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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



คํานํา 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร 
ปีงบประมาณ 2557 (การศึกษาและเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2557 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังน้ี 
 

1. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ให้มีโลกทัศน์กว้างไกลมากขึ้น จากการศึกษาอบรมใน
ต่างประเทศ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 
ในต่างประเทศ 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนและอาเซียน + 3 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษานําความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่กับประเทศในอาเซียนและอาเซียน +3 
5. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 
 

    กองพัฒนานักศึกษา 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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รายงานการปฏบิัติงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา 
“เพชรราชมงคลพระนคร” ปีงบประมาณ 2557 
(การศึกษาแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ) 

********************* 
ก.  ข้อมูลท่ัวไปของโครงการ 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา 
  “เพชรราชมงคลพระนคร” ปีงบประมาณ 2557  
  (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 
               
2. กลุ่มกิจกรรม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
  “เพชรราชมงคลพระนคร” จํานวน 30 คน 
                                                                                                                           
3. ชื่อมหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ    
                                                                         
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2557 

 
6. สถานทีป่ฏิบัติงาน 1.  ระหว่างวันที่  14 - 28  มิถุนายน 2557  

  ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง  (Nanning College for 
  Vocational Technology) เมืองหนานหนิง     

   เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. ระหว่างวันที่  8 - 15 กรกฎาคม 2557 

  ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic)  
  เขตเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
ข.  ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ 

7. จํานวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ  รวมท้ังสิ้น  30   คน   ได้แก่ 
7.1 อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมดูแล     4  คน 

 7.2 นักศึกษา 26 คน แบ่งเป็น 
 คณะบริหารธุรกิจ     จํานวน   3 คน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์    จํานวน   1  คน  
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    จํานวน   7 คน  
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม    จํานวน   5  คน  
 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   จํานวน    3 คน 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  จํานวน   1  คน  
 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  จํานวน   4  คน  
 คณะศิลปศาสตร์     จํานวน   2  คน 
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ค.  รายงานผลการใช้จ่ายเงิน  
8. แหล่งเงนิอุดหนุน งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง  

 เงินงบประมาณรายได้ 900,000.00 891,427.34 บาท 
9. รายจ่ายในการดําเนินโครงการ งบประมาณที่ได้รับ จ่ายจริง  

9.1 ค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาในต่างประเทศเรียกเก็บ 369,460.00 366,182.46 บาท 
9.2 ค่าหนังสือเดินทางของนักศึกษา   26,000.00 21,000.00 บาท 
9.3 ค่าวีซ่าของนักศึกษา (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) 14,000.00 14,000.00 บาท   

9.4 ค่าโดยสารเคร่ืองบินไปกลับ  349,000.00 349,000.00 บาท 

9.5 ค่าธรรมเนียมสนามบิน (ประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซีย) 8,540.00 8,244.88 บาท 

9.6 ค่าเบ้ียเลี้ยงนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม     110,800.00 110,800.00 บาท 

9.7 ค่าพาหนะ (TAXI) 20,600.00 20,600.00 บาท  

9.8 ค่าจัดทํารูปเล่มรายงาน     1,600.00 1,600.00 บาท  
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทั้งสิ้น 900,000.00 891,427.34 บาท  

(แปดแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยย่ีสิบเจ็ดบาทสามสิบสีส่ตางค์) 
ง. ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ  

10. การบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ 
10.1 เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ให้มีโลกทัศน์กว้างไกลมากข้ึน จากการศึกษาอบรม

ในต่างประเทศ  
10.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 

ในต่างประเทศ 
10.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนและอาเซียน + 3 
10.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษานําความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่กับประเทศในอาเซียนและอาเซียน +3 
10.5 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 

11. การดําเนินงาน 
11.1 การอบรมในต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 

- การบรรยายให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเจ้าของประเทศ 
- ฝึกปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
- กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นทีรู่้จักในต่างประเทศ 

11.2 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในต่างประเทศ 
- การศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม 
- การทัศนศึกษาในสถานทีส่ําคญั และแหล่งทอ่งเที่ยวในต่างประเทศ 
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12. การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
   เชิงปริมาณ  : 
 เป้าหมาย  :  มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน (คิดเป็น 26 คน)                          
 ผลการดําเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  30  คน   ร้อยละ 100. 
                                                                                      
 เชิงคุณภาพ  : 

เป้าหมาย :   การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 85                                                             
ผลการดําเนินงาน : การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 88.15      
 
เป้าหมาย :   ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85                                                            
ผลการดําเนินงาน : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 86.73   
                                                                                                                                     

 เชิงเวลา  : 
 เป้าหมาย  :  กําหนดจัดโครงการในช่วง เดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม 2557                                          
 ผลการดําเนินงาน :     ครั้งที่ 1  จัดในวันที่ 14 - 28 มิถุนายน  2557   
  ครั้งที่ 2  จัดในวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม  2557   
      

13. ประโยชน์ที่ได้รับ 
13.1 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาให้มีโลกทศัน์กว้างไกลมีประสบการณ์การใช้ชีวิตใน

ต่างประเทศ 
13.2 มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษานําความรู้มาบูรณาการเพ่ือใช้ในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รู้จกั

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักบทบาทหน้าที่ผู้นําและผู้ตามที่ดี 
13.3 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีความพรอ้มเพ่ือรับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของประเทศไทยในอนาคตในด้านของภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
13.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 
13.5 มหาวิทยาลัยสามารถสร้างแกนนํานักศึกษาในทุกคณะเป็นเครือข่ายในการดําเนินกิจกรรมส่วนร่วมของ

มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมขึ้น 
13.6 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
13.7 มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ 

 
14. สรุปความพงึพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรมของนักศกึษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 

การสํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้แจกแบบประเมิน                
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 26 ชุด สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังน้ี 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1.ข้อมูลเพศ 
 จากข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.5         

