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ค าน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีนักศึกษาต่างชาติจ านวนมาก จึงจ าเป็นอย่างที่นักศึกษาต่างชาติต้อง
ศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ การอยู่ในราชอาณาจักรไทย รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณีไทยที่ควรน ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสม อีกทั้งศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ในการเรียนภาษาไทยได้
เป็นอย่างดี  งานวิเทศสัมพันธ์จึงจัดท าโครงการใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ขึ้น 
 การจัดอบรมในครั้งนี้จะอบรมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น กองพัฒนา
นักศึกษา  ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสกลนคร  ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์  ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่จัดอบรมร่วมและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี 

รายงานการประเมินผลด าเนินโครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือให้
ทราบเกี่ยวกับข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพ่ือสามารถเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานและใช้ในการปรับปรุง
ส าหรับการจัดโครงการในครั้งต่อไป   
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บทน า 
ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมาศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในกรณี
นักศึกษาต่างชาตินั้น จะต้องมีข้อปฏิบัติทั้งตามกฎหมายไทย และกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภาพ
สังคมวัฒนธรรมไทยที่ไม่มีความคุ้นชิน ซึ่งนักศึกษาต่างชาติอาจจะปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในบางโอกาส เนื่องจาก
ยังไม่ทราบข้อก าหนดต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก แนะน านักศึกษาต่างชาติ และ
เป็นหน่วยงานที่ประสานระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานวิเทศสัมพันธ์จึงขอ
จัดท าโครงการหน่วยบริการนักศึกษาต่างชาติขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลนักศึกษาต่างชาติมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นเพ่ือให้ทราบว่าโครงการใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใด  คณะกรรมการประเมินผลงานวิเทศสัมพันธ์  จึงขอประเมินโครงการและจะน าผลที่ได้รับมา
ปรับปรุงเพือ่ด าเนินการในคราวต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 
2. เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการประเมิน 
1. ประเมินจากแบบสอบถาม 
2. ประเมินจากการสังเกต 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบสอบถาม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่งานวิ เทศสัมพันธ์ โดยแจกแบบประเมินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
ใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 โครงการใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ สรุปผลการด าเนินโครงการได้ดังนี้ 
 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรมใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
1. ข้อมูลทั่วไป 
    1.1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน 
  นักศึกษา     จ านวน  9  คน 
  บุคลากร     จ านวน  2  คน 

1.2 เพศ   
         ชาย      จ านวน  8  คน 
         หญิง     จ านวน  3  คน 
   1.3 สาขาวิชา/หน่วยงาน 
  ภาษาไทยเบื้องต้นหลักสูตร 1 ปี  จ านวน  9  คน 
  งานวิเทศสัมพันธ์    จ านวน  2  คน 
 

2. ตารางแสดงร้อยละความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการใช้ชีวิตในสังคมไทยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 

หัวข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

1. ระยะเวลาที่จัดท าโครงการมีความเหมาะสม 81.80 18.20 - - - 

2. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม 90.90 9.10 - - - 

3. สถานท่ีจัดอบรมมีความเหมาะสม 81.80 9.10 9.10 -   - 

4. การจัดกิจกรรมการอบรมมีความเหมาะสม 100 - - - - 

5. วิทยากรเป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ 90.90 9.10 - - - 

6. สื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรมมีความพร้อม 63.60 18.20 18.20 - - 

7. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเป็นอย่างด ี 81.80 18.20 - - - 

8. ท่านได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มขึ้น 36.35 54.55 9.10 - - 

9. ท่านสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

45.45 45.45 - 9.10 - 

10. ท่านประสงค์ให้จัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง 72.70 27.30 - - - 

11. การประสานงานในการศึกษาดูงานเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

90.90 9.10 - - - 

12. สถานท่ีในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม 63.60 27.30 9.10 - - 

13. นักศึกษาเกิดความประทับใจในการศึกษาดูงาน 81.80 9.10 9.10 - - 
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3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. เป็นกิจกรรมที่ดี นักศึกษาต่างชาติได้รู้กฎ ระเบียบ และจังหวัดสกลนครเพ่ิมมากขึ้น อยากให้จัดทุก
ปี (3 คน) 

2. อยากให้จัดไปอุดร และนครพนม บ้านลุงโฮด้วย (2 คน) 
3. ไปดูงานแต่ละที่ใช้เวลาน้อยเกินไป อยากให้เพ่ิมระยะเวลา (1 คน) 
4. พ่ีๆและอาจารย์ใจดี และอาหารฟรี (1 คน) 
5. นักศึกษายังไม่เข้าใจภาษาไทยมากพอท าให้การบรรยายต้องยืดเยื้อไป เนื่องจากมีล่ามช่วยแปล (1) 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากผลการด าเนินงาน และการประเมินสามารถสรุปได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุดจ านวน 11 รายการ 
ระดับมาก 1 รายการ และระดับมากที่สุดกับมากเท่ากัน 1 รายการ โดยในภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการจัดกิจกรรมการอบรมมีความเหมาสมมากที่สุดร้อยละ 100 เต็ม และในด้าน
ระยะเวลา เนื้อหา สถานที่ วิทยากร สื่ออุปกรณ์ การดูแลของเจ้าหน้าที่ การประสานงาน และความประทับใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 จากข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนั้นจะพบว่ามีการเสนอให้จัดกิจกรรมนี้ทุกปี และควรเพ่ิมระยะเวลาในการ
จัด อีกทั้งเพ่ิมสถานที่ที่ไปเรียนรู้และศึกษาดูงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตบ้านของประธานโฮจิมินห์ที่บ้านนา
จอก จังหวัดนครพนม เพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์อันดีที่ไทยและเวียดนาม
มีมาด้วยกันอย่างช้านาน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ดูแลว่านักศึกษาควรมีทักษะทางภาษาไทย
ที่สูงกว่านี้เพ่ือการท าความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดูแลก็เป็นล่ามให้อยู่แล้วแต่จะเสีย เวลาใน
การดูงานแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาในการท ากิจกรรมกับแต่ละหน่วยงาน  
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บรรยาย “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
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