รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและ
วัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้จัด โครงกำรเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตสร้ำงมิตรภำพ“เรียน
ร่วมภำษำและวัฒนธรรม” ในต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ แบ่งโครงกำรเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑
วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐ และ ระยะที่ ๓ วันที่ ๑๑ – ๓๑
ก.ค. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีอื่นๆ ที่
เรียนในรำยวิชำ ศึกษำทั่วไปได้มีโอกำสและประสบกำรณ์เรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมจำกประเทศเจ้ำของภำษำ
และยังเป็นกำรเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่ำงประเทศ โดยขณะนี้ กิจกรรมระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ เสร็จ
สิ้นลงแล้ว มีนักศึกษำและคณำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ จำนวน ๒๗๑ คน ในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ
๒๐ คน
๒. มหำวิทยำลัยชนชำติกวำงสี (Guangxi University for Nationalities) สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน ๓๐ คน
๓. มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี (Guangxi University of Foreign Languages)
๒๔ คน
๔. มหำวิทยำลัยมหำสรัสวตี เด็นปำซำร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS)
บำหลี สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ๒๐ คน
๕. มหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ๓๕ คน
๖. มหำวิทยำลัยอุตะระมำเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมำเลเซีย
๒๙ คน
๗. มหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติพม่ำ (National University of Arts and
Culture -NUAC) เมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ๒๐ คน
๘. Lipa City Colleges, Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ๒๖ คน
๙. มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ (University of Social Sciences and
Humanities-USSH) เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ๒๓ คน
๑๐. Nanyang Polytechnic (NYP) สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ๓๐ คน
๑๑. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย ๑๔ คน
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สำธำรณรัฐเกำหลี ๑๙ คน

๒
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตและเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน
สมเด็จเจ้ำพระยำ
๒. เพื่อส่งเสริมและต่อยอดควำมสัมพันธ์อันดีทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ
๓. เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์และเพิ่มคุณค่ำแก่นักศึกษำ
๔. เพื่อให้เกิดทักษะที่ดีในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำเพื่อนบ้ำน
๕. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในควำมเหมือนและควำมต่ำงของวัฒนธรรมต่ำงชำติ
ขณ ะนี้ ส ำนั ก วิ เ ท ศสั ม พั นธ์ และเครื อ ข่ ำ ยอำเซี ย นได้ ด ำเนิ น โครงกำรแล้ ว ๒ ระยะ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นที่น่ำยินดีที่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยมีผลกำรเรียนดีเด่นในด้ำนต่ำงๆ และ
ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑.๑ The Best Outstanding in Khmer Tradition Dance
นำยแมน
คล้ำยสุวรรณ
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
นำงสำวภัทรำวดี

หมุนเกตุ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๑.๒ The Best Outstanding in English
นำงสำวทิพยรัตน์
แสงสว่ำง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำยคีรี
คีรีวัฒน์
สาขาวิชาสังคม
คณะครุศาสตร์
๑.๓ The Best Outstanding in Khmer language
นำยคีรี
คีรีวัฒน์
สาขาวิชาสังคม
คณะครุศาสตร์
๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน
The Best Student
นำยฐิติพงษ์
ซ่วนพัฒน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวธัญวดี
บุตรสำวะคำ

๓
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวชลนันต์
ทองสุข
สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓ . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เท ศ ก ว า ง สี (Guangxi University of Foreign Languages
International Education College) สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓.๑ The Win Best Class Performance
นำงสำวณชำนันท์
ดวงอุไร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวปิยะพร
แก้วมูล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวเฟื่องฟ้ำ
ปัสวัน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำยภำนุพงษ์
บัวทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวเนตรนภำ
สถำปิตำนนท์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวนิรชำ
จันทร์อินทร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๒ The Win Chinese Talents Award (Chinese Songs)
นำงสำวศุภำพร
ประเทศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำยณัฐนนท์
กล้ำหำญ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำงสำวณัฐสุดำ
อบอุ่น
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๓.๓ The Win Chinese Talents Award (Chinese Cooking)
นำงสำวรัฐสภำ
กำลำนุสนธิ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำยกฤษณะ
ปิ่นเกตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำววันวิสำข์
สีนวน