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ    
       N = 26 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
 ชาย 14 53.85 
 หญิง 12 46.15 

รวม 26 100.0 

 
แผนภูมิที ่1 แสดงข้อมูลเพศ 

 

 
 
 

 2. ข้อมูลสังกัดคณะและประเทศที่เดินทาง 
 จากข้อมูลสังกัดคณะและประเทศท่ีเดินทางของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา

จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และกลุ่มที่เดินทางไปหนานหนิง มีจํานวนมากท่ีสุด ดังแสดงรายละเอียด  
ในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   จาํนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสังกัดคณะและสถานที่การเดินทาง 
N = 26 

คณะวิชา 
สถานที่การเดินทาง 

รวม 
หนานหนงิ บาหล ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์    1 0 1 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม    4 1 5 
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  1 2 3 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  2 2 4 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  1 0 1 
คณะบริหารธุรกิจ      1 2 3 
คณะศิลปศาสตร์     0 2 2 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์    4 3 7 

รวม 14 12 26 
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เกณฑ์การวัดระดับความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  

 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร” ปีงบประมาณ 2557 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ) โดยผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็น
แบบมาตรส่วนประเมินค่า (rating scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังน้ี 

1. “น้อยที่สุด”  ให ้ 1 คะแนน 
2. “น้อย”   ให ้ 2 คะแนน 
3. “ปานกลาง”  ให ้ 3 คะแนน 
4. “มาก”   ให ้ 4 คะแนน 
5. “มากที่สุด”  ให ้ 5 คะแนน 

 
สําหรับเกณฑ์การแปรผลค่าเฉล่ียแต่ละคะแนน ใช้สูตร ดังน้ี  
 

 สูตร  = 
 
     แทนค่า =    
    
     

   =  0.80 
 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 1.00 - 1.80 คะแนน  หมายถึง  “ระดับน้อยที่สุด” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 1.81 - 2.60 คะแนน  หมายถึง “ระดับน้อย” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 2.61 - 3.40 คะแนน  หมายถึง  “ระดับปานกลาง” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 3.41 - 4.20 คะแนน หมายถึง  “ระดับมาก” 
ค่าคะแนนเฉล่ียในช่วง 4.21 - 5.00 คะแนน  หมายถึง “ระดับมากที่สดุ” 
 
 
ซึ่งในการการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ และการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ ในครั้งน้ีได้แบ่งการประเมินออกเป็นสองกลุ่ม ดังน้ี 
1. กลุ่มเดินทางไป ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง  (Nanning College for Vocational 

Technology) เมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. กลุ่มเดินทางไป ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic) เขตเดนปาซาร์  

จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

 

ค่าคะแนนสูงสดุ – ค่าคะแนนตํ่าสุด  
จํานวนตัวเลือก 

5 – 1 
5 
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ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม 
 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัด
กิจกรรมหลักสตูรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในต่างประเทศรวมทั้งสองกลุ่ม จําแนกรายด้าน  

  N = 26 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านวิชาการ 4.33 0.695 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการ 4.21 0.612 มากที่สุด 
3. ด้านวิทยากร 4.54 0.517 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.604 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของทั้งสองกลุ่มการเดินทาง
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x =4.34, SD=0.604) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.73 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อ            
ด้านวิชาการ รวมทั้งสองกลุ่ม จําแนกรายข้อ 

N = 26 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคาดหวงัจะได้รับความรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด 

4.50 0.707 มากที่สุด 

2. หลังส้ินสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 4.23 0.710 มากที่สุด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 4.35 0.629 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมในต่างประเทศ ครัง้นี ้
4.15 0.784 มาก 

5. ประสบการณ์ทีไ่ด้รับในต่างประเทศ ท่านสามารถนํามาปรับใช้
ในชีวติประจําวนัของท่านไดม้ากน้อยเพียงใด 

4.42 0.643 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.695 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิชาการในภาพรวมของทั้งสอง
กลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.33, SD=0.695) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อท่านคาดหวัง
จะได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด ( x =4.50, SD=0.707) และหัวข้อที่มีความพึง
พอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศครั้งน้ี 
( x =4.15, SD=0.784) 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อ            
ด้านการจัดการ รวมทั้งสองกลุ่ม จําแนกรายข้อ 

N = 26 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.42 0.578 มากที่สุด 
2. เอกสารประกอบการเรียน 4.35 0.689 มากที่สุด 
3. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 3.96 0.599 มาก 
4. การตอ้นรับและบริการ 3.77 0.514 มาก 
5. ห้องอบรม/ห้องเรียน 4.35 0.689 มากที่สุด 
6. สถานที่พกัอาศัย 4.15 0.613 มาก 
7. อาหาร/เครื่องดืม่ 4.23 0.587 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมใน

ต่างประเทศ 
4.04 0.662 มาก 

9. ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 4.62 0.571 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.611 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อด้านการจัดการในภาพรวมของทั้งสอง
กลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.21, SD=0.611) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อความเอาใจใส่
ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ( x =4.62, SD=0.571) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อการต้อนรับ
และบริการ ( x =3.77, SD=0.514) 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อ 
ด้านวิทยากร รวมทั้งสองกลุ่ม จําแนกรายข้อ 

N = 26 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความรู้ในเน้ือหา  4.62 0.496 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดเน้ือหาและการสรา้งบรรยากาศในการบรรยาย /การฝึก

ปฏิบัติให้เป็นทีน่่าสนใจ 
4.58 0.578 มากที่สุด 

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟงัเข้าใจ 4.42 0.504 มากที่สุด 
4. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดและ              

ตรงประเด็น 
4.50 0.510 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการตอบข้อซกัถาม 4.54 0.508 มากที่สุด 
6. การรักษาเวลาและระยะเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัตเิหมะสม 4.58 0.504 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.517 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิทยากรในภาพรวมของทั้งสอง
กลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.54, SD=0.517) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อความรู้ใน
เน้ือหา ( x =4.62, SD=0.496) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้ฟังเข้าใจ ( x =4.42, SD=0.504) 
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การบรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการในภาพรวม 
 
