
     

  

รับสมัครนักศึกษาทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ส ำนักงำนอธิกำรบดี จะจัดโครงกำรทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  (UBU 

Ambassadors) ส ำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัยอุบลำชธำนี โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำง

ตัวแทนนักศึกษำของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรต้อนรับอำคันตุกะ ดูแลนักศึกษำ

ต่ำงชำติและมีควำมพร้อมในกำรช่วยงำนอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย และเพ่ิมโอกำสในกำรเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์จริง ซึ่งจะด ำเนินโครงกำรในระหว่ำงวันที่ 28 – 31 กรกฎำคม 2560 ณ อ ำเภอ

เขมรำฐ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

นักศึกษำผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/lk2IUv และ

ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี (หลังเก่ำ) หรือทำง

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th ภำยในวันที่ 7 กรกฎำคม 2560 โดยส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 

จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

คุณสมบัตผิู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 

1. เป็นนักศึกษำระดับชั้นปริญญำตรี ชั้นปีที่ 1 ถึงปีท่ี 3 และสำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่ำ 1 

ปีกำรศึกษำ 

2. มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษในระดับพอใช้/สื่อสำรได้ 

3. มีจิตอำสำและสำมำรถถ่ำยทอดควำมเป็น มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ให้แก่ผู้อื่นรับทรำบได้ 

4. มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจ ำตัว 

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และควำมมุ่งมั่นในกำรเรียนรู้/กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

6. ผู้ที่มีควำมรู้ภำษำที่สำม จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

7. ผู้ที่มีประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตหรือกำรศึกษำในต่ำงประเทศ หรือเคยเข้ำร่วมกิจกรรมของส ำนักงำน

วิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ 

 

  

https://goo.gl/lk2IUv
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ก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎำคม 2560 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกเข้ำร่วม
โครงกำร 

10 กรกฎำคม 2560 

คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำร 12 กรกฎำคม 2560 
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมโครงกำร 14 กรกฎำคม 2560 
ปฐมนิเทศผู้เข้ำร่วมโครงกำร 25 กรกฎำคม 2560 
วันที่จัดโครงกำร 28 – 31 กรกฎำคม 2560 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

- ข้อควำมทำงเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/UBU.Inter  

- โทร: 045 353038  

- อีเมล์: intercoop@ubu.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ  ผู้ที่ไม่สามารถรายงานตัวในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกดังกล่าว  
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ือเข้าร่วมโครงการ  

http://www.facebook.com/UBU.Inter


     

  

ก าหนดการ 

โครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ (UBU Ambassadors) 

ณ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560 

วันที ่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

28 ก.ค. 60 06.00 ออกเดินทำงไปยังอ ำเภอเขมรำฐ  

08.30 ลงทะเบียน  

08.45 - 09.00 พิธีเปิด  

09.00 - 12.00 กิจกรรมละลำยพฤติกรรมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Walk Rally)  

12.00 - 13.00 รับประทำนอำหำรเที่ยง  

13.00 - 15.00 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสถำนท่ีท่องเที่ยวใน

จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

15.00 - 17.00 เสวนำแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้อมลูที่น่ำสนใจ ของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

17.00 - 18.00 พักผ่อนตำมอัธยำศยั  

18.00 – 19.00 รับประทำนอำหำรเย็น  

29 ก.ค. 60 09.00 - 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อกำรสื่อสำรข้ำมวัฒนธรรม   

12.00 - 13.00 รับประทำนอำหำรเที่ยง  

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติกำร หัวข้อมำรยำทสำกล กำรดูแลแขกผู้ใหญ่ และกำร

บริกำรระดับมำตรฐำนสำกล 

 

16.00 - 17.00 รับประทำนอำหำรเย็น  

17.00 – 18.00 พักผ่อนตำมอัธยำศยั  

30 ก.ค. 60 08.00 - 12.00 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เทคนิคกำรแต่งหน้ำ  

12.00 - 13.00 รับประทำนอำหำรเที่ยง  

13.00 - 16.00 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เทคนิคกำรแต่งหน้ำ (ต่อ)  