๔
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๓.๔ The Win Chinese Talents Award (Tea Art)
นำงสำวธนัชพร
จูห้อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำยสิรดนัย
คงเรือง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำยนันทวัฒน์
คำบุดดี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำงสำวธิติรัตน์
ธรรมนิยม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายณัฐนนท์
กล้าหาญ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

๓.๕ The Win Chinese Talents Award (Chinese Traditional Dancing)
นำงสำวจิตรำนุช
แก้วบัวดี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวภัทรพร
คงทน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นำงสำวธนัชพร
จูห้อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๓.๖ The Win Chinese Talents Award (Tai Chi)
นำยสรวิศ
เกื้อแก้ว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำยกฤษณะ
เทศแจ่ม
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๓.๗ The Win Chinese Talents Award (Kirigami)
นำงสำวฉัตรหทัย
ดวงจินดำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำงสำวชนันชิดำ
หลงละเลิง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

๕
นำงสำวอภิญญำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เอี่ยมเงิน
คณะครุศาสตร์

๔. มหาวิ ท ยาลั ย มหาสรั ส วตี เด็ น ปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔.๑ The Best Student of Cultural Class
นำงสำวอนุสรำ

นัยนำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๔.๒ The Best Student of Cultural Class
นำงสำวอนุสรำ
นัยนำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Second Best Student of Cultural Class
นำยธิติ
เจริญศักดิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
The Third Best Student of Cultural Class
นำงสำวบุญญวรรณ
มีศรี
สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์

๔.๓ The Best Student of Bahasa Indonesia Class

นำงสำวจริยำ
แมะเฮม
สาขาวิชาการบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
The Second Best Student of Bahasa Indonesia Class
นำงสำวนลิน
สุขปำน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๔ The Best Student of English Class
นำงสำวสุภำวดี
ดำก่ำ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
The Second Best Student of English Class
นำงสำวนลิน
สุขปำน
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖
The Third Best Student of English Class
นำยกษิเดช
เลิศอุดมธรรม
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๕ .๑ The Outstanding English Language Performance of the Culture and Language
Learning Program
นำงสำวบำหลี
นิจโชติ
สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
นำงสำวศิริรัตน์
ศรีสุข
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
คณะวิทยาการจัดการ
นำยศุภทิน
วีระ
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย
๖.๑ The Best Outstanding Performance in English Language
นำงสำวลัดดำรัตน์
บุญชู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖.๒ The Best Outstanding Performance in Malay Language
นำงสำวจรสศิธร
ด่ำนนอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
๖.๓ The Best Outstanding Performance in Cultural Learning Program 2017
นำยธนวิชญ์
อนันตกิจเจริญ
สาขาวิชาการตลาด
คณะวิทยาการจัดการ
นำงสำวรจนำ
สงวรรณ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ฯ
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
๖.๔ The Best Outstanding Performance in Cultural
นำยพงศกร
เริงจักร
สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๗
๗. มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ พ ม่ า (National University of Arts and Culture NUAC) เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
๗.๑ The Best Performance of Myanmar Dance
นำยสรำวุฒิ
ประสพผล
สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๗.๒ The Outstanding achievement in English Language Learning Program
นำงสำวนนทิดำ
แสงสิน
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะวิทยาลัยการดนตรี
๗.๓ The Outstanding achievement in Myanmar Language Learning Program
นำงสำวกุลธิดำ
ประภำศิริรัตน์
สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ คณะวิทยาลัยการดนตรี
๗.๔ The Best Performance of Myanmar Music
นำยจิรพัฒน์
ยุธชน
สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
๘. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
๘.๑ The Best in Cultural Dance
นำยเทพกำนต์
ทองปิว
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์
๘.๒ The Best in English
นำงสำวณัฐชนันทน์
แก้วหำนำม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.๓ The Best in Filipino
นำงสำวจัตตำรีย์
สุวรรณทัต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
๘.๔ The Best in Cultural Dance
นำงสำวชลดำ
ปิตะบุตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๘.๕ The TOP ๑ Student
นำงสำวจัตตำรีย์
สุวรรณทัต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
๘.๖ The TOP ๒ Student

