๑

ลำดับที่ ๔
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
“โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
ระหว่ำงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ – ๑ มีนำคม ๒๕๖๐
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU) ได้จัด “โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความ
ร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตลอดจนสภาพสังคม ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ ให้แก่อาจารย์
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ภายใต้การดาเนินงานของสานัก
วิเทศสัมพันธ์และเครื อข่ายอาเซียน และเพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน ส่งเสริม
การพัฒนาหลักสูตร และระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๙๑ คน เป็นอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จานวน ๕๕ คน นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๘ แห่ง และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จานวน ๓๖ คน ดังนี้
๑. Lipa City Colleges, Batangas (LCC) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๒. Phnom Penh International University (PPIU) ราชอาณาจักรกัมพูชา
๓. University Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย
๔. University Mahasaraswati DENPASAR (UNMAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๕. Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสิงคโปร์
๖. University of Social Sciences and Humanities-Hanoi (USSH)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๗. National University of Arts and Culture (NUAC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๘. National University of Laos (NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๙. Tianjin Normal University (TNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๑๐. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (DRU)
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU)

๒
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (CRU)
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี (RBRU)
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PRU)
๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (MCRU)
๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU)
๑๘. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU)
๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)
โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๗ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมด้านศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ “กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ 3rd BSRU ASEAN+3 Youth Games 2017”
กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม คือ
- ฐานที่ ๑: แพทย์แผนไทย
- ฐานที่ ๒: นาฏศิลป์ไทย
- ฐานที่ ๓: ดนตรีไทย
- ฐานที่ ๔: ขนมไทย
- ฐานที่ ๕: งานดอกไม้มาลัย
- ฐานที่ ๖: แม่ไม้มวยไทย
กิจกรรมที่ ๔ ทัศนศึกษา: แหล่งศิลปะและวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงรัตนโกสินทร์ วัดมงคลบพิตร พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรม
ประวัติ ตลอดจนวิถีชีวิตตลาดน้าอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิ จ กรรมที่ ๕ นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม “นิ ท รรศน์ วั ฒ นาพหุ ช าติ อ าเซี ย น” ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๒๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๖ การเสวนาเพื่อส่ งเสริมวิชาการและศิลปวัฒ นธรรม “ภาษา วัฒ นธรรม และการศึกษา
อาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
๔๐๐ คน
กิจ กรรมที่ ๗ การแสดงชุด “อาเซียนสั มพั นธ์ ...วัฒ นธรรมนานาชาติ ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคาร ๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑,๒๐๐ คน

๓
ตลอดระยะเวลา ๑๒ วัน ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนฯ ได้เข้าร่วมทากิจกรรมต่างๆ ด้วยความ
ทุ่มเท สนุกสนานและเต็มไปด้วยมิตรภาพที่ดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ภายใต้การประสานความร่วมมือของทั้ง ๑๐
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ยังผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนอาเซียน ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ รวมถึงศิลปวัฒ นธรรมในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและนานาชาติ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ สะท้อน
ให้เห็นภาพความเป็นสังคมพหุลักษณ์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายทาให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจ มีความกล้า
แสดงออก เกิดกระบวนการการทางานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก่อเกิดเป็นมิตรภาพ อัน
จะนามาสู่ความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป
สรุประดับความพึงพอใจต่อโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยแบ่งตามกิจกรรม ดังนี้
กิจ กรรมที่ ๑ ระดับ ความพึ งพอใจของผู้ เข้าร่วม กิจกรรมการศึกษาวัฒ นธรรมไทยผ่ านฐานกิจกรรม
ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ คิดเป็นร้อยละ
๘๐.๖๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากร/สิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ คิดเป็นร้อยละ
๗๗.๒๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐
กิ จ กรรมที่ ๒ ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ เข้ าร่ ว ม กิ จ กรรมด้ านศิ ล ปะ “สานสั ม พั น ธ์...ศิ ล ป์ รวมใจ”
ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ คิดเป็นร้อยละ
๘๑.๘๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๔๐ และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐
กิจ กรรมที่ ๓ ระดับ ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม “นิทรรศน์วัฒ นาพหุ ช าติอาเซียน” ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็ น ร้อยละ ๘๐.๒๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ ๓.๘๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ คิด
เป็นร้อยละ ๘๒.๖๐
กิ จ กรรมที่ ๔ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ กิ จ กรรม“ทั ศ นศึ ก ษา ณ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” ด้านที่ ๑ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

๔
๓.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ ด้านที่ ๒ ด้านบุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
๓.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๐และ ด้านที่ ๓ สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐.๒๐
กิจกรรมที่ ๕ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในกิจกรรมเสวนาเพื่อส่งเสริมวิชาการและ
วัฒนธรรม “ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษาอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ” ด้านที่ ๑ ความพึง
พอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๐ ด้านที่ ๒ ด้าน
บุคลากรการอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐และ ด้านที่ ๓
สื่อและบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐
สรุป ระดับความพึงพอใจโดยภาพทั้งหมดของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือ
ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมในด้าน
ต่างๆ อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๐ และผู้ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการนี้ โดยแบ่งได้ดังนี้
๑. จุดแข็งของโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
๑.๑ เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ ผู้ เข้าร่ว มโครงการแต่ล ะชาติ ได้ มาท ากิ จกรรมและปฏิ สั ม พั น ธ์
ร่วมกัน
๑.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ก่อให้เกิดมิตรภาพและความเป็นเพื่อน
กัน
๑.๓ มหาวิท ยาลั ยรายภัฏ บ้ านสมเด็ จเจ้าพระยาได้ ส ร้างความเป็น หนึ่งเดียวกันของ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนจากจุดเริ่มต้นของโครงการ
๑.๔ การให้การต้อนรับที่ดีและอบอุ่น
๑.๕ มีกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากมาย
๑.๖ เป็นความร่วมมือกันภายในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒. จุดอ่อนของโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
๒.๑ ผู้ เข้าร่ว มโครงการชาวไทยมั กพู ดคุย กันระหว่างการท ากิ จกรรม แม้ในช่ว งการ
เสวนาก็ตาม
๒.๒ กิจกรรมอัดแน่นมากเกินไป ทาให้รู้สึกเหนื่อย
๒.๓ จานวนพี่เลี้ยง (staff) ไม่เพียงพอต่อจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