ตารางที่ 7  แสดงจํานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบรรลวัุตถุประสงค์จองโครงการในการจัด
กิจกรรมหลักสตูรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในต่างประเทศรวมทั้งสองกลุ่ม จําแนกรายข้อ  

  N = 26 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เพื่อเปดิโอกาสให้นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการใชภ้าษาอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาไทย 

4.62 0.496 มากที่สุด 

2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรู้และ
เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน จากประสบการณ์ตรง 

4.58 0.504 มากที่สุด 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

4.27 0.604 มากที่สุด 

4. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษานําประสบการณ์ที่ไดร้ับมา
ประยุกตใ์ช้ในการเรยีน และในชีวิตประจําวันตลอดจน
เผยแพร่แก่เพื่อน และรุ่นน้อง ต่อไป 

4.31 0.549 มากที่สุด 

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

4.27 0.724 มากที่สุด 

รวม 4.41 0.575 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 7 พบว่า การจัดโครงการมีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศรวมทั้งสองกลุ่มการเดินทาง อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ( x =4.41, SD=0.575) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 88.15 

 
กลุ่มที่ 1   เดินทางไป ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง  (Nanning College for Vocational  
    Technology) เมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 มีผู้เดินทางไปจํานวน 14 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ดังน้ี 
 
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 

ตารางที่ 8 แสดงจํานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัด
กิจกรรมหลักสตูรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในต่างประเทศ จําแนกรายด้าน 

  N = 14 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านวิชาการ 4.53 0.532 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการ 4.21 0.654 มากที่สุด 
3. ด้านวิทยากร 4.21 0.564 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.597 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ( x =4.29, SD=0.597) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.86 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อ            
ด้านวิชาการ จําแนกรายข้อ 

N = 14 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคาดหวงัจะได้รับความรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด 

4.43 0.514 มากที่สุด 

2. หลังส้ินสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 4.43 0.646 มากที่สุด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 4.50 0.519 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมในต่างประเทศ ครัง้นี ้
4.71 0.469 มากที่สุด 

5. ประสบการณ์ทีไ่ด้รับในต่างประเทศ ท่านสามารถนํามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาํวันของท่านไดม้ากน้อยเพียงใด 

4.57 0.514 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.532 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.53, SD=0.532) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ( x =4.71, SD=0.469) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด 
คือ หัวท่านคาดหวังจะได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด และหัวข้อหลังสิ้นสุด
โครงการท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด ( x =4.43,SD=0.514 และ x =4.43,SD=0.646) 
 
 
 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ            
ด้านการจัดการ จําแนกรายข้อ 

N = 14 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.50 0.519 มากที่สุด 
2. เอกสารประกอบการเรียน 4.36 0.842 มากที่สุด 
3. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 3.86 0.663 มาก 
4. การตอ้นรับและบริการ 4.14 0.663 มาก 
5. ห้องอบรม/ห้องเรียน 4.29 0.726 มากที่สุด 
6. สถานที่พกัอาศัย 4.57 0.514 มากที่สุด 
7. อาหาร/เครื่องดืม่ 4.21 0.579 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ 4.21 0.802 มากที่สุด 
9. ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 3.79 0.579 มาก 

รวม 4.21 0.654 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อด้านการจัดการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.21, SD=0.654) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อสถานที่พักอาศัย( x =4.57, 
SD=0.514) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
( x =3.79, SD=0.579) 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ 
ด้านวิทยากร จําแนกรายข้อ 

N = 14 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความรู้ในเนือ้หา  3.71 0.469 มาก 
2. การถ่ายทอดเน้ือหาและการสรา้งบรรยากาศในการบรรยาย /การ

ฝึกปฏิบัติให้เปน็ที่น่าสนใจ 
4.50 0.650 มากที่สุด 

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟงัเข้าใจ 4.29 0.611 มากที่สุด 
4. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดและ             

ตรงประเด็น 
4.29 0.611 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการตอบข้อซกัถาม 4.00 0.392 มาก 
6. การรักษาเวลาและระยะเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัตเิหมะสม 4.50 0.650 มากที่สุด 

รวม 4.21 0.564 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.21, SD=0.564) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อการถ่ายทอดเน้ือหาและการ
สร้างบรรยากาศในการบรรยาย /การฝึกปฏิบัติให้เป็นที่น่าสนใจ และหัวข้อการรักษาเวลาและระยะเวลาในการ
บรรยาย/การฝึกปฏิบัติเหมะสม( x =4.50, SD=0.650) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อความรู้ใน
เน้ือหา ( x =3.71, SD=0.469) 
 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ตารางที่ 12  แสดงจํานวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบรรลุวัตถุประสงค์จองโครงการในการจัด
กิจกรรมหลักสตูรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในต่างประเทศ จําแนกรายข้อ  

  N = 14 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เพื่อเปดิโอกาสให้นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการใชภ้าษาอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาไทย 

4.36 0.497 มากที่สุด 

2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรู้และ
เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน จากประสบการณ์ตรง 

4.50 0.519 มากที่สุด 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

4.14 0.535 มาก 

4. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษานําประสบการณ์ที่ไดร้ับมา
ประยุกตใ์ช้ในการเรยีน และในชีวิตประจําวันตลอดจน
เผยแพร่แก่เพื่อน และรุ่นน้อง ต่อไป 

4.29 0.611 มากที่สุด 

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

4.14 0.864 มาก 

รวม 4.29 0.605 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 12 พบว่า การจัดโครงการมีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
( x =4.29, SD=0.605) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.71 
 
กลุ่มที่ 2   เดินทางไป ณ วิทยาลัยบาหลีโพลเีทคนิค (Bali State Polytechnic) เขตเดนปาซาร์  
    จังหวัดบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนเีซีย 
 