๘
นำงสำวศุภรัตน์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๘.๗ The TOP ๓ Student
นำงสำวสุดำรัตน์
สาขาวิชาภาษาไทย

ผ่องสะอำด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เสนสิงห์
คณะครุศาสตร์

๙. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and HumanitiesUSSH) เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๙.๑ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Culture Performing Arts Course
นำงสำวพรชนก
ฤทธิ์เล็ก
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยฯ
คณะครุศาสตร์
๙.๒ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Communicative English Course
นำงสำวจินดำรัตน์
สมคำแสง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
๙.๓ The Outstanding Student Award for Excellence, Effort and Achievement in the
Basic Vietnamese Course
นำยจิรวัฒน์ กิฬำโภชน์
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สรุ ป ระดั บ ควำมพึ งพอใจของของผู้ ร่ ว มโครงกำรเพิ่ ม ประสบกำรณ์ ชี วิ ต สร้ำ งมิ ต รภำพ
“เรีย นร่ว มภำษำและวัฒ นธรรม”ในต่ำงประเทศ ปี กำรศึกษำ ๒๕๕๙ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหำวิท ยำลั ย ในต่ ำงประเทศ ตำรำงที่ ๕ ค่ำเฉลี่ ยและระดั บ ควำมพึ งพอใจของผู้ เข้ ำร่ว มโครงกำรเพิ่ ม
ประสบกำรณ์ ชี วิต สร้ ำงมิ ตรภำพ “เรี ย นร่ ว มภำษำและวัฒ นธรรม” ในต่ ำงประเทศ ปี ก ำรศึก ษำ ๒๕๕๙
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภำพรวมด้ำนที่ ๑ ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรต่ำงๆ มีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ ๔.๑๘ ± ๐.๗๔ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐) ด้ำนที่ ๒ ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓๘ ±
๐.๖๓ (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐) ด้ำนที่ ๓ กำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๔ ± ๐.๖๖
(คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๐) ด้ำนที่ ๔ ภำพรวมของโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๕ ± ๐.๖๕ (คิดเป็นร้อยละ
๘๙.๐๐) และผู้เข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำร ดังนี้
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ รำชอำณำจักรกัมพูชำ

๙
๑.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๑.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ ใหม่ให้ ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒ นธรรม
เรียนรู้ภำษำเพื่อนบ้ำนและภำษำอังกฤษเพิ่มเติมนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๑.๑.๒) เรียนรู้วัฒนธรรมที่คล้ำยคลึงกับไทย โดยเฉพำะภำษำเขมรเพื่อใช้ต่อยอดในกำรเรียน
กำรสอน อิทธิพลภำษำเขมรที่มีต่อภำษำไทย
๑.๑.๓) ได้โควตำจำก English Camp
๑.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๑.๒.๑) อยำกให้จัดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงกำรให้หลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่ดีเปิดโอกำสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจำกนั้ นยังได้
เรียนรู้วัฒนธรรมในต่ำงแดน และเป็นกำรสร้ำงมิตรภำพที่ดีเพรำะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๑.๒.๒) อยำกให้ มีกำรจับ บัดดี้ระหว่ำงนักศึกษำไทยและนักศึกษำกัมพูช ำเพื่อให้ เกิดกำร
แลกเปลี่ยนมำกกว่ำนี้และอยำกให้ PPIU จองโรงแรมก่อนล่วงหน้ำที่จะไปทัศนศึกษำ
๑.๒.๓) อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
๒. มหำวิทยำลัยชนชำติกวำงสี (Guangxi University for Nationalities) สำธำรณรัฐประชำชนจีน
๒.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๒.๑.๑) อยำกเพิ่มประสบกำรณ์ให้กับชีวิต เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เรียนรู้ภำษำจีน
เพื่อกำรติดต่อสื่อสำร
๒.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๒.๒.๑) ควรมีกำรดูแลและกำรทำควำมสะอำดที่พักอย่ำงสม่ำเสมอ
๒.๒.๒) ควรมีตำรำงกิจกรรมที่บอกเวลำชัดเจน เพื่อกำรวำงแผนในกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
ได้ถูกต้อง
๓. มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี (Guangxi University of Foreign Languages)
๓.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๓.๑.๑) อยำกเพิ่ มประสบกำรณ์ ชี วิตและแลกเปลี่ ยนภำษำและวัฒ นธรรมในสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
๓.๑.๒) อยำกเป็นตัวแทนนักศึกษำไทยในกำรเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชำวต่ำงประเทศได้
รู้จักประเทศไทย และสร้ำงชื่อเสียงให้ชำวต่ำงชำติได้รู้จักมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
๓.๑.๓) ได้รับทุนกำรศึกษำจำกสำขำวิชำ