๕
๒.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการชาวไทยส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดี แต่มักจะพูดภาษาไทยกันภายใน
กลุ่มเด็กไทยด้วยกันทาให้นักศึกษาชาติอื่นๆ ไม่เข้าใจ และมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติค่อนข้างน้อย โดย
มักจะอยู่เฉพาะในกลุ่มเด็กไทย
๒.๕ ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างน้อย ส่งผลให้
เป็นอุปสรรคในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างชาติ
๒.๖ การบริหารจัดการเวลา
๒.๗ ความสั มพัน ธ์ระหว่างผู้ เข้าร่ว มโครงการ ยังไม่ส ามารถทาความรู้จักกันได้อย่าง
ทั่วถึง
๓. กิจกรรมที่ชื่นชอบที่สุดในโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
๓.๑ กิจกรรมทัศนศึกษา ทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๒ กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน”
๓.๓ กิจกรรม “กีฬาอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓”
๓.๔ กิจกรรมชมการแสดง ณ สยามนิรมิต
๓.๕ กิจกรรมรับประทานอาหารค่าบนเรือล่องแม่น้าเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่
สนุกสนานร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๓.๖ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม เช่น นาฏศิลป์ไทย, ขนมไทย และ
แม่ไม้มวยไทย
๔. กิจกรรมที่ชื่นชอบน้อยที่สุดในโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
๔.๑ กิ จ กรรมเสวนาเพื่ อ ส่ งเสริ ม วิ ช าการและวั ฒ นธรรม “ภาษา วั ฒ นธรรม และ
การศึกษาอาเซียนในศตวรรษที่ ๒๑: พลวัตของประชาชาติ”
๔.๒ กิจกรรมศิลปะ “สานสัมพันธ์...ศิลป์รวมใจ”
๔.๓ กิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศน์วัฒนาพหุชาติอาเซียน”
๔.๔ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอิน เนื่องจากอากาศร้อนอบอ้าวมาก และ
ไม่น่าสนใจ
๔.๕ กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับสถานที่ต่างๆ เพื่อหาคาใบ้ ณ จังหวัดพรนครศรีอยุธยา
เนื่องจากค่อนข้างวุ่นวาย
๔.๖ กิจกรรมศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านฐานกิจกรรม เช่น ขนมไทย
๕. สิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข ในการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
๕.๑ ควรบริหารจัดการเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น และกาหนดการเปลี่ยนแปลง
บ่อย และไม่มีความแม่นยาในช่วงแรกๆ ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสับสน

๖
๕.๒ ไม่ควรจัดกิจ กรรมให้ มากเกินไป เช่น ๓ สถานที่ ภายใน ๑ วัน และควรให้ เวลา
นักศึกษาได้พักมากกว่านี้
๕.๓ ควรเพิ่มจานวนพี่เลี้ยง (staff) ให้เพียงพอ
๕.๔ สาหรับนักศึกษาต่างชาติควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ให้มากกว่านี้ และควรเลือกเที่ยวบินที่เร็ว ขึ้นเพื่อให้มาถึงมหาวิทยาลัยก่อนเวลาประชุมพอสมควร จะได้มีเวลา
เตรียมตัวเพิ่มขึ้น
๕.๕ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเรียนภาษาไทย เพราะว่ามีความสนุกสนาน
๕.๖ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
๕.๗ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในบางกิจกรรม และระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ๑๒ วัน
นั้นยาวนานเกินไป
๖. ข้อเสนอแนะ
๖.๑ โครงการนี้ทาให้รู้สึกมีความสุข ถือเป็นโอกาสในการพบเพื่อนใหม่ และหวังว่าจะมี
โอกาสได้ร่วมโครงการนี้อีกในครั้งต่อๆ ไป
๖.๒ การจั ดโครงการครั้งต่อไป ควรให้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา หรือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ๒ – ๓ สถาบัน เข้าร่วมกับนักศึกษาชาติต่างๆ ในอาเซียน
๖.๓ เป็นโครงการที่ดี เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้สร้างสัมพันธไมตรีและพัฒนาทักษะความ
เป็นผู้นา ทุกกิจกรรมสนุกสนานมาก ควรจัดโครงการที่น่าประทับใจนี้ต่อไป และขอบคุณสาหรับโครงการนี้

ประมวลภำพ“โครงกำรค่ำยเยำวชนอำเซียนผสำนควำมร่วมมือด้ำนภำษำอังกฤษและวัฒนธรรม
กับมหำวิทยำลัยในประเทศและต่ำงประเทศ ครั้งที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙”
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