 มีผู้เดินทางไปจํานวน 12 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมหลักสูตร
การฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ดังน้ี 
  
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมหลกัสูตรการฝึกอบรมและศกึษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ จําแนกรายด้าน 

  N = 12 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านวิชาการ 4.43 0.621 มากที่สุด 
2. ด้านการจัดการ 4.27 0.598 มากที่สุด 
3. ด้านวิทยากร 4.56 0.467 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.566 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 13 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ( x =4.39, SD=0.566) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.83 
 
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ            
ด้านวิชาการ จําแนกรายข้อ 

N = 12 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านคาดหวงัจะได้รับความรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด 

4.67 0.492 มากที่สุด 

2. หลังส้ินสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 4.67 0.492 มากที่สุด 
3. ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 4.58 0.515 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแลกเปล่ียน

วัฒนธรรมในต่างประเทศ ครัง้นี ้
4.00 0.853 มาก 

5. ประสบการณ์ทีไ่ด้รับในต่างประเทศ ท่านสามารถนํามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจาํวันของท่านไดม้ากน้อยเพียงใด 

4.25 0.754 มากที่สุด 

รวม 4.43 0.621 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อด้านวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.43, SD=0.754) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ท่านคาดหวังจะได้รับความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีมากน้อยเพียงใด และหัวข้อหลังสิ้นสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 
( x =4.67, SD=0.492) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ ( x =4.00,SD=0.853) 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ            
ด้านการจัดการ จําแนกรายข้อ 

N = 12 
รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายในการเดินทาง 4.67 0.492 มากที่สุด 
2. เอกสารประกอบการเรียน 4.50 0.522 มากที่สุด 
3. คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 4.17 0.577 มาก 
4. การตอ้นรับและบริการ 3.83 0.577 มาก 
5. ห้องอบรม/ห้องเรียน 4.17 0.718 มาก 
6. สถานที่พกัอาศัย 4.00 0.603 มาก 
7. อาหาร/เครื่องดืม่ 4.17 0.577 มาก 
8. กิจกรรมการแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ 4.08 0.900 มาก 
9. ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 4.75 0.452 มากที่สุด 

รวม 4.26 0.602 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อด้านการจัดการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x =4.26, SD=0.602) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อความเอาใจใส่ของ
อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ( x =4.75, SD=0.452) และหัวข้อการต้อนรับและบริการ ( x =3.83, SD=0.577) 
 
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ 
ด้านวิทยากร จําแนกรายข้อ 

N = 12 

รายการ x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความรู้ในเนือ้หา  4.83 0.389 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดเน้ือหาและการสรา้งบรรยากาศในการบรรยาย / 

การฝึกปฏิบัตใิห้เป็นที่น่าสนใจ 
4.75 0.452 มากที่สุด 

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟงัเข้าใจ 4.33 0.492 มากที่สุด 
4. การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนดและ             

ตรงประเด็น 
4.25 0.452 มากที่สุด 

5. ความสามารถในการตอบข้อซกัถาม 4.50 0.522 มากที่สุด 
6. การรักษาเวลาและระยะเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัตเิหมะสม 4.67 0.492 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.467 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อด้านวิทยากรในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x =4.56, SD=0.467) โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อ ความรู้ในเนื้อหา ( x =4.83, 
SD=0.389) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ หัวข้อการบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเน้ือหาที่
กําหนดและตรงประเด็น ( x =4.25, SD=0.452) 
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การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ตารางที่ 17  แสดงจํานวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบรรลุวัตถุประสงค์จองโครงการในการจัด
กิจกรรมหลักสตูรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลีย่นวัฒนธรรมในต่างประเทศ จําแนกรายข้อ  

  N = 12 
หัวขอ้การประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เพื่อเปดิโอกาสให้นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการใชภ้าษาอื่น ๆ
นอกเหนือจากภาษาไทย 

4.92 0.289 มากที่สุด 

2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรู้และ
เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน จากประสบการณ์ตรง 

4.67 0.492 มากที่สุด 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

4.42 0.669 มาก 

4. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษานําประสบการณ์ที่ไดร้ับมา
ประยุกตใ์ช้ในการเรยีน และในชีวิตประจําวันตลอดจน
เผยแพร่แก่เพื่อน และรุ่นน้อง ต่อไป 

4.33 0.492 มากที่สุด 

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

4.42 0.515 มาก 

รวม 4.55 0.491 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 17 พบว่า การจัดโครงการมีการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการจัดกิจกรรม
หลักสูตรการฝึกอบรมและศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
( x =4.55, SD=0.491) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91.00 
 
ความคิดเหน็และข้อเสนออ่ืนๆของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  
 กลุ่มเดินทางไป ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง  (Nanning College for Vocational 
Technology) เมืองหนานหนิง  เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
1. หลังจากท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ีแล้ว ทา่นมีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการน้ีอย่างไร 

- การที่ได้เข้าโครงการน้ีทําให้เราได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งการวางตัวในสังคมวัฒนธรรม 

- เป็นโครงการที่ดี ทําให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงความสามารถของตัวเองออกมาท้ังยังเป็นโครงการที่
ส่งเสริมศุกยภาพของนักศึกษาให้เป็นเลิศ 

- เป็นโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ทักษะประสบการณ์จริง  เข้าใจกระบวนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

- ผมรู้สึกว่าโครงการน้ีทําให้ได้ประสบการณ์มากมาย โครงการน้ีดีมาก 

- เป็นโครงการดีมากๆค่ะ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการ เราได้รับอะไรหลายๆอย่าง ที่เป็น
ประโยชน์กับหนูเองค่ะ 

- เป็นโครงการทึ่ให้ความรู้และประสบการณ์  ควรมีต่อและไห้รุ่นน้องได้รับระสบการณ์ แบบน้ีเยอะๆ 

- เป็นโครงการที่ดีเพราะมีการดึงศักยภาพของนักศึกษาอกอมาอย่างที่เราไม่เคยทํามาก่อน 

- ได้รับประสบการณ์ที่ไม่มีในห้องเรียน ได้รับความรู้มากมาย และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเยอะมาก 

- เป็นโครงการที่ดีมาก  ทําให้เด็กสามารถดึงเอาความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ 

- ดีใจมากเพราะว่าได้รับประสบการณ์เยอะมาก 
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2. จากการที่ท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ี ท่านมีความประทับใจในเรื่องใดบ้าง 
- ในเรื่องกิจกรรมที่มีให้และรักในระหว่างรุ่นพ่ีเพชรต่างแต่รุ่น 1 ด้วยกัน 

- ความประทับใจในความสามัคคี ความเสียสละ  ของเพ่ือนๆเพชรแต่ละคน ประทับใจความรู้สึกที่ได้รับ
จากโครงการน้ี ซึ้งเป็นความรู้ที่หาเรียนได้อย่างย่ิง และประทับใจในอาจารย์ผู้ดูและนักศึกษา มีความ
เอาใจใส่นักศึกษา 

- ประทับใจอาจารย์ผู้ดูแลและเพ่ือนๆผู้ร่วมโครงการ 
- การต้อนรับจากเด็กจีน และการเรียนรู้ 
- ประทับใจทุกอย่างค่ะ  ทุกคนในโครงการน่ารัก การฝึกอบรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
- เรื่องของความรู้ โอกาสท่ีได้รับรู้สึกดีที่ได้พบเพ่ือนๆ และได้อบรมหลากหลายอย่างในช่วง เวลาสั้นๆ 
- การต้อนรับของเด็กจีน และคนในประเทศจีน 
- ประทับใจเรื่องเพ่ือนที่ร่วมโครงการ  และประทับใจเร่ืองข้อมูลได้มาอบรมเพราะ สามานําไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน และการอยู่ร่วมกัน 
3. กิจกรรมของโครงการน้ี ท่านเห็นว่าสิ่งใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีย่ิงขึ้น 

- ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมน้อยเกินไป 

- อยากให้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปต่างประเทศมากกว่าน้ีเพราะเน้นประโยชน์มากจริงๆค่ะ 

- อยากให้เพ่ือนได้ไปต่างประเทศทุกคนเพราทุกคนได้รับการอบรมเท่ากัน 

- ระยะเวลาควรนานกว่าน้ี 

- ปรับปรุงในเรื่องที่นอน 

- อยากให้ระยะเวลาในการอบรมในประเทศเพ่ิมมากขึ้น และเรื่องความสะอาดด้านสถานที่ในการซ้อม
การแสดง เพ่ือนําไปโชว์ที่ต่างประเทศ 

 
กลุ่มเดินทางไป วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค (Bali State Polytechnic) เขตเดนปาซาร์ จังหวัดบาหลี 

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
1. หลังจากท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ีแล้ว ทา่นมีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการน้ีอย่างไร 

- เป็นโครงการที่ดีมีการเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น 

- เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้กล้าแสดงออกและพัฒนาการที่ดีขึ้น 

- เป็นโครงการที่ดีมาก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง 

- เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก 
- มีความคิดเห็นว่าสมควรสนับสนุนอย่างย่ิง เน่ืองจากการที่นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนทําให้ได้

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตอยู่ด้วยตนเองในต่างประเทศเป็นอย่างมาก 
- มีความเห็นว่าโครงการนี้มีกิจกรรมในการอบรมที่ดีมาก และกิจกรรมในการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมที่

ประเทศจีน ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา 
- เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ทําให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรม

จากเจ้าของประเทศโดยตรง รวมถึงเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศโดยใช้ความรู้
ทางภาษาที่เรียนมาและนํามาใช้ได้จริง 

- อยากให้เพ่ือนๆ มีโอกาสเข้าโครงการน้ีมากขึ้นกว่าเดิม 
- เป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้ได้มีเพ่ือนเป็นชาวต่างชาติ มีโอกาสได้รับความรู้จากต่างแดน ทั้งภาษา การแสดง 

วัฒนธรรม 
- เป็นโครงการที่ดีแต่ระยะเวลา จํานวนนักศึกษาที่ไปมีน้อยเกินไป แต่ได้ประสบการณ์ในหลายๆด้าน 
- โครงการเพชรราชมงคลเป็นโครงการที่ดี ควรมีการจัดการในปีต่อๆ ไป 
- เป็นโครงการที่ทําให้ได้พบกับเพ่ือนต่างคณะ ต่างสาขาและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย 
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- เป็นโครงการที่ดีเพราะเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษา 
- ได้เพ่ิมประสบการณ์และได้มีโอกาสการเรียนภาษาบาร์ฮาซา ภาษาประจําชาติอินโดเซีย 

2. จากการที่ทา่นได้เข้าร่วมโครงการน้ี ท่านมีความประทับใจในเรื่องใดบ้าง 
- ประทับใจการทํางานร่วมกันของเพชรราชมงคลพระนครรุ่นที่ 10 และพ่ีรุ่นที่ 9  ถึงแม้จะมีอุปสรรค

แต่เราก็ฝ่าฟันจนประสบความสําเร็จ 

- ประทับใจกิจกรรมการอบรมของโครงการ เพราะช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของนักศึกษา 

- เรื่องการต้อนรับของนักศึกษาบาหลี การดูแลเอาใจใส่ที่ดี และจัดตารางเรียนได้ดีมากเหมาะสม 

- การรับรองและประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากภายในห้องเรียน 

- ประทับใจในทุกๆเรื่องในการเดินทางไปต่างประเทศ ประทับใจในเพ่ือนชาวบาหลีที่มาคอยดูแล 

- ประทับใจในมิตรภาพระหว่างอาจารย์และเพ่ือน 

- ประทับใจเพ่ือนบาหลีที่มาดูแล และคอยช่วยเหลือตลอด ประทับใจศิลปวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว 

- การให้ความดูแลและเอาใจใส่จากทีมงานภายในประเทศ รู้สึกถึงความยินดีและเต็มใจในการทํางาน
และการดูแลจาก อาจารย์รุ้ง อาจารย์แตน และพ่ีว่าน ดูแลพวกเราดีมากๆ ค่ะ 

- เพ่ือนที่บาหลีมีความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกันกับพวกเรามาก 

- ประทับใจในเพ่ือนร่วมโครงการและพ่ีๆ อาจารย์หลายๆ ท่าน ที่คอยให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี 

- ประทับใจเพ่ือนร่วมโครงการมีนํ้าใจ และเด็กนักเรียนที่มาต้อนรับมีนํ้าใจและมิตรภาพที่ดีให้กัน 

- ประทับใจในความใส่ใจขอเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ควบคุมดูแล 

- ประทับใจทุกๆ อย่างในโครงการ โดยเฉพาะเพ่ือนๆ น้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- เรื่องเพ่ือนของนักศึกษาจีน ที่มีมิตรที่ดีและเป็นกันเอง 

3. กิจกรรมของโครงการน้ี ท่านคิดว่าสิ่งใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีย่ิงขึ้น 
- ควรมีการเพ่ิมการเรียนการสอนที่หลากหลายหว่าน้ีเพราะบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่นักศึกษารู้อยู่แล้ว 

- ควรรับนักศึกษาที่จะได้ไปต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เพราะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน 

- ระยะเวลาในการไปต่างประเทศควรมากกว่าน้ี 

- ควรขยายโครงการให้จํานวนประเทศและผู้เข้าร่วมมากกว่าน้ี 

- ควรปรับปรุงเร่ืองของการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากกว่าน้ี เน่ืองจากนักศึกษาที่รู้จักโครงการน้ีมี
จํานวนน้อยมาก 

- น่าจะมีเวลาทํากิจกรรมทั้งในและนอกประเทศมากกว่าน้ี 

- การติดต่อประสานงานควรมีความรวดเร็วหรือควรมีการประสานงานกันไว้ล่วงหน้าและชัดเจน
มากกว่าน้ี เพ่ือป้องกันปัญหา เช่นกําหนดการเดินทาง 

- อยากให้มีความหลากหลายของหลักสูตรในด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  

- ระยะเวลาและจํานวนนักศึกษา ในการร่วมกิจกรรมมีน้อยเกินไป และการประชาสัมพันธ์ กับงาน
กิจกรรมทั้งในและนอก มีน้อยเกินไป 

- ควรขยายระยายเวลาในการเข้าร่วมโครงการให้มากกว่าน้ี 

- ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมให้มากย่ิงขึ้น 

- ควรขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

- ปรับปรุงในส่วนเรื่องที่พักครับ น่าจะมีระบบ wifi ให้ได้ใช้บ้าง 
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15. ปัญหาและอุปสรรค 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไม่สามารถกําหนดได้ แล้วแต่สถานการณ์ด้าน

เศรษฐกิจ และไม่สามารถจองตั๋วเคร่ืองบินได้ล่วงหน้า รวมถึงค่าธรรมเนียมเข้าเรียนของนักศึกษามีการปรับอัตรา
ใหม่ จึงเป็นสาเหตุให้มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอน 
 
16. ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมาณโครงการเผื่อสําหรับค่าโดยสารเคร่ืองบินตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และควร
มีการจัดการที่สามารถทําให้จองต๋ัวเคร่ืองบินได้ล่วงหน้า เพ่ือที่จะทําให้มีการกําหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และ
เพ่ือการประหยัดงบประมาณได้มากขึ้น 

************************** 
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รายชื่อนักศกึษาและผู้ควบคุมดแูลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
การศึกษาแลกเปล่ียนวฒันธรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง   

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 14- 28 มิถุนายน 2557 

-------------------------------------------------- 

นักศึกษา 

1 นางสาวพรพรรณ ใจสูงเนิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2 นางสาวสมฤทัย   สร้อยโสม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

3 นายอุทิศ   พุฒสังข์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4 นายพลวัฒน์ คงอ่ิม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

5 นางสาวเจนจิรา ใจโต คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

6 นางสาวสุนันทพร   ทาปศรี คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

7 นางสาวลลทริยา วิชาสวัสด์ิ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  

8 นายวิบูลย์ชัย วิไลลักษณ ์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

9 นางสาวอัมพาภรณ์  นฤภัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 10 นางสาวเบญจวรรณ   แว่นแก้ว คณะบริหารธุรกิจ 

 11 นายโชคฐิกร รุณนก คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

 12 นายกันต์ธน ฉัตรไพศาลศิลป์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

 13 นายจักรกฤษ ผลงาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 14 นายธรรมนูญ   กุมภาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  

ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา  

15 นางวีนา                            สงวนพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

16 นางประดิษฐา                  นาครักษา ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
----------------------------------------------------------- 
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รายชื่อนักศกึษาและผู้ควบคุมดแูลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
การศึกษาแลกเปล่ียนวฒันธรรม ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค เขตเดนพลาซา  

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันท่ี 8 -15 กรกฎาคม 2557 

-------------------------------------------------- 

  นักศึกษา 
1 นางสาวอาริยา ดีสัน คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

 2 นายณัฐพล   มงคล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน 

3 นายฐิติพัฒน์   ภาคพรต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

4  นายสุรศักด์ิ สงเคราะห์ชาติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

5 นางสาวจุฑามาศ   คําแก้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

 6 นางสาวณัฐพร  ผาติวิทย์ คณะศิลปศาสตร์ 

7 นายสุริยา พงษ์สุริยา คณะศิลปศาสตร์ 

8 นายอนันต์ หนูนินทร ์ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 

9 นายวชิระ สิริธรรมานุวงศ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

10 นางสาวกุลญาดา   แจ่มปัญญากุล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

11 นางสาวพรชนก   ลาภิเศษพันธ์ุ คณะบริหารธุรกิจ 
12 นายธนกฤต   เลิศมานะ คณะบริหารธุรกิจ 

 

ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา 

13 นางสาวรุ่งฤทัย   รําพึงจิต ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์ 
 14 นางสาวมงคลรัตน์   ก้อนเครือ หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
----------------------------------------------------------- 
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สรุปค่าใช้จ่ายในเดินทาง  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลศินักศกึษา "เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที ่10 " ปี งบประมาณ 2557 
(การศกึษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ) 

******************* 
หมวดค่าใช้สอย รวม = 889,827.34 บาท 
1. กลุ่มสาธารณรัฐประชาชนจีน   
 - ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิงเรียกเก็บ  (เก็บเฉพาะนักศึกษา 14 คน)  
        อัตรา 2,300 หยวน/คน  (อัตราแลกเปล่ียน 1 หยวน : 5.2880 บาท)  =    170,273.60     บาท 

 - ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางสําหรับนกัศึกษา   
              อัตราคนละ 1,000 บาท   (1,000 บาท X 11 คน)  =   11,000.00     บาท 
 - ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (VISA)  
             อัตราคนละ 1,000 บาท (1,000 บาท X 14 คน)  =   14,000.00     บาท  

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน     
 กรุงเทพฯ – หนานหนิง ไป-กลับ  จํานวน  16  คน     =       200,600.00     บาท 
 - ค่าเบี้ยงเล้ียงนักศึกษา อัตรา 300 บาท/คน/วัน 
       (300 บาท X 14 คน X 14 วัน)     =          58,800.00    บาท 
 - ค่าเบี้ยเล้ียงผู้ควบคุมดูแล (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) อัตรา 1,400 บาท/คน/วัน 
 (1,400  บาท X 2 คน X 14 วัน)             =      39,200.00 บาท 
 - ค่าพาหนะ (TAXI) สําหรับ นักศึกษาและผู้ควบคุมดูแล =    10,800.00 บาท 
 รวม =     504,673.60 บาท 
2. กลุ่มสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 - ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค เรียกเก็บ (เก็บนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม 14 คน)  
        อัตรา 430 ดอลล่าสหรัฐ/คน (อัตราแลกเปล่ียน 1 USD : 32.5430 บาท)  =      195,908.86    บาท 

 - ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทางสําหรับนกัศึกษา   
             อัตราคนละ 1,000 บาท   (1,000 บาท X 10 คน)  =    10,000.00     บาท 
 - ค่าธรรมเนียมสนามบินขาออกจากประเทศอินโดนีเซีย  14 คน  
              (อัตรา200,000 รูเปีย/คน)  (อัตราแลกเปล่ียน 1,000 Rp : 2.9446 บาท)  =           8,244.88      บาท 

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน     
 กรุงเทพฯ - บาหลี      ไป-กลับ  จํานวน  14  คน   เป็นเงิน        =        148,400.00     บาท   
 - ค่าเบี้ยงเล้ียงนักศึกษา อัตรา 300 บาท/คน/วัน 
        (300 บาท X 12 คน X 2 วัน)     =            7,200   บาท 
 - ค่าเบี้ยเล้ียงผู้ควบคุมดูแล (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) อัตรา 1,400 บาท/คน/วัน 
 (1,400  บาท X 2 คน X 2 วัน)             =        5,600 บาท 
 - ค่าพาหนะ (TAXI) สําหรับ นักศึกษาและผู้ควบคุมดูแล =      9,800 บาท 
 **หมายเหตุ ที่วทิยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคเก็บค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหารตลอดโครงการ 
 รวม =     385,153.74 บาท 
 
หมวดค่าวัสด ุ รวม =     1,600 บาท 
 - ค่าจัดทํารูปเล่มรายงาน  (320 บาท X 5 เล่ม)                       =           1,600    บาท 
 
                                                        รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น       =     891,427.34   บาท                          
 งบประมาณที่ขออนุมัติ       =     900,000.00   บาท 
 คงเหลือ       =        8,572.66   บาท                          
                                                 



 
 

 

 

ภาพกจิกรรม  

ณ วิทยาลัยบาหลโีพลีเทคนิค 

(Bali State Polytechnic) 

เขตเดนปาซาร์ จังหวัดบาหล ี

ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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การเดนิทางวันแรกและการเลีย้งต้อนรับ 
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เยี่ยมชมอาคารเรียนและสถานที่ต่างๆ ในวทิยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค 
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ทศันศกึษาเรียนรู้เร่ืองศลิปะการแสดงและวัฒนธรรม 
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การแสดงและการแลกเปล่ียนศลิปวัฒนธรรมไทย – อนิโดนีเซีย 
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ทศันศกึษาและเรียนรู้เร่ืองการอนุรักษ์พนัธ์เต่าทะเล 
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เยี่ยมชมสวน Garuda Wisnu Kecana 
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เรียนรู้และฝึกปฎิบตัเิก่ียวกับวัฒนธรรมของอนิโดนีเซีย 
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สอนวัฒนธรรม การไหว้ และ การรําไทย ให้แก่นักศกึษาบาหลี 
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เรียนรู้ภาษาของอนิโดนีเซีย 
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 เรียนรู้วีถีชีวติของชาวบาหลี 
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เยี่ยมชมตลาดพืน้บ้านและเรียนการทาํอาหารบาหลี 
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พธีิรับใบประกาศ 
 

 

 

 
 



 

 

 

ภาพกิจกรรม  

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี 

การอาชีพหนานหนิง (NCVT) 

นครหนานหนิง 

เขตการปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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การเดนิทางประเทศไทย-นครหนานหนิง 
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ศึกษาวถิีชีวิตชาวจีนในใจกลางเมืองกวางสี 
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การต้อนรับและการจับคู่เพื่อนกับนักศกึษาจีนเอกภาษาไทย 