๑๐
๓.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๓.๒.๑) มหำวิทยำลัยภำษำต่ำงประเทศกวำงสี ขำดควำมพร้อมในกำรประสำนงำนกำรรับ
นักศึกษำแลกเปลี่ยน
๓.๒.๒) อยำกให้เพิ่มเวลำอบรมภำษำจีนและภำษำอังกฤษ เพรำะภำษำจีนและภำษำอังกฤษ
มีควำมจำเป็นมำกเมื่อนักศึกษำมำแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ
๓.๒.๓) ตำรำงกำรเรียนกำรสอนที่จั ดในห้องเรียนมีมำกเกินไป อยำกให้มีกำรจัดเวลำในกำร
ไปทัศนศึกษำนอกมหำวิทยำลัยบ้ำง
๓.๒.๔) หอพั ก และห้ อ งน้ ำควรสะอำดและถู ก สุ ข อนำมั ย และควรมี ระบบอิ น เตอร์เน็ ต
ให้บริกำรและไม่มีรถรับส่งเวลำไปนอกมหำวิทยำลัย
๔. มหำวิ ท ยำลั ย มห ำสรั ส วตี เด็ น ปำซำร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บำห ลี
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
๔.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๔.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ ใหม่ให้ ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒ นธรรม
ที่ดีงำม เรียนรู้ภำษำเพื่อนบ้ำนและภำษำอังกฤษเพิ่มเติมในกำรติดต่อสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ นำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้ำนกำรเรียน
๔.๑.๒) อยำกได้ประสบกำรณ์ไปต่อยอดธุรกิจทำงบ้ำน (ด้ำนกำรค้ำ) และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทยและชำวเมืองบำหลีว่ำมีควำมเหมือนและแตกต่ำงกันอย่ำงไร
๔.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๔.๒.๑) อยำกให้จัดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงกำรให้หลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่ดีเปิดโอกำสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจำกนั้นยัง ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมในต่ำงแดน และเป็นกำรสร้ำงมิตรภำพที่ดีเพรำะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๕. มหำวิ ท ยำลั ย แห่ ง ชำติ ล ำว (National University of Lao-NUOL) เมื อ งเวี ย งจั น ทน์ สำธำรณ รั ฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว
๕.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๕.๑.๑) อยำกมีประสบกำรณ์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชำวลำวและ
ภำษำลำว
๕.๑.๒) อยำกให้จัดโครงกำรดีๆ อย่ำงนี้ทุกๆ ปี อย่ำงต่อเนื่อง
๕.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้

