
 

รายงานสรุปและประเมินผล 
โครงการ BUU Summer Cultural Camp 2019 
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดย ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการจัดโครงการ BUU Summer 
Cultural Camp 2019 ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ และนิสิตชาวไทยของ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวนทั้งสิ้น ๓๐ คน ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ  
แบบสอบถามมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และน ามาเทียบเกณฑ์เพ่ือแปลความหมายของคะแนน แบ่งเป็น    
๓ ส่วน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม  
ตารางที ่๑ จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n = ๒๘) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n) ร้อยละ  ( % ) 
เพศ 

ชาย ๘ ๒๘.๕๗ 
หญิง ๒๐ ๗๑.๔๓ 
รวม ๒๘ ๑๐๐.๐ 

อายุ 
๑๘ ปี ๔ ๑๔.๒๙ 
๑๙ ปี ๓ ๑๐.๗๑ 
๒๐ ปี ๑๐ ๓๕.๗๑ 
๒๑ ปี ๖ ๒๑.๔๓ 
๒๒ ปี ๓ ๑๐.๗๑ 
๒๔ ปี ๑ ๓.๕๗ 
๒๕ ปี ๑ ๓.๕๗ 
รวม ๒๘ ๑๐๐.๐ 

ประเทศ 
ไทย ๑๔ ๕๐.๐ 
เมียนม่าร ์ ๑ ๓.๕๗ 
จีน  ๒ ๗.๑๔ 
เกาหลี ๑ ๓.๕๗ 
ญี่ปุ่น ๑ ๓.๕๗ 
อินโดนีเซีย ๑ ๓.๕๗ 



 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (n) ร้อยละ  ( % ) 
เวียดนาม  ๑ ๓.๕๗ 
กัมพูชา ๒ ๗.๑๔ 
ฟิลิปปินส์ ๑ ๓.๕๗ 
สิงคโปร์ ๑ ๓.๕๗ 
มาเลย์เซีย ๑ ๓.๕๗ 
อินเดีย ๑ ๓.๕๗ 
มิส ๑ ๓.๕๗ 
รวม ๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๑ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ มีอายุ ๒๐ ป ีจ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ และมาจากประเทศไทย จ านวน 
๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ฯ โดยภาพรวม 

ตารางที ่๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ ฯ โดยภาพรวม 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ (n = ๒๘) 

ความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการฯ 
ค่าเฉลี่ย 

(   ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
1. You have learnt appropriate knowledge, understanding and 
skill associate to your study. 

4.57 0.50 

2. You have gained new experiences and cultivated concept 
to adapt for your study.  

4.79 0.42 

3. You have opportunity to share opinion, create friendship 
between participants and cooperate with them.   

4.86 0.45 

4. Guest speakers are capable to convey their knowledge and 
experience. 

4.71 0.46 

5. You have known Burapha University & Thailand better. 4.86 0.36 
6. University locations and study visits are appropriate.  4.68 0.48 
7. Publicity and available information is appropriate. 4.68 0.48 
8. Food and coffee break is appropriate. 4.82 0.48 
9. Accommodation is appropriate. 4.93 0.26 
10 Hospitality and staff are impressed. 4.93 0.26 
11. Overall of your time. 4.89 0.31 

รวม 4.79 0.40 
  

   
 
 

x



 

 
 จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการ ฯ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก (    = ๔.๗๙, SD = ๐.๔๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการในเรื่องต่างๆ ในระดับ ดีมาก (    = ๔.๕๗ – ๔.๙๓) โดยข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยในระดับ ดีมาก สูงสุด คือ Accommodation is appropriate. และ Hospitality and staff are 
impressed. (    = ๔.๙๓, SD = ๐.๒๖) รองลงมาคือ Overall of your time. (    = ๔.๘๙, SD = ๐.๓๑) และ
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดคือ You have learnt appropriate knowledge, understanding and skill 
associate to your study. (    = ๔.๕๗, SD = ๐.๕๐) 
 
หมายเหตุ : การแปลความหมายของคะแนน มีเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, ๒๕๓๗) 
      

            คะแนนเฉลี่ย      ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง ต้องปรับปรุง 
    ๑.๕๐ – ๒.๔๙  หมายถึง น้อย 
    ๒.๕๐ – ๓.๔๙  หมายถึง ปานกลาง 
    ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง ดี 
    ๔.๕๐ – ๕.๐๐  หมายถึง ดีมาก 

 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

๑. Maybe we can be less since of the buddy system? He so that we can have some time 
to do our own things and do not need to trouble our buddy because I feel bad that 
my buddy has to always wait for me but overall I enjoyed this camp a lot thank you so 
much Burapha University and staffs I love you all. 

๒. This camp is very nice I'll convince my friends to join in next year. 
๓. I'd like to say thank you for all great experiences you prepared. Every single experience 

was so amazing. 
๔. Love it. Thank you all the staffs and camp director for a good care and activities like 

this. 
๕. This one week in Thailand was amazing and I'll keep as the most precious memory in 

my life. 
๖. Thank you so much to the staff and everyone who have put so much effort in making 

this camp very memorable and fun. 
๗. I really enjoy the time at BUU Summer Camp 2019. I'm really impressed by the 

hospitality and helpfulness of staff and Thai participants. I also like the way the 
information is conveyed throughout the program. The combination between held trips 
and presentation makes it interesting to learn about cultures. 

๘. This camp is very good for me. I want it last longer. The food is very good, but too 
much coffee break. 

๙. Think the snack is a little bit more. So I think try to make it to a small amount. 
๑๐. It'd be better to know some exchange programs of Burapha University. 

x

x x

x

x



 

๑๑. Maybe next year should more add the outdoor like outbound game to build up our 
teamwork and problem solving everything here very interesting for me. 

๑๒. For the break I think it's good but some of them quite a lot. 
๑๓. Everything and everyone is so nice they care for each other I'm happy with it. 
๑๔. In my opinion I think the program should be extend more than 7 days, 12 day is 

appropriate. To have more time to spend and take time with the participants and also 
have more time to take a break in order to flexible schedule. Moreover, field trip 
should be more than 1 place outside so we can explore new places. 

๑๕. The food is delicious. 
๑๖. It would be better if we get some nap-time or free time between morning and 

afternoon class. 
๑๗. BUU Summer Camp 2019 it's a good and standard program one that provide all the 

international student have a chance to visit the important place in Thailand. 
๑๘. The coffee break for the first and second day a flow but the following days got clashed 

that must be organized. The breakfast could have be improved because many of them 
don't prefer to take rice and heavy meals on the morning but all over the programme 
was so good and the participants and staffs are so friendly and I learned so many 
things along the programme. 

๑๙.  It was my wonderful experience more than what I expected it to be. Everything was 
managed so accurately. 

๒๐. Thai participants should get a chance to know other international participants before 
joining the camp. (The list of international participants) 

๒๑. The schedule of this camp is too tight. As a result, some of participants were 
exhausted during the day. It would be great if you can extend the time period of this 
camp to be longer approximately 9 days and 1 day for free (no activities).       
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