การต้อนรับและการบริการของมหาวิทยาลัยที่ไป
เรียนร่วม 

๔.๗๓ ๐.๔๔ มากที่สุด 

    (๔) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรและ
เทคนิคการสอน 

๔.๖๐ ๐.๔๙ มากที่สุด 

    (๕) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ๔.๓๓ ๐.๗๙ มาก 
รวม ๔.๖๕ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๒. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ    
(1) การพัฒนาทักษะสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ๔.๒๐ ๐.๘๓ มาก 

    (๒) มีความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรม 

๔.๔๐ ๐.๗๑ มาก 

     (๓) เปิดโลกทัศน์ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิต และ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในต่างประเทศ 

๔.๔๗ ๐.๖๒ มาก 

     (๔) เกิดการสร้างคุณค่าและการสร้างอัตลักษณ์ท่ีดีต่อตัว ๔.๔๐ ๐.๘๐ มาก 



นักศึกษา 
รวม ๔.๓๖ ๐.๗๔ มาก 

๓. การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์    
    (๑) สามารถน าความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ทักษะชีวิตและ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ ไปใช้การพฒันาตนเองในอนาคต 

๔.๔๗ ๐.๖๒ มาก 

    (๒) ตระหนักถึงความส าคัญของภาษา วัฒนธรรม สามารถส่งเสรมิ
และต่อยอดความสัมพันธ์อันดีทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

๔.๓๓ ๐.๗๙ มาก 

    (๓) สามารถน าความรู้และเทคนิควิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กราฟิกต่างๆ และการผลติสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองใน
อนาคต 

๔.๔๗ ๐.๖๒ มาก 

รวม ๔.๔๒ ๐.๖๗ มาก 
๔. ภาพรวมของโครงการ    
      (๑) ภาพรวมของโครงการ ๔.๕๓ ๐.๖๒ มากที่สุด 

รวม ๔.๕๓ ๐.๖๒ มากที่สุด 
๑๑ 
ตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ    
“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ Dong-Ah Institute of Media and 
Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี (กลุ่มที่ ๒ แอนิเมชั่น) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในภาพรวมของโครงการหรือกิจกรรมที่จัด มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (X   = ๔.๕๓) หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๖๐ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
อันดับสูงสุด (X   = ๔.๖๕) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ รองลงมา คือการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์       
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X   = ๔.๔๒)  หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๐ 
 
 
  ๓.๑๓ Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA), สาธารณรัฐเกาหลี (กลุ่มที่ ๒ แอน
นิเมชั่น)  
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ 
  (๑) อยากให้มาเรียนมากกว่ามาเท่ียว 

(๒) ควรมีรถรับส่ง จากหอพักจนถึงมหาวิทยาลัย 
(๓) อยากให้เพิ่มเวลาอีก ๒ อาทิตย ์
(๔) อยากให้จัดต่อเนื่องในทุกๆ ปี และเพิ่มระยะเวลาของโครงการ เพื่อการเรียนท่ีมากขึ้น 
(๕) อยากไปเรียนท่ีโซล 
(๖) อยากให้มีเพิ่มการเรียนการสอนการเต้น K-pop และสอนตัดต่อเสียง 
(๗) ควรเพิ่มรายละเอียดการเตรียมตัวการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เช่น วัฒนธรรม ค่านิยมต่างๆ 

 