16.00 - 17.00 พักผ่อนตำมอัธยำศยั  

17.00 - 18.00 รับประทำนอำหำรเย็น  

18.00 - 20.00 เตรียมกำรน ำเสนอผลงำน Microsoft Power Points  

31 ก.ค. 60 08.00 - 11.00 น ำเสนอผลงำน Microsoft Power Points  

12.00 -13.00 รับประทำนอำหำรเที่ยง  

13.00 - 15.00 มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ พิธีปิด  

15.00 ออกเดินทำงกลับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี  

17.00 เดินทำงถึงมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนีโดยสวัสดภิำพ  

 

               



      ทตูกิจกรรมวิเทศสมัพนัธ์ รุ่นที ่1 

      นกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

* ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  
   หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

 

 
ใบสมัครเข้าร่วมเป็นทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ตามท่ีส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสมัครเข้าร่วมเป็นทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนให้
การต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งในและต่างประเทศ แนะน ามหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศนั้น 

 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) .............................................................................. ......มีความประสงค์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้สังกัดคณะ 
.......................................... พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าที่เก่ียวข้องกับการสมัครเข้าร่วมเป็นทูต
กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ โดยได้กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่างนี้อย่างครบถ้วน และยินยอม
ให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและรายละเอียดผู้สมัคร 

ชื่อ-นามสกุล            
Name-Surname           
ชื่อเล่น         เพศ    ชาย   หญิง    อ่ืน ๆ 
ที่อยู่ Facebook           
วัน/เดือน/ปีเกิด             อายุ       ปี    
คณะ           ชั้นปีที่    
รหัสประจ าตัวนักศึกษา       เกรดเฉลี่ยสะสม    
สาขา    วิชาเอก      วิชาโท     
เกรดวิชาภาษาอังกฤษสะสม    คาดว่าส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา    
 

ส่วนที ่2 ช่องทางการติดต่อผู้สมัคร 

ที่อยู่             
            
            
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)         
ที่อยู่อีเมล              
Facebook            

mailto:intercoop@ubu.ac.th


      

* ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  
   หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

ส่วนที ่3 ช่องทางการติดต่อผู้ปกครองของผู้สมัคร 

ชื่อ-นามสกุล บิดา        อาชีพ     
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)         
 
ชื่อ-นามสกุล มารดา        อาชีพ     
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)         

ส่วนที ่4 ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  
(ถ้ามีผลสอบวัดระดับภาษาเช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, UBU-Test เป็นต้น) 

 ภาษาอังกฤษ 
  ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    
  ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    
  ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    
 ภาษาอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
  ภาษา   ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    
  ภาษา   ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    
  ภาษา   ชื่อการทดสอบ     คะแนนที่ได้    

ส่วนที่ 5 ความสามารถพิเศษ  
(เช่น เล่นดนตรี ฟ้อนร า ขับร้อง กีฬา พิธีกร เป็นต้น) 

1.        6.       

2.        7.       

3.        8.       

4.        9.       

5.        10.       

ส่วนที่ 6 ผลงานดีเด่น/สร้างสรรค์/รางวัลที่ได้รับด้านการศึกษาหรือกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

mailto:intercoop@ubu.ac.th


      

* ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังเก่า)  
   หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

ส่วนที่ 7 ทุนการศึกษาและฝึกอบรม หรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศ 

1. ชื่อทุน/โครงการ            

ประเทศ        ระยะเวลา   ปี    เดือน           วัน 

2. ชื่อทุน/โครงการ            

ประเทศ        ระยะเวลา   ปี    เดือน           วัน 

3. ชื่อทุน/โครงการ            

ประเทศ        ระยะเวลา   ปี    เดือน           วัน 

ส่วนที่ 8 เอกสารแนบ 

 ส าเนาบัตรนักศึกษา 

 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 

 เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา จากส่วนที่ 4, 5, 6, และ 7 (ถ้ามี) 

 ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบพบ
ภายหลังว่ามีข้อความที่ไม่เป็นจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิ์ในการสมัครและการเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มี
เงื่อนไข และหากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ข้าพเจ้ายินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายทุกประการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

ลงชื่อ       ผู้สมัคร 

   (    ) 

วันที่   เดือน    พ.ศ.    
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