  
ภาพบรรยากาศการพดูคยุและพบปะนกัศกึษาจีน 

 
 

  
         นทั (นกัศกึษาไทย) – ไก่ (นกัศกึษาจีน)       เกมส์ (นกัศกึษาไทย) – น า้ค้าง (นกัศกึษาจีน) 

 

  
        ทิต (นกัศกึษาไทย) – โสภา (นกัศกึษาจีน)       นิด (นกัศกึษาไทย) – ช็อคโกแลต (นกัศกึษาจีน) 
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      นิ๊กกี ้(นกัศกึษาไทย) – น า้ทิพย์ (นกัศกึษาจีน)       มาร์ค (นกัศกึษาไทย) – น า้ฝน (นกัศกึษาจีน) 

 

  
        กุ๊ก  (นกัศกึษาไทย) – นก (นกัศกึษาจีน)       เฟร์ิน (นกัศกึษาไทย) – ฟางข้าว (นกัศกึษาจีน) 

 

  
     แป้ง (นกัศกึษาไทย) – ดอกแก้ว (นกัศกึษาจีน)       หยอง (นกัศกึษาไทย) – ชบาแก้ว (นกัศกึษาจีน) 
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พธีิต้อนรับและงานเลีย้งต้อนรับจากวิทยาลัย 
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เรียนภาษาจีน 
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เรียนวัฒนธรรมจีน (กังฟ ูการเชิดสิงโต) 
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วัฒนธรรมจีน (การเขียนผู้กันจีน) 

  

  
 

วัฒนธรรมจีน (การตัดกระดาษ) 
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วัฒนธรรมศิลปะการตกแต่งอาหารจีน (การป้ันน า้ตาล) 
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สอนวัฒนธรรมไทย  
(การแต่งกาย การทกัทาย การร าไทย) 
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เล่นกีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์กับเพื่อนจีน 

  

  
 

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมด้านดนตรี 
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ทศันศึกษาพพิธิภัณฑ์ชนชาตกิวางสี และเมืองหนานหนิง 
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- 49- 
 

งานสัมมนาระหว่างนักศึกษาไทย-จีน สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ 
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วัฒนธรรมจีน (การชงชา) 
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นิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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งานสัมมนาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทย – จีน คณะศลิปะศาสตร์ 
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การแสดงแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย -  จีน 
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งานเลีย้งส่งและพธีิมอบใบประกาศนียบัตร 

  

  

  

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 













































 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 กองพัฒนานักศึกษา  

แบบประเมินผลโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ “เพชรราชมงคลพระนคร”  รุ่นที่ 10  
 ประจําปงีบประมาณ 2557 

 (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในตา่งประเทศ) 
ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2557 

 
คําชี้แจง   กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
 

2. ท่านกําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีใด 
   1. ช้ันปีที ่1     3. ช้ันปีที ่3   
  2. ช้ันปีที ่2     4. ช้ันปีที ่4   

 

3. ท่านกําลังศึกษาอยู่ในคณะใด 
   1. คณะวิศวกรรมศาสตร์     6. คณะบริหารธุรกิจ 
   2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม     7. คณะศลิปศาสตร ์   
   3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   4. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน   9. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
   5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

4. ท่านเดินทางไปยังประเทศใด 
   1. การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ  วิทยาลัยการอาชีพหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
    ระหว่างวันที่ 14 – 28 มิถุนายน 2557 (15 วัน)    
  2. การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
   ระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2557 (8 วัน)  
 

 

ตอนท่ี 2  การประเมินผลด้านการจัดโครงการ 
 

หัวขอ้การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. ด้านวิชาการ 

1.1 ท่านคาดหวงัจะได้รับความรูจ้ากการเข้าร่วมกจิกรรมในครั้งนี้
มากน้อยเพียงใด 

1.2 หลังส้ินสุดโครงการ ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด 
1.3 ท่านมีความพึงพอใจในหลักสูตรและกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมใน

ต่างประเทศ ครัง้นี ้
1.5 ประสบการณ์ทีไ่ด้รับในต่างประเทศ ท่านสามารถนํามาปรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวันของท่านไดม้ากน้อยเพียงใด 
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หัวขอ้การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
2.  ด้านการจัดการ 

2.1 ความสะดวกสบายในการเดินทาง 
2.2 เอกสารประกอบการเรียน 
2.3 คุณภาพและความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ 
2.4 การตอ้นรับและบริการ 
2.5 ห้องอบรม/ห้องเรียน 
2.6 สถานที่พกัอาศัย 
2.7 อาหาร/เครื่องดืม่ 
2.8 กิจกรรมการแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรมในต่างประเทศ 
2.9 ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 
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3.  ด้านวิทยากร 
3.1 ความรู้ในเนือ้หา  
3.2 การถ่ายทอดเน้ือหาและการสรา้งบรรยากาศในการบรรยาย 

/การฝึกปฏิบัติให้เป็นที่น่าสนใจ 
3.3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟงัเข้าใจ 
3.4 การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดและ

ตรงประเด็น 
3.5 ความสามารถในการตอบข้อซกัถาม 
3.6 การรักษาเวลาและระยะเวลาในการบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ

เหมะสม 
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ตอนท่ี 3  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หัวขอ้การประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้าง

สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาไทย 
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2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะ
การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ ใน
อาเซียน จากประสบการณ์ตรง 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่
วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานําประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียน และในชีวิตประจําวันตลอดจนเผยแพร่แก่เพื่อน และ
รุ่นน้อง ต่อไป 

5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
 



 
 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1. หลังจากท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ีแล้ว ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการน้ีอย่างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. จากการท่ีท่านได้เข้าร่วมโครงการน้ี ท่านมีความประทับใจในเรื่องใดบ้าง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. กิจกรรมของโครงการน้ี ท่านเห็นว่าสิ่งใดควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ดีย่ิงขึ้น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
***ขอขอบคุณในความร่วมมอื*** 