๑๑
๕.๒.๑) นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมตั้ ง ใจในพั ฒ นำทั ก ษะด้ ำ นภำษำลำวและพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศลำว
๕.๒.๒) อยำกให้จัดโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่องและเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม
เป็น ๑ เดือน เพรำะมีประโยชน์ต่อนักศึกษำในทุกๆ ด้ำน
๖. มหำวิทยำลัยอุตะระมำเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมำเลเซีย
๖.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๖.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ ใหม่ให้ ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒ นธรรม
เรียนรู้ภำษำเพื่อนบ้ำนและภำษำอังกฤษเพิ่มเติมนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๖.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๖.๒.๑) อยำกให้จัดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงกำรให้หลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่ดีเปิดโอกำสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจำกนั้นยังได้
เรียนรู้วัฒนธรรมในต่ำงแดน และเป็นกำรสร้ำงมิตรภำพที่ดีเพรำะได้เพื่อนใหม่อีกด้วย
๗. Lipa City Colleges, Batangas สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
๗.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๗.๑.๑) อยำกเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิตและแลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมที่ดีงำม
๗.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๗.๒.๑) นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำทักษะด้ำนภำษำฟิลิปปินโนและ
พร้อมที่จะเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ แต่ควรเพิ่มเวลำในกำรอบรมภำษำอังกฤษ ให้กับ
นักศึกษำที่มำร่วมโครงกำรรวมถึงกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำนสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์
๗.๒.๒) อยำกให้จัดโครงกำรนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพรำะอยำกให้รุ่นน้องได้เข้ำร่วมโครงกำร
เพรำะมีประโยชน์ต่อนักศึกษำในทุกๆ ด้ำน
๘. มหำวิทยำลัยสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮำนอย สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
๘.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๘.๑.๑) เพรำะอยำกเพิ่มประสบกำรณ์ชีวิต กำรเป็นอำจำรย์ผู้ควบคุมนักศึกษำในโครงกำร
เรียนร่วมค่ะ
๘.๑.๒) เพรำะอยำกมีประสบกำรณ์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชำว
เวียดนำมกับประเทศเพื่อนบ้ำนและเรียนรู้ภำษำเวียดนำม

๑๒
๘.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๘.๒.๑) นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำทักษะด้ำนภำษำเวียดนำมและ
พร้อมที่ จะเรี ยนรู้ศิล ปวัฒ นธรรมของประเทศเวียดนำม แต่ควรเพิ่มเวลำในกำรอบรมภำษำอังกฤษ ให้ กับ
นักศึกษำที่มำร่วมโครงกำรรวมถึงกำรเพิ่มข้อมูลพื้นฐำนสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
๘.๒.๒) อยำกให้จัดโครงกำรนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพรำะอยำกให้รุ่นน้องได้เข้ำร่วมโครงกำร
เพรำะมีประโยชน์ต่อนักศึกษำในทุกๆ ด้ำน
๘.๒.๓) ในกำรจัดโครงกำรครั้งต่อไปควรเตรียมยำมำให้หลำกหลำยประเภท และอยำก
ให้มีกำรซ้อมกำรแสดงและประชุมเตรียมควำมพร้อมมำกกว่ำนี้
๘.๒.๔) อยำกให้เพิ่มระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมเป็น ๑ เดือน
๙. Nanyang Polytechnic (NYP) สำธำรณรัฐสิงคโปร์
๙.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๙.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ ใหม่ให้ ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒ นธรรม
เรียนรู้ภำษำเพื่อนบ้ำนและภำษำอังกฤษเพิ่มเติมนำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้ำนกำรเรียน
๙.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๙.๒.๑) อยำกให้ จั ดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่ว มในโครงกำรให้ ห ลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้
๙.๒.๒) อยำกให้ปรับปรุงเรื่องเนื้อหำที่ใช้สอนในห้องเรียน ภำษำท้องถิ่น
๑๐. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
๑๐.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๑๐.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ใหม่ให้ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพิ่มเติม
ในกำรติดต่อสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติ และนำควำมรู้ด้ำนภำษำที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและด้ำนกำร
เรียน
๑๐.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๑๐.๒.๑) อยำกให้จัดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงกำรให้หลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้ เพรำะเป็นโครงกำรที่ดีเปิดโอกำสให้ทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม นอกจำกนั้นยังได้
เรียนรู้วัฒนธรรมในต่ำงแดน และเป็นกำรสร้ำงมิตรภำพที่ดี

๑๓
๑๑. มหำวิทยำลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชำติพม่ำ (National University of Arts and Culture -NUAC)
เมืองย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
๑๑.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๑๑.๑.๑) เพิ่มประสบกำรณ์ใหม่ให้ชีวิตในกำรเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ดีงำม เรียนรู้ภำษำเพื่อนบ้ำนและภำษำอังกฤษเพิ่มเติมในกำรติดต่อสื่อสำร
๑๑.๑.๒) อยำกศึ ก ษำวิธีก ำรเล่ น ดนตรี ศิ ล ปะกำรร่ำยรำของพม่ ำว่ำมี ค วำมเหมือ นและ
แตกต่ำงกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่ำงไร
๑๑.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๑๑.๒.๑) อยำกให้จัดโครงกำรทุกปี และเพิ่มประเทศที่ร่วมในโครงกำรให้หลำกหลำยและ
เพิ่มระยะเวลำให้มำกกว่ำนี้
๑๑.๒.๒) กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจและอยำกให้เพื่อนนักศึกษำพม่ำมำเรียนแลกเปลี่ยน
ที่ประเทศไทย
๑๒. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สำธำรณรัฐเกำหลี
๑๒.๑ เหตุผลที่ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้
๑๒.๑.๑) อยำกมีประสบกำรณ์และเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรม เทคนิคกำรถ่ำยภำพ ควำมรู้
ทำงนิเทศศำสตร์และเรียนรู้เบื้องหลังกำรถ่ำยทำ อุปกรณ์กำรทำงำนของจำกสถำบันกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
และอยำกแลกเปลี่ยนควำมรู้กันหลำยๆ ประเทศ
๑๒.๒ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงกำรนี้
๑๒.๒.๑) ได้รับกำรต้อนรับจำกทำงมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงดีและอยำกให้ทำตำมตำรำงงำน
ที่วำงแผนไว้
๑๒.๒.๒) อยำกให้มีระยะเวลำนำนกว่ำนี้ เช่น ๑ ปี เพรำะจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำนี้
ขณะนี้ สำนั กวิเทศสัมพัน ธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้ดำเนินโครงกำรระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ และ
ระยะที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำที่เข้ำร่วมโครงกำร ยังได้มีโอกำสทัศนศึกษำสถำนที่สำคัญของประเทศนั้นๆ และได้เข้ำเยี่ยมชม
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งทำให้ได้รับประสบกำรณ์และควำมรู้ทั้งทำงด้ำ นภำษำ วัฒนธรรมและวิถชี ีวิต
ควำมเป็ นอยู่ของประชำชนในประเทศเพื่อนบ้ำนและเครือรัฐออสเตรเลีย อันจะทำให้ เกิดควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงมิตรประเทศอำเซียนและนำนำชำติ นอกจำกนี้สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียนได้รับ เกียรติ
อย่ำงสูงจำกผู้บริหำรประจำมหำวิทยำลัยเดินทำงไปเข้ำร่วมพิธีปิดที่ผ่ำนมำ ซึ่งสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำย
อำเซียน ขอขอบพระคุณ มำ ณ โอกำสนี้ด้วย

๑๔

ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”
ในต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระยะที่ ๑: วันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐
๑. Phnom Penh International University (PPIU) เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๕

๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน

๓. มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Languages)
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๔. มหาวิทยาลัยมหาสรัสวตี เด็นปาซาร์ (University Mahasaraswati Denpasar-UNMAS) บาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๖
๕. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao-NUOL) เมืองเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๖. มหาวิทยาลัย อุตะระมาเลเซีย (University Utara Malaysia-UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย

๗. Lipa City Colleges, Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๘. มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities-USSH)
เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑๗

๙. Nanyang Polytechnic (NYP) สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๐. Phoenix Academy, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย

ระยะที่ ๒: วันที่ ๗ – ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๐
๑๑. มหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติพม่า (National University of Arts and Culture -NUAC)
เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

๑๘

ระยะที่ ๓: วันที่ ๑๑ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐
๑๑. Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลี

