
 

วาระการประชุม 
คณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการจัดตั้งส านักการศึกษานานาชาติ 

ครั้งที่ 1/2559 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ แจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ (ร่ำง) โครงกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม :  

1. อธิกำรบดี มอบหมำยให้ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์พิจำรณำขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และงำนที่จะ
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลำอันใกล้ของหน่วยงำน พิจำรณำกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และควำม
จ ำเป็นของหน่วยงำนใหม่อีกครั้ง เพ่ือดูควำมเหมำะสมของหน่วยงำนว่ำควร ใช้ชื่อ “ส ำนัก
กำรศึกษำนำนำชำติ International Education Office” หรือ “ส ำนักงำนกำรศึกษำนำนำชำติ 
Office of International Education” สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

2. เห็นควรให้เปลี่ยนเป้ำหมำยกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำติ ให้สอดคล้องกับนโยบำยจำกที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยฯ คือ 750 คน (ร้อยละ 5 ต่อจ ำนวนนักศึกษำไทยที่รับเข้ำ) ดังนั้น จ ำนวนนักศึกษำ
ต่ำงชำติที่ควรรับเข้ำมำประมำณ 200 คนต่อปี (นักศึกษำเต็มเวลำ) x 4 ปี ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายการรับเข้าต่อปีการศึกษา (คน) 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จ านวนนักศึกษา หลักสูตรเต็มเวลา 
2559 20 150 
2560 40 200 
2561 80 200 
2562 160 200 

รวมทั้งสิ้น 
300 750 

1,050 
 

1. อธิกำรบดี เสนอประเด็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำคณะประสงค์จัดท ำหลักสูตรเป็นเป็น
ภำษำไทย หรือภำษำอังกฤษ โดยหำกจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ วิชำศึกษำทั่วไปของ
ทุกคณะต้องมีควำมพร้อม จำกนั้นคณบดี คณะบริหำรศำสตร์ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำร
หลักสูตรภำษำอังกฤษ โดยให้ข้อมูลว่ำทุกคณะพร้อมและสำมำรถจัดวิชำศกึษำท่ัวไปเป็น
ภำษำอังกฤษได้ 

2. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ เสนอให้มีนโยบำยมหำวิทยำลัยขับเคลื่อนให้เปิดหลักสูตร
ภำษำอังกฤษ พร้อมพิจำรณำเรื่องค่ำตอบส ำหรับผู้สอนเป็นภำษำอังกฤษ 

3. ที่ประชุมเสนอให้เริ่มจำกคณะที่มีหลักสูตรที่พร้อมในกำรเริ่มด ำเนินกำรน ำร่อง คือ คณะศิลป
ศำสตร์ บริหำรศำสตร์ เกษตรศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ 

4. ให้สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ ควบคู่กับกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบตำมข้อเสนอแนะ มอบ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้เนื้อหำใน (ร่ำง) โครงกำร
จัดตั้งส ำนักงำนกำรศึกษำนำนำชำติ โดยใส่ข้อมูลในเชิงสถิติเพ่ือให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน ปรับจ ำนวนเป้ำหมำยนักศึกษำต่ำงชำติรับเข้ำ หำก
สำมำรถระบุสำขำวิชำได้จะช่วยท ำให้แผนมีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน ขยำยแผนงำนจำก 4 ปี 
เป็น 5 ปี  แล้วน ำเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง



4.2 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสำนงำน ด ำเนินกำรเพื่อรองรับกระบวนกำรเทียบวุฒิ 
2. หอพักนักศึกษำต่ำงชำติ (1) พักรวมกับนักศึกษำไทย หอพักแอร์ จัดสรร 1-2 ชั้น ไว้ส ำหรับ

นักศึกษำชำวต่ำงชำติ (2) สร้ำงหอพักใหม่ 

มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือทรำบ ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
2. รับทรำบเพื่อพิจำรณำ แผนกำรด ำเนินงำนจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2559 
- เห็นชอบในเบื้องต้น มอบคณะที่มีควำมพร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ จัดส่งรำยละเอียดให้ 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ เพื่อด ำเนินกำรแปลให้ได้หลำยภำษำโดยให้สอดคล้องตำมกลุ่ม
ประเทศเป้ำหมำยที่จะไปผลิตสื่อและไปประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

- (รำยละเอียดเพ่ิมเติม ตำมข้อเสนอแนะในเอกสำรประกอบกำรประชุมที่แก้ไข) 

4.3 แนวโน้มควำมเป็นไปได้ในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติของแต่ละหลักสูตร และแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. คณะที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของนักศึกษำต่ำงชำติและพร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ (ในหลักสูตร

ปกติ) ปีกำรศึกษำ 2559 (จำกที่ประชุม) 
- คณะวิศวกรรมศำสตร์  
- คณะบริหำรศำสตร์ 
- คณะเกษตรศำสตร์ 
- คณะศิลปศำสตร์ 

2. อำจำรย์สุมำลี เสนอให้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเป็นภำษำท้องถิ่นของแต่ละประเทศ 
เช่น ภำษำจีน ภำษำลำว ภำษำเวียดนำม ภำษำเขมร ฯ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำย
ยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือทรำบ ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ณ ปีกำรศึกษำ 2559 และแผนกำรรับนักศึกษำ
ต่ำงชำติของคณะ/วิทยำลัย ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 

- รับทรำบ 
2. เพ่ือพิจำรณำ คณะจัดส่งข้อมูลแผนหรือแนวโน้มควำมเป็นไปได้ในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำ

ศึกษำต่อ ในปีกำรศึกษำ 2559-2564 
- มอบคณะที่มีควำมพร้อม 4 คณะ ให้น ำเสนอข้อมูลมำที่ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ภำยใน

วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559  
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- มอบคณะที่มีควำมพร้อม 4 คณะ ให้วำงแผนเพ่ือเพ่ิมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเป็น
ภำษำอังกฤษ 

3. เพ่ือพิจำรณำ แนวทำงกำรจัดกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำต่อ 
- มอบ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้คณะที่มีควำมพร้อม และมีจ ำนวน

เป้ำหมำยนักศึกษำต่ำงชำติที่ต้องกำรชัดเจน ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก และเตรียม
ควำมพร้อมกิจกรรมรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ 

4. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดเตรียมบรรยำกำศ กิจกรรม และกำรดูแล ช่วยเหลือนักศึกษำ
ต่ำงชำติ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ เพ่ือให้เกิดควำมประทับใจ ทั้งจำกกำร
ดูแลและคุณภำพหลักสูตร 

5. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดหำแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำต่ำงชำติมำศึกษำต่อที่
มหำวิทยำลัย  

6. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรเทียบ
คุณวุฒิ และโอนหน่วยกิต 

4.4 สถำนทีจ่ัดตั้งส ำนักงำนของส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 

มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือพิจำรณำ สถำนที่จัดตั้งส ำนักงำนของส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
- เห็นควรให้น ำเสนอเพ่ือพิจำรณำอีกครั้งในครำวหน้ำ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 ก ำหนดกำรประชุมในครั้งต่อไป (ครั้งที่ 2/2559) 

มติที่ประชุม: สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมีนำคม 2559 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานด าเนินการจัดตั้งส านักการศึกษานานาชาติ 

ครั้งที่ 1/2559 
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผู้มาประชุม 

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธำน 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี  รองประธำน 
3. (แทน) ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยจัดกำรศึกษำนอกท่ีตั้ง  นำยณัฐสิทธิ์  วงศ์จันทำ  กรรมกำร 
4. คณบดีคณะเกษตรศำสตร์     รศ.ธีระพล บันสิทธิ์  กรรมกำร 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์    รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  กรรมกำร 
6. คณบดีคณะศิลปศำสตร์     ผศ.ดร.ปรียำภรณ์ เจริญบุตร กรรมกำร 
7. คณบดีคณะบริหำรศำสตร์     รศ.มันทนำ สำมำรถ  กรรมกำร 
8. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ   ผศ.ดร.กัญญำ จึงวิมุติพันธ์ กรรมกำร 
9. คณบดีคณะรัฐศำสตร์     ดร.ฐิติพล ภักดีวำนิช  กรรมกำร 
10. (แทน) คณบดีคณะเภสัชศำสตร์    นำงนีลนำรำ  ศรีส ำรำญ  กรรมกำร 
11. (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำงสำวสมำพร นนท์พละ  กรรมกำร 
12. ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ    นำยอัมพล พันธุ์วงศ์  กรรมกำร 
13. หัวหน้ำงำนทะเบียนนักศึกษำและประมวลผล  นำยพรนเรศ  มูลเมืองแสน กรรมกำร 
14. หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรบัณฑิตศึกษำ   นำงสำวสิริพัฒน์  ลำภจิตร กรรมกำร 
15. หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   นำงภูษณิศำ นวลสกุล  กรรมกำร 
16. หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  นำยธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ กรรมกำร 
17. หัวหน้ำส ำนักงำนพัฒนำนักศึกษำ    นำยครรคิด  เครือวัลย์  กรรมกำร 
18. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักวิทยบริกำร  นำงสำวอุษำ ผูกพันธ์  กรรมกำร 
19. หัวหน้ำส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์    นำงสำวพัชรินทร์ ดั่งฐำกูร  กรรมกำร 
20. หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  นำยเพลิน  วิชัยวงศ์  กรรมกำร 
21. หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ    นำงอมร  วิชัยวงศ ์  กรรมกำร 
22. หัวหน้ำงำนสวัสดิกำรนักศึกษำ    นำงสำวรมิตำ ผูกรักษ์  กรรมกำร 
23. หวัหน้ำฝ่ำยหอพักนักศึกษำ    นำงสำวระพีพร  ประทุมเลิศ กรรมกำร 
24. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    นำยภำคภูมิ   โทนหงสำ  กรรมกำร 
25. นักวิชำกำรศึกษำ      นำยจักรพงศ์ เพ็งพุฒ  กรรมกำร 
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26. นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร    นำงสำวลักขณำ กอแก้ว  กรรมกำร 
27. ผู้ปฏิบัติงำนบริหำรปฏิบัติงำน(กำรเงิน)   นำงสำววำริณีย์ ทองเจือ  กรรมกำร 
28. นักประชำสัมพันธ์     สิบเอกสมศักดิ์ สันติวงศกร กรรมกำร 
29. นักประชำสัมพันธ์     นำงทิพวรรณ เวฬุวนำธร  กรรมกำร 
30. นักวิเทศสัมพันธ์      นำงสำวจริญดำ บุญจันทร์  กรรมกำร 
31. นักวิเทศสัมพันธ์      นำงสำวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข กรรมกำร 
32. นักวิเทศสัมพันธ์      นำงสำวกำญจนำ มะโนมัย กรรมกำร 
33. นักวิเทศสัมพันธ์      นำยธนำวุฒิ ภักดียำ  กรรมกำร 
34. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ   ดร.อรนุช ปวงสุข   กรรมกำร 

และเลขำธิกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์     รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์  ติดรำชกำร 
2. คณบดีวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข  รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม ติดรำชกำร 
3. คณบดีคณะนิติศำสตร์     อ.ขรรค์เพชร ชำยทวีป  ติดรำชกำร 
4. คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร  ติดรำชกำร 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย  ผศ.ดร.มงคล ปุษยตำนนท์  ติดรำชกำร 
6. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร    อ.ฉวีวรรณ ชัยวัฒนำ  ติดรำชกำร 
7. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     นำยรัชชนนท์  แกะมำ  ติดรำชกำร 
8. หัวหน้ำงำนรับเข้ำศึกษำ     นำงวิชชุดำ มงคล  ติดรำชกำร 
9. หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย นำงรัชนี นิคมเขตต์  ติดรำชกำร 
10. หัวหน้ำส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำร   นำยนรำธิป  อำษำรักษ์  ติดรำชกำร 
11. นักประชำสัมพันธ์     นำยเทอดภูมิ ทองอินทร์  ติดรำชกำร 
12. นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร    นำงสำวรจนำ เมษำคุณ  ติดรำชกำร 
13. เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป    นำงสำวนพวรรณ เขียวหวำน ติดรำชกำร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.อนันท์ธนำ เมธำนนท์     อำจำรย์ 
2. นำงสำวปริศนำ  กองเหียะ     นักวิชำกำรศึกษำ 
3. นำงสุภนิตย์   บุตรกำล     นักวิเทศสัมพันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดตัง้ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
 นำงสำวอรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ แจ้งที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 

1. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ และ
แจ้งให้ทุกฝ่ำยเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำด ำเนินงำน 

มติที่ประชุม : รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 (ร่ำง) โครงกำรจัดตัง้ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำต ิ

 นำงสำวอรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ แจ้งที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำ ดังนี้ 
 

1. ชื่อ ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ International Education Office 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบัน มีนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี จ ำนวน 21 คน โดยใช้ทุนส่วนตัว จ ำนวน 11 คน และอยู่ภำยใต้ทุนกำรศึกษำจ ำนวน 10 
คน ซึ่งในจ ำนวนนี้ เป็นนักศึกษำจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวศึกษำ จ ำนวน 9 คน ซึ่งได้รับ
กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ จำก ส ำนักงำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำง
ประเทศ (สพร.) หรือในปัจจุบันคือ กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และเป็น
นักศึกษำจำกรำชอำณำจักรกัมพูชำศึกษำ จ ำนวน 1 คน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี ที่มหำวิทยำลัยฯ ทูลเกล้ำฯ ถวำยแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยฯ ยังรับนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ในกลุ่มประเทศอำเซียน เข้ำร่วม
กิจกรรมภำยใต้โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของมหำวิทยำลัยฯ เป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 
200 คน  

ด้วย มหำวิทยำลัยฯ เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ ที่มีแนวโน้มจะ
เพ่ิมมำกขึ้นเนื่องจำกกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน มหำวิทยำลัยฯ โดย ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี  ซึ่งมีภำรกิจสนับสนุนกิจกำรด้ำนกำรต่ำงประเทศ จึงได้ผลักดันและด ำเนินกำรเตรียม
ควำมพร้อมส ำหรับกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำติ อำทิ แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำ
นำนำชำติ เพ่ือระดมควำมคิดเห็นและจัดท ำร่ำงระเบียบและเกณฑ์กำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ ระบบเทียบ
โอนหน่วยกิต กำรเตรียมสภำพแวดล้อมให้มีควำมเป็นนำนำชำติ กำรวำงระบบเพ่ือดูแลชีวิตควำมเป็นอยู่



8 

 

 

ของนักศึกษำต่ำงชำติ และที่ส ำคัญยิ่งคือกำรเตรียมกำรและประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษำต่ำงชำติ
สนใจเข้ำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยฯ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวซึ่งถือเป็นภำรกิจส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยฯ เข้ำสู่
สถำบันอุดมศึกษำระดับสำกล ยังไม่มีหน่วยงำนกลำงเข้ำมำรองรับหน้ำที่และภำรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึง
มีควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้ง ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ ให้เป็นหน่วยงำนกลำง รับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำ
นำนำชำติอย่ำงเป็นรูปธรรมและรองรับกำรด ำเนินกำรในข้ำงต้นเพ่ือเป็นกำรผลักดันมหำวิทยำลัยฯ สู่ควำม
เป็นนำนำชำติ อำทิ งำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรของมหำวิทยำลัยให้กับชำวต่ำงชำติ รับเข้ำ
นักศึกษำต่ำงชำติ ดูแลและจัดกิจกรรมให้ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติร่วมกับนักศึกษำไทย กำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำและบุคลำกร อบรมและจัดหำทุนให้ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือศึกษำ
ต่อต่ำงประเทศ รวมทั้งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นนำนำชำติในระดับมหำวิทยำลัย 
และรองรับกำรด ำเนินงำนที่ก ำลังจะมีเข้ำมำมำกขึ้นเมื่อประเทศไทยก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเต็ม
รูปแบบ 

3. ปรัชญา (Philosophy) 
 กำรศึกษำนำนำชำติก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกันของผู้คนจำกหลำกหลำยที่มำ 
 

4. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เป็นศูนย์ประสำนงำนชั้นน ำในภูมิภำคด้ำนกำร
รับเข้ำและดูแลนักศึกษำต่ำงชำติ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยก้ำวสู่ควำมเป็นนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน 
 

5. พันธกิจ (Mission) 
5.1 สนับสนุนและส่งเสริมกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย 
5.2 สนับสนุนและส่งเสริมกำรส่งออกนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
5.3 สนับสนุนและส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติด้ำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
5.4 สร้ำงระบบกำรดูแลนักศึกษำต่ำงชำติที่เข้ำมำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

มีควำมเป็นสำกล 
6. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

6.1 เพ่ือสร้ำงบัณฑิตที่มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล 
6.2 เพ่ือสืบสำน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และ

ประเทศในภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง และอำเซียน 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรอ ำนวยกำรเกี่ยวกับกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำติทั้งระดับปริญญำ
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ และกำรส่งออกนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

7.2 เพ่ือเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนด้ำนวิชำกำร เช่น กำรสอบวัดควำมรู้ กำรอบรมและเตรียมควำม
พร้อมด้ำนกำรศึกษำนำนำชำติให้แก่ นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
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7.3 เพ่ือเป็นศูนย์ประสำนงำนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ แก่นักศึกษำต่ำงชำติ เพ่ือเป็นหน่วยงำน
อ ำนวยกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นนำนำชำติแก่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 

8. โครงสร้างการบริหารงาน 
ผังแสดงโครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง 

 
 

ขอบเขตภาระงานของบุคลากรประจ าส านักการศึกษานานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

  

อธิการบด ี

ผู้อ านวยการส านักการศึกษานานาชาติ/รองอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 1 คน) 

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและแนะแนวการศึกษา 

(นักวิชาการศึกษา 1 คน  

และ ผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 คน) 

ฝ่ายประสานงานและดูแลนักศึกษา 

(นักวิเทศสัมพันธ์ 2 คน) 

หัวหน้าส านักการศึกษานานาชาต ิ
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1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา 

1. ปฏิบัติกำรเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนทั่วไปในส ำนักงำน เช่น งำนธุรกำร งำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล งำนจัดระบบงำน งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ งำนบริหำรอำคำรสถำนที่ งำนจัดพิมพ์
และแจกจ่ำยเอกสำร งำนรวบรวมข้อมูลและสถิติ งำนระเบียบแบบแผน งำนสัญญำ เป็นต้น เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

2. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น 
งำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำร งำนบริหำร
อำคำรสถำนที่ งำนสัญญำต่ำง ๆ เป็นต้น 

3. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร เช่น ร่ำงโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสำร เตรียมเรื่องและเตรียมกำรส ำหรับกำร
ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ำรำยงำนกำรประชุม และรำยงำนอื่น ๆ เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรประชุมและกำรปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องส ำเร็จลุล่วงด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพ 

4. ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวก และเกิดควำมร่วมมือ 

5. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับ
รองลงมำ และแก่นักศึกษำที่มำฝึกปฏิบัติงำน ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนใน
หน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

6. วำงแผนกำรท ำงำนที่รับผิดชอบ ร่วมวำงแผนกำรท ำงำนของหน่วยงำนหรือโครงกำรเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

7. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงทีมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกเพ่ือให้เกิดควำม
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

8. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

9. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ ทำงด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้ง
ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพื่อให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบข้อมูลควำมรู้
ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

10. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร เกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป เพื่อให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นักศึกษำ ตลอดจนผู้รับบริกำร ได้ทรำบข้อมูลและ
ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ 

11. ภำระงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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2. นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ (คุณวุฒิระดับปริญญาโท) จ านวน 1 อัตรา 
1. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำ

และท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ 
2. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบกำรจัดท ำข้อเสนอนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ 

หลักสูตร สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ 

3. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ 
หลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ 

4. เขียนจดหมำยโต้ตอบเป็นภำษำอังกฤษเพื่อรับสมัคร ให้ข้อมูล ประสำนงำน และแจ้งผลกำรคัดเลือก
แก่นักศึกษำต่ำงชำติผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อ 

5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรด้ำนกำรศึกษำ เช่น ใบสมัคร คู่มือกำรสมัคร คู่มือหลักสูตร แบบเรียน 
รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือเป็นหลักฐำนอ้ำงอิงและให้กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ  

6. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ เพ่ือให้กำรจัด
กำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน เช่น กำรจัดทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนภำษำและด้ำนควำมรู้พ้ืนฐำนใน
แต่ละสำขำวิชำ/หลักสูตร ตำมท่ีคณะต้องกำร 

7. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมและสรุปผลด้ำนกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำงำน
ด้ำนกำรศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ 

8. ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกทีมงำนหรือหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนด เช่น กำรเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 

9. ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10. จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ เช่น จัดนิทรรศกำร 
กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ และ แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำน
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

11. ผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร รวมทั้งให้ค ำแนะน ำปรึกษำเบื้องต้นแก่ นักศึกษำ
ต่ำงชำติ เช่น กำรข้ึนทะเบียนนักศึกษำ กำรลงทะเบียนเรียน โดยร่วมกับคณะและกองบริกำร
กำรศึกษำ 

12. ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ จัดงำนปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ
ต่ำงชำติ จัดประชุมอบรมและสัมมนำเกี่ยวกับกำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมควำมรู้
ควำมเข้ำใจและให้แนวทำงกำรศึกษำและแนวทำงกำรเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับนักเรียน นักศึกษำ
ต่ำงชำติ  

13. เผยแพร่กำรศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษ และ/หรือหลักสูตรนำนำชำติ เช่น จัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ 
เขียนบทควำม จัดท ำวำรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
อ่ืนๆ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ กำรแนะแนวกำรศึกษำและวิชำชีพ อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

14. ภำระงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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3. นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา 
1. ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวกำรศึกษำต่อทั้งในและต่ำงประเทศ 
2. จัดหำแห่งทุนกำรศึกษำและทุนวิจัย ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร จัดท ำประกำศ และจัดเตรียม

กระบวนกำรคัดเลือกทุนต่ำง ๆ เช่น ประชำสัมพันธ์ รับสมัคร จัดหำกรรมกำรคัดเลือก สอบสัมภำษณ์ 
และตอบรับทุน เป็นต้น 

3. ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรสมัครเข้ำศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน ประชุม สัมมนำ น ำเสนองำนวิจัยและกำรสมัคร
รับทุนทั้งในและต่ำงประเทศ ส ำหรับนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยฯ และให้ข้อมูล
และค ำปรึกษำ กำรเตรียมตัวเดินทำงไปต่ำงประเทศ 

4. จัดโครงกำรปฐมนิเทศและโครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร
มหำวิทยำลัยฯ ก่อนเดินทำงไปเข้ำร่วมกิจกรรม ณ ต่ำงประเทศ 

5. ให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ อ ำนวยควำมสะดวกนักศึกษำและอำจำรย์ที่ศึกษำในต่ำงประเทศ 
6. ร่ำง โต้ตอบหนังสือเป็นภำษำอังกฤษ งำนแปลเอกสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือใช้ในกำรติดต่อ

ประสำนงำนกับนักศึกษำและสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 
7. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำต่ำงชำติ ใน

ด้ำนกำรประกันสุขภำพ ช่วยจัดหำที่พัก กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของคณะ/มหำวิทยำลัย และกำร
ด ำรงชีวิตในประเทศไทย 

8. อ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรตรวจลงตรำวีซ่ำ และประกันสุขภำพให้กับนักศึกษำต่ำงชำติ 
9. ให้บริกำรข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี และให้ค ำแนะน ำด้ำนต่ำงๆ แก่นักศึกษำและ

บุคลำกรชำวต่ำงชำติ ที่เข้ำศึกษำต่อ หรือมำแลกเปลี่ยน ณ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
10. อ ำนวยกำรด้ำนกำรจัดอบรมภำษำอังกฤษ และ/หรือภำษำอำเซียน ส ำหรับนักศึกษำและบุคลำกร 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
11. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดท ำบันทึกฐำนข้อมูลทุนกำรศึกษำ วิจัยและ

กำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ ข้อมูลนักศึกษำและคณำจำรย์เดินทำงไปแลกเปลี่ยน หรือศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศ 

12. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดท ำบันทึกฐำนข้อมูลนักศึกษำและบุคลำกรที่
เดินทำงจำกต่ำงประเทศเพ่ือร่วมกิจกรรมหรือศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

13. อ ำนวยกำรแปลเอกสำร/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนวิชำกำร แบบฟอร์ม ป้ำยสัญลักษณ์ เป็น
ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำและอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ และเสริมสร้ำง
บรรยำกำศควำมเป็นสำกลภำยในมหำวิทยำลัย 

14. จัดเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรเจรจำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ เพ่ือให้ กำรประชุมเจรจำ
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

15. ภำระงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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4. นักวิเทศสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ (คุณวุฒิระดับปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา 
1. ประชำสัมพันธ์ และแนะแนวกำรศึกษำต่อทั้งในและต่ำงประเทศ 
2. ร่ำง โต้ตอบหนังสือเป็นภำษำอังกฤษ งำนแปลเอกสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพ่ือใช้ในกำรติดต่อ

ประสำนงำนกับองค์กรระหว่ำงประเทศ เพ่ือเชิญเข้ำร่วม ประสำนงำน กิจกรรมนำนำชำติที่
มหำวิทยำลัยจัดขึ้น 

3. จัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจข้อมูลทั่วไป กำรด ำรงชีวิต เศรษฐกิจ กำรศึกษำและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสม ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ เช่น  
     - โครงกำรเพื่อนดูแลเพื่อน 
     - ค่ำยภำษำและวัฒนธรรม 
     - โครงกำรทัศนศึกษำเพ่ือเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
     - โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่ำงชำติ 

4. จัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติของมหำวิทยำลัย เช่น  
     - International Night 
     - International Day 
     - กิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษำต่ำงชำตินักศึกษำต่ำงชำติ  
     - งำนเลี้ยงต้อนรับกลับบ้ำนส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติที่เดินทำงมำรับปริญญำบัตร 

5. รวบรวมข้อมูล จัดท ำฐำนข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลคณะที่พร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ ทั้งในระดับ
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

6. อ ำนวยกำรแปล พัฒนำและจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ภำษำอังกฤษ เพ่ือใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
มหำวิทยำลัย/หลักสูตร อำทิ จดหมำยข่ำว, วำรสำร, แผ่นพับประชำสัมพันธ์, เว็บไซต์มหำวิทยำลัย 
และ Prospectus เป็นต้น 

7. อ ำนวยกำรแปล และพัฒนำและจัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย จังหวัดอุบลรำชธำนี และอ่ืน ๆ 
เป็นภำษำอังกฤษ 

8. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข่ำวสำรและกิจกรรมของมหำวิทยำลัยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็นภำษำอังกฤษ ไปยัง
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ ผ่ำนทำงสื่อประชำสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์  

9. ประสำนงำนกับคณะ ส ำนัก และสถำบันต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ องค์กร และสถำบันต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำ บุคลำกร และประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย 

10. รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์และติดตำมประเมินผล จัดท ำบันทึก สรุปรำยงำนกำรกำรจัดกิจกรรม
นำนำชำติเพ่ือกระชับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ข้อสังเกต เสนอแนวทำงปรับปรุงแก้ไขและแผน 
ให้ผู้บังคับบัญชำ 

11. รวบรวม และจัดท ำฐำนข้อมูลแลกเปลี่ยนนักศึกษำระยะสั้น ภำยใต้โครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ 
12. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
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5. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (คุณวุฒิระดับปริญญาโท) จ านวน 1 อัตรา 
ภาระงานในหน้าที่ 

1. ปฏิบัติงำนสอน/อบรมกำรใช้ภำษำ ตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ  
2. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือกำรประชำสัมพันธ์/รับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย 
3. ให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ ม.อุบลฯ ที่ต้องกำรไปศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำต่ำงประเทศ 
4. ให้ค ำปรึกษำและด ำเนินกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรและนักศึกษำไทย/ชำวต่ำงชำติ แก่บุคลำกร

ในหน่วยงำน 
5. ด ำเนินงำนด้ำนวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษำอังกฤษ เช่น กำรเขียนโต้ตอบจดหมำย และจดหมำย

อิเล็กทรอนิกส์เป็นภำษำอังกฤษ 
6. ตรวจสอบ/แก้ไข หนังสือ คู่มือ บทควำม ข่ำว และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อกำรประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัย เป็น

ภำษำอังกฤษ 
7. แนะน ำและให้ควำมช่วยเหลือที่เก่ียวข้องกับภำษำและบริบทกำรใช้ภำษำแก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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8. แผนการด าเนินงาน (แผน 4 ปี พ.ศ. 2559-2562) 
แผน/ปี 2559 2560 2561 2562 

1. จัดตั้งส ำนักงำนกำรศึกษำนำนำชำติ (International 
Education Office) 

    

2. ปรับปรุงระบบกำรรับเข้ำศึกษำเพ่ือรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ     

3. ท ำเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์เพ่ือประชำสัมพันธ์หลักสูตรและ
กำรสมัครเรียน 

    

4. จัดตั้งสโมสรนักศึกษำนำนำชำติ     
5. รวบรวมและแปล ระเบียบ/ประกำศ/แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องเป็น

ภำษำอังกฤษ 
    

6. จัดท ำระเบียบกำรรับเข้ำแก่นักศึกษำต่ำงชำติ     
7. จัดท ำคู่มือหลักสูตรแก่นักศึกษำต่ำงชำติ     
8. จัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ     
9. จัดปฐมนิเทศนักศึกษำต่ำงชำติ     
10. จัดหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ     

11. จัดทดสอบวัดควำมรู้ด้ำนภำษำ/ควำมรู้พื้นฐำนตำมข้อก ำหนด
ของแต่ละหลักสูตร 

    

12. จัดกิจกรรมนำนำชำติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ 

    

13. ประชำสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศกลุ่มเป้ำหมำย     

14. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ (ป.โท)     
15. รวบรวมประวัตินักศึกษำเพ่ือจัดท ำท ำเนียบศิษย์เก่ำ     

16. จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ (ป.ตรี)     
    

9. กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษำต่ำงชำติทั้งระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 375 คน 

 

10. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
10.1 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำที่รับเข้ำเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้   ร้อยละ 80 
10.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่รับเข้ำเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 

 

11. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินงาน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2562 
 

12. วิธีด าเนินงาน 
12.1 เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรจัดตั้งส ำนักงำน 
12.2 ประชุมผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ 
12.3 จัดท ำระเบียบ/ประกำศ ที่เก่ียวข้อง ในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ 
12.4 ด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบที่ก ำหนดไว้ ตำมข้อ 12.1-12.3 
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     12.4.1 เปิดรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ 
     12.4.2 สรุปผลโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 มีกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ (International Education Office) ที่มีควำมพร้อมใน
กำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ 

12.2 มีกำรเปิดรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติ ตำมค่ำเป้ำหมำยรำยปีงบประมำณ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายการรับเข้าต่อปีการศึกษา (คน) 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จ านวนนักศึกษา หลักสูตรเต็มเวลา 
2559 20 5 
2560 40 10 
2561 80 20 
2562 160 40 

รวมทั้งสิ้น 
300 75 

375 
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13. งบประมาณรายรับ (ประมาณการ) 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 5 คน 75,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 5 คน x 2 เทอม 75,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 20 คน 80,000 บำท 

รวม 230,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 15 คน 225,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 15 คน x 2 เทอม 225,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 40 คน 160,000 บำท 

รวม 610,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 35 คน 525,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 35 คน x 2 เทอม 525,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 80 คน 320,000 บำท 

รวม 1,370,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 75 คน 1,125,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 75 คน x 2 เทอม 1,125,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 160 คน 640,000 บำท 

รวม 2,890,000 บาท 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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14. งบประมาณรายจ่าย 
 
งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กิจกรรมที่ 1 อัตราก าลังของส านักงานการศึกษานานาชาติ (International Education Office) 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนท่ัวไป 

19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 24,500 บำท x 12 
เดือน 

294,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ผูเ้ชียวชำญชำวต่ำงชำต ิ 33,770 บำท x 12 
เดือน 

405,240 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย  - ไม่มี -  
ค. หมวดวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,401,240 บาท 
 (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการทั่วไป 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  8,400 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 240 บำท × 3 วัน × 4 คน 2,880 บำท 
- ค่ำท่ีพักในประเทศ 1,000 บำท × 3 ห้อง × 4 คน 12,000 บำท 
- ค่ำเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ  10,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 5,250 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 15,000 บำท 
- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  50,000 บำท 

ง. หมวดครุภัณฑ์    
- เครื่องคอมพิวเตอร์  30,000 บำท × 5 เครื่อง 150,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 268,530 บาท 
 (สองแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
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กิจกรรมที่ 3 การรับสมัครส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

 2,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระเบียบกำรรับเข้ำ  150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือหลักสูตร 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตในรั้ว

มหำวิทยำลัย 
50 บำท × 500 เล่ม 25,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท 
 (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 4 การสอบวัดความรู้ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำกรรมกำรคุมสอบ 3 คนต่อวิชำ × 3 วิชำ × 200 บำท 1,800 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำกรรมกำรออกข้อสอบ 3 วิชำ × 5,000 บำท 15,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 40 คน 2,800 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท 
 (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 3,500 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 100 

คน 
10,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  3,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 
 (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเลี้ยงส่งนักศึกษาต่างชาติ (Goodbye Seniors) 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำใช้จ่ำยในกำรแสดง  5,000 บำท 
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ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำร 200 บำท × 1 ครั้ง × 25 

คน 
5,000 บำท 

- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 
ค. หมวดค่าวัสดุ    

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  10,000 บำท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท 
 (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 7 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน  1,400 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถบัส  15,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำรว่ำง 50 บำท × 1 ครั้ง × 25 

คน 
1,250 บำท 

- ค่ำอำหำร 200 บำท × 1 ครั้ง × 25 
คน 

5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,650 บาท 
 (สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 8 อบรมภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 600 บำท × 30 ชั่วโมง 18,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    
ค. หมวดค่าวัสดุ    

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  4,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 
 (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
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สรุปค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
กิจกรรมที่ 1 1,401,240 บำท 
กิจกรรมที่ 2 268,530 บำท 
กิจกรรมที่ 3 187,000 บำท 
กิจกรรมที่ 4 29,600 บำท 
กิจกรรมที่ 5 21,500 บำท 
กิจกรรมที่ 6 25,000 บำท 
กิจกรรมที่ 7 27,650 บำท 
กิจกรรมที่ 8 23,000 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983,520 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหม่ืนสามพันห้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 

 
 

 

งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กิจกรรมที่ 1 อัตราก าลังของส านักงานการศึกษานานาชาติ (International Education Office) 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนท่ัวไป 

19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 24,500 บำท x 12 
เดือน 

294,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ผูเ้ชียวชำญชำวต่ำงชำต ิ 33,770 บำท x 12 
เดือน 

405,240 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย  - ไม่มี -  
ค. หมวดวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,401,240 บาท 
 (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการทั่วไป 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  8,400 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 240 บำท × 3 วัน × 4 คน 2,880 บำท 
- ค่ำท่ีพักในประเทศ 1,000 บำท × 3 ห้อง × 4 คน 12,000 บำท 
- ค่ำเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ  10,000 บำท 
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- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 5,250 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 15,000 บำท 
- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  50,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,530 บาท 
 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 3 การรับสมัครส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

 2,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระเบียบกำรรับเข้ำ 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือหลักสูตร 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตในรั้ว

มหำวิทยำลัย 
50 บำท × 500 เล่ม 25,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท 
 (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 4 การสอบวัดความรู้ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำกรรมกำรคุมสอบ 3 คนต่อวิชำ × 3 วิชำ × 200 บำท 1,800 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำกรรมกำรออกข้อสอบ 3 วิชำ × 5,000 บำท 15,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 40 คน 2,800 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท 
 (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 3,500 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 10,000 บำท 
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ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  3,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 
 (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 6 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1,200 บำท x 6 ชั่วโมง x 1 คน 7,200 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 คน 7,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,100 บาท 
 (สามหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 7 ปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 

คน 
7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศส าหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
  



24 

 

 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 

คน 
4,900 บำท 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 
คน 

7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

กิจกรรมที่ 9 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน  1,400 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถบัส  15,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำรว่ำง 50 บำท × 1 ครั้ง × 25 

คน 
1,250 บำท 

- ค่ำอำหำร 200 บำท × 1 ครั้ง × 25 
คน 

5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,650 บาท 
 (สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
กิจกรรมที่ 10 อบรมภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 600 บำท × 30 ชั่วโมง 18,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    
ค. หมวดค่าวัสดุ    

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  4,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 
 (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
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กิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ 2,100 บำท × 3 วัน × 6 คน x 3 ครั้ง 113,400 บำท 
- ค่ำท่ีพักในต่ำงประเทศ 2,500 บำท × 3 ห้อง × 3 วัน x 3 ครั้ง 67,500 บำท 
- ค่ำยำนพำหนะเดินทำงไป

ต่ำงประเทศ 
12,000 บำท x 6 คน x 3 ครั้ง 216,000 บำท 

- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 
ค. หมวดค่าวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,900 บาท 
 (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

สรุปค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กิจกรรมที่ 1 1,401,240 บำท 
กิจกรรมที่ 2 118,530 บำท 
กิจกรรมที่ 3 187,000 บำท 
กิจกรรมที่ 4 29,600 บำท 
กิจกรรมที่ 5 21,500 บำท 
กิจกรรมที่ 6 30,100 บำท 
กิจกรรมที่ 7 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 8 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 9 27,650 บำท 
กิจกรรมที่ 10 23,000 บำท 
กิจกรรมที่ 11 411,900 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,348,320 บาท 
(สองล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
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 งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรมที่ 1 อัตราก าลังของส านักงานการศึกษานานาชาติ (International Education Office) 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนท่ัวไป 

19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 24,500 บำท x 12 
เดือน 

294,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ผูเ้ชียวชำญชำวต่ำงชำต ิ 33,770 บำท x 12 
เดือน 

405,240 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย  - ไม่มี -  
ค. หมวดวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,401,240 บาท 
 (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการทั่วไป 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  8,400 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 240 บำท × 3 วัน × 4 คน 2,880 บำท 
- ค่ำท่ีพักในประเทศ 1,000 บำท × 3 ห้อง × 4 คน 12,000 บำท 
- ค่ำเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ  10,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 5,250 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 15,000 บำท 
- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  50,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,530 บาท 
 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 3 การรับสมัครส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

 2,000 บำท 

  



27 

 

 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระเบียบกำรรับเข้ำ 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือหลักสูตร 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตในรั้ว

มหำวิทยำลัย 
50 บำท × 500 เล่ม 25,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท 
 (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 4 การสอบวัดความรู้ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำกรรมกำรคุมสอบ 3 คนต่อวิชำ × 3 วิชำ × 200 บำท 1,800 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำกรรมกำรออกข้อสอบ 3 วิชำ × 5,000 บำท 15,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 40 คน 2,800 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท 
 (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 3,500 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 10,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  3,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 
 (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 6 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1,200 บำท x 6ชั่วโมง 7,200 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 คน 7,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 
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ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,100 บาท 
 (สามหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 7 ปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 

คน 
7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศส าหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 
คน 

4,900 บำท 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 
คน 

7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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กิจกรรมที่ 9 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน  1,400 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถบัส  15,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำรว่ำง 50 บำท × 1 ครั้ง × 25 

คน 
1,250 บำท 

- ค่ำอำหำร 200 บำท × 1 ครั้ง × 25 
คน 

5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,650 บาท 
 (สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
กิจกรรมที่ 10 อบรมภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 600 บำท × 30 ชั่วโมง 1,8000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    
ค. หมวดค่าวัสดุ    

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  4,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 
 (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ 2,100 บำท × 3 วัน × 6 คน x 3 ครั้ง 113,400 บำท 
- ค่ำท่ีพักในต่ำงประเทศ 2,500 บำท × 3 ห้อง × 3 วัน x 3 ครั้ง 67,500 บำท 
- ค่ำยำนพำหนะเดินทำงไป

ต่ำงประเทศ 
12,000 บำท x 6 คน x 3 ครั้ง 216,000 บำท 

- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 
ค. หมวดค่าวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,900 บาท 
 (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
  



30 

 

 

สรุปค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรมที่ 1 1,401,240 บำท 
กิจกรรมที่ 2 118,530 บำท 
กิจกรรมที่ 3 187,000 บำท 
กิจกรรมที่ 4 29,600 บำท 
กิจกรรมที่ 5 21,500 บำท 
กิจกรรมที่ 6 30,100 บำท 
กิจกรรมที่ 7 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 8 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 9 27,650 บำท 
กิจกรรมที่ 10 23,000 บำท 
กิจกรรมที่ 11 411,900 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,348,320 บาท 
(สองล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 

 

งบรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมที่ 1 อัตราก าลังของส านักงานการศึกษานานาชาติ (International Education Office) 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนท่ัวไป 

19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 24,500 บำท x 12 
เดือน 

294,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 19,500 บำท x 12 
เดือน 

234,000 บำท 

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ผูเ้ชียวชำญชำวต่ำงชำต ิ 33,770 บำท x 12 
เดือน 

405,240 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย  - ไม่มี -  
ค. หมวดวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,401,240 บาท 
 (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจัดการทั่วไป 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  8,400 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยง 240 บำท × 3 วัน × 4 คน 2,880 บำท 
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- ค่ำท่ีพักในประเทศ 1,000 บำท × 3 ห้อง × 4 คน 12,000 บำท 
- ค่ำเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ  10,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 5,250 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 5 ครั้ง × 30 คน 15,000 บำท 
- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  50,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,530 บาท 
 (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 3 การรับสมัครส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร 

 2,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระเบียบกำรรับเข้ำ 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือหลักสูตร 150 บำท × 500 เล่ม 75,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำคู่มือกำรใช้ชีวิตในรั้ว

มหำวิทยำลัย 
50 บำท × 500 เล่ม 25,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,000 บาท 
 (หนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 4 การสอบวัดความรู้ 
ก. หมวดค่าตอบแทน 

- ค่ำกรรมกำรคุมสอบ 3 คนต่อวิชำ × 3 วิชำ × 200 บำท 1,800 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำกรรมกำรออกข้อสอบ 3 วิชำ × 5,000 บำท 15,000 บำท 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 40 คน 2,800 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  10,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,600 บาท 
 (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 3,500 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 100 คน 10,000 บำท 
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ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  3,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500 บาท 
 (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 6 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน  
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1,200 บำท x 6ชั่วโมง 7,200 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 คน 7,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,100 บาท 
 (สามหม่ืนหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 7 ปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 คน 4,900 บำท 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 

คน 
7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศส าหรับบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ต่างชาติ 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรแสดง  5,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 35 บำท × 2 ครั้ง × 70 
คน 

4,900 บำท 
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- ค่ำอำหำรกลำงวัน 100 บำท × 1 ครั้ง × 70 
คน 

7,000 บำท 

- ค่ำอำหำรเย็น 300 x 1 ครั้ง x 70 คน 21,000 บำท 
- ค่ำเช่ำห้องประชุม  5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  1,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,900 บาท 
 (สี่หม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
กิจกรรมที่ 9 ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน  1,400 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำรถบัส  15,000 บำท 

ข. หมวดค่าใช้สอย    
- ค่ำอำหำรว่ำง 50 บำท × 1 ครั้ง × 25 

คน 
1,250 บำท 

- ค่ำอำหำร 200 บำท × 1 ครั้ง × 25 
คน 

5,000 บำท 

ค. หมวดค่าวัสดุ    
- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  5,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,650 บาท 
 (สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
กิจกรรมที่ 10 อบรมภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวัน 
ก. หมวดค่าตอบแทน    

- ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน 600 บำท × 30 ชั่วโมง 18,000 บำท 
ข. หมวดค่าใช้สอย    
ค. หมวดค่าวัสดุ    

- ค่ำวัสดุส ำนักงำน  1,000 บำท 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร  4,000 บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 
 (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศกลุ่มเป้าหมาย 
ก. หมวดค่าตอบแทน  - ไม่มี -  
ข. หมวดค่าใช้สอย    

- ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปต่ำงประเทศ 2,100 บำท × 3 วัน × 6 คน x 3 ครั้ง 113,400 บำท 
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- ค่ำท่ีพักในต่ำงประเทศ 2,500 บำท × 3 ห้อง × 3 วัน x 3 ครั้ง 67,500 บำท 
- ค่ำยำนพำหนะเดินทำงไป

ต่ำงประเทศ 
12,000 บำท x 6 คน x 3 ครั้ง 216,000 บำท 

- ค่ำจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์  15,000 บำท 
ค. หมวดค่าวัสดุ  - ไม่มี -  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,900 บาท 
 (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
สรุปค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรมที่ 1 1,401,240 บำท 
กิจกรรมที่ 2 118,530 บำท 
กิจกรรมที่ 3 187,000 บำท 
กิจกรรมที่ 4 29,600 บำท 
กิจกรรมที่ 5 21,500 บำท 
กิจกรรมที่ 6 30,100 บำท 
กิจกรรมที่ 7 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 8 48,900 บำท 
กิจกรรมที่ 9 27,650 บำท 
กิจกรรมที่ 10 23,000 บำท 
กิจกรรมที่ 11 411,900 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,348,320 บาท 
(สองล้านสามแสนสี่หม่ืนแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 
 
สรุปค่าใช้จ่ายในทุกกิจกรรม ตลอดแผน 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) 

ปี พ.ศ. 2559 1,983,520 บำท 
ปี พ.ศ. 2560 2,348,320 บำท 
ปี พ.ศ. 2561 2,348,320 บำท 
ปี พ.ศ. 2562 2,348,320 บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,028,480 บาท 
(เก้าล้านสองหม่ืนแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 

หมายเหตุ: สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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15. งบประมาณรายรับ (ประมาณการ) 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 150 คน x 2 เทอม 4,500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 150 คน x 2 เทอม 2,250,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 20 คน 80,000 บำท 

รวม 6,830,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 150 คน x 2 เทอม 4,500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 150 คน x 2 เทอม 2,250,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 40 คน    160,000 บำท 

รวม 6,910,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 150 คน x 2 เทอม 4,500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 150 คน x 2 เทอม 2,250,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 80 คน 320,000 บำท 

รวม 7,070,000 บาท 
 
งบรายรับประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาต่างชาติ 

- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ หลักสูตรเต็มเวลำ 15,000 บำท x 150 คน x 2 เทอม 4,500,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรเต็มเวลำ 7,500 บำท x 150 คน x 2 เทอม 2,250,000 บำท 
- ค่ำธรรมเนียมนักศึกษำต่ำงชำติ หลักสูตรระยะสั้น 4,000 x 160 คน 640,000 บำท 

รวม 7,390,000 บาท 
 

รวมเป็นเงินได้ทั้งสิ้นจ านวน 28,200,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน) 
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ข้อเสนอแนะ 
3. อธิกำรบดี มอบหมำยให้ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์พิจำรณำขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และงำนที่จะเกิดขึ้น

ในช่วงระยะเวลำอันใกล้ของหน่วยงำน พิจำรณำกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และควำมจ ำเป็นของ
หน่วยงำนใหม่อีกครั้ง เพ่ือดูควำมเหมำะสมของหน่วยงำนว่ำควร ใช้ชื่อ “ส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
International Education Office” หรือ “ส ำนักงำนกำรศึกษำนำนำชำติ Office of International 
Education” สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. เห็นควรให้เปลี่ยนเป้ำหมำยกำรรับเข้ำนักศึกษำต่ำงชำติ ให้สอดคล้องกับนโยบำยจำกที่ประชุมสภำ
มหำวิทยำลัยฯ คือ 750 คน (ร้อยละ 5 ต่อจ ำนวนนักศึกษำไทยที่รับเข้ำ) ดังนั้น จ ำนวนนักศึกษำ
ต่ำงชำติที่ควรรับเข้ำมำประมำณ 200 คนต่อปี (นักศึกษำเต็มเวลำ) x 4 ปี ดังนี้ 

ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมายการรับเข้าต่อปีการศึกษา (คน) 

จ านวนนักศึกษา หลักสูตรระยะสั้น จ านวนนักศึกษา หลักสูตรเต็มเวลา 
2559 20 150 
2560 40 200 
2561 80 200 
2562 160 200 

รวมทั้งสิ้น 
300 750 

1,050 
 

5. อธิกำรบดี เสนอประเด็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนว่ำคณะประสงค์จัดท ำหลักสูตรเป็นเป็นภำษำไทย 
หรือภำษำอังกฤษ โดยหำกจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ วิชำศึกษำทั่วไปของทุกคณะต้องมี
ควำมพร้อม จำกนั้นคณบดี คณะบริหำรศำสตร์ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรจัดกำรหลักสูตร
ภำษำอังกฤษ โดยให้ข้อมูลว่ำทุกคณะพร้อมและสำมำรถจัดวิชำศึกษำทั่วไปเป็นภำษำอังกฤษได้ 

6. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ เสนอให้มีนโยบำยมหำวิทยำลัยขับเคลื่อนให้เปิดหลักสูตรภำษำอังกฤษ 
พร้อมพิจำรณำเรื่องค่ำตอบส ำหรับผู้สอนเป็นภำษำอังกฤษ 

7. ที่ประชุมเสนอให้เริ่มจำกคณะที่มีหลักสูตรที่พร้อมในกำรเริ่มด ำเนินกำรน ำร่อง คือ คณะศิลปศำสตร์ 
บริหำรศำสตร์ เกษตรศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์ 

8. ให้สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นนำนำชำติ ควบคู่กับกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรของมหำวิทยำลัย 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบตำมข้อเสนอแนะ มอบ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้เนื้อหำใน (ร่ำง) โครงกำรจัดตั้ง
ส ำนักงำนกำรศึกษำนำนำชำติ โดยใส่ข้อมูลในเชิงสถิติเพ่ือให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน ปรับจ ำนวนเป้ำหมำยนักศึกษำต่ำงชำติรับเข้ำ หำกสำมำรถระบุ
สำขำวิชำได้จะช่วยท ำให้แผนมีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน ขยำยแผนงำนจำก 4 ปี เป็น 5 ปี  แล้ว
น ำเสนอท่ีประชุมอีกครั้ง
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4.2 แผนกำรด ำเนินงำนส ำนกักำรศึกษำนำนำชำติ 
ดร.อรนุช ปวงสุข น ำเสนอแผนกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ ระยะ 4 ปีกำรศึกษำ ดังนี้ 

แผน/ปี ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานะ ผลการด าเนินงาน สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อ 

1. จัดตั้งส านักงานการศึกษานานาชาติ ต.ค. 58 - ก.ย. 59  1. ศึกษาดูงาน 
2. (ร่าง) โครงการจัดตั้งส านักการศึกษา
นานาชาติ 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดตั้ง 
2. ด าเนินงานตามแผน 

2. ปรับปรุงระบบการรับเข้าศึกษาเพ่ือ
รองรับนักศึกษาต่างชาติ 

ต.ค. 58 - ก.ย. 59   1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือเปลี่ยนระบบการรับเข้าศึกษาต่อให้มี 2 
ภาษา 
2. ปรับปรุงระบบสมัครออนไลน์ 
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ+ยืนยันวุฒิระดับ
มัธยม ฯลฯ  
4. เชิญวิทยากร/ผู้มีประสบการณ์ด้านการ
จัดการศึกษานานาชาติ มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การท างานด้านนี้  
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แผน/ปี ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานะ ผลการด าเนินงาน สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อ 

3. ท าเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการสมัคร
เรียน 

ม.ค. 59 - มิ.ย. 59  1. จัดหาผู้รับจ้างท าเว็บไซต์ 
2. รวบรวมข้อมูลคณะและหลักสูตร 
3. รวบรวมข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ก าลัง
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. รวบรวมแผนการรับนักศึกษาต่างชาติ 

1. ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ 

4. รวบรวมและแปล ระเบียบ/ประกาศ/
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ 

ต.ค. 58 - ก.พ. 59  1. คู่มือการใช้ชีวิตนักศึกษา    

5. จัดท าระเบียบการรับเข้าแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

ม.ค. 59 - มี.ค. 59  1. รวบรวมข้อมูล 
2. ด าเนินการแปล 

1. ออกแบบและจัดท า 

6. จัดท าคู่มือหลักสูตรแก่นักศึกษาต่างชาติ ม.ค. 59 - มี.ค. 59  1. รวบรวมข้อมูล 
2. ด าเนินการแปล 

1. ออกแบบและจัดท า 

7. จัดท าคู่มือการใช้ชีวิตส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ 

ม.ค. 59 - มี.ค. 59  1. รวบรวมข้อมูล 
2. ด าเนินการแปล 

1. ออกแบบและจัดท า 

8. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ส.ค.-59      
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แผน/ปี ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานะ ผลการด าเนินงาน สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อ 

9. จัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษา 

ส.ค. 59 - ก.ย. 59  1. จัดตั้งคณะท างานร่างหลักสูตร 
2. จัดท า (ร่าง) หลักสูตรภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ 

1. น าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

10. จัดทดสอบวัดความรู้ด้านภาษา/
ความรู้พื้นฐานตามข้อก าหนดของแต่ละ
หลักสูตร 

เม.ย. - มิ.ย.      

11. จัดกิจกรรมนานาชาติเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ 

ก.ย.      
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แผน/ปี ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

สถานะ ผลการด าเนินงาน สิ่งท่ีจะด าเนินการต่อ 

12. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย 

   1. กัมพูชา 
2. อินโดนีเซีย 

วิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประเทศท่ีอยู่ในอาเซียน มีระบบ
การศึกษาอย่างไร 
2. ข้อมูล - หลักสูตรที่เป็นที่สนใจเข้าศึกษา
ของนักศึกษาต่างชาติ  
 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติม 
1. ลาว 
2. เวียดนาม 

13. จัดท าวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย / หลักสูตร 

    1. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย เพื่อ
อนุเคราะห์สถานที่/นักศึกษา บรรยากาศ
การเรียนการสอน 

  

     

 
  อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

   ตามแผนการด าเนินงาน  
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสำนงำน ด ำเนินกำรเพื่อรองรับกระบวนกำรเทียบวุฒิ 
2. หอพักนักศึกษำต่ำงชำติ (1) พักรวมกับนักศึกษำไทย หอพักแอร์ จัดสรร 1-2 ชั้น ไว้ส ำหรับนักศึกษำชำวต่ำงชำติ (2) สร้ำงหอพักใหม่ 

มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือทรำบ ผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือเตรียมกำรจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
2. รับทรำบเพื่อพิจำรณำ แผนกำรด ำเนินงำนจัดตั้งส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

- เห็นชอบในเบื้องต้น มอบคณะที่มีควำมพร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ จัดส่งรำยละเอียดให้ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ เพื่อด ำเนินกำรแปลให้ได้หลำยภำษำโดยให้
สอดคล้องตำมกลุ่มประเทศเป้ำหมำยที่จะไปผลิตสื่อและไปประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

- (รำยละเอียดเพ่ิมเติม ตำมข้อเสนอแนะในเอกสำรประกอบกำรประชุมที่แก้ไข) 
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4.3 แนวโน้มควำมเป็นไปไดใ้นกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติของแต่ละหลักสูตร และแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
นำงสำวอรนุช ปวงสุข น ำเสนอจ ำนวนและรำยชื่อนักศึกษำต่ำงชำติ และแผนกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติในปีกำรศึกษำ 4 ปีข้ำงหน้ำ ต่อที่ประชุม ดังน้ี 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
สถา
นะ 

ระดับ
การศึกษา 

เชื้อชาติ สาขา คณะ 
ลักษณะการ
เข้าศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 
 

1.  5312800087 
นำยแก้วบัวสอน รำชขันติ 
Mr Keobouasone Razkhanty 

ปี 6 
ปริญญำ

เอก 
ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์ 

ทุนรัฐบำล
ไทย สพร. 
TICA 
 

 6/10/2558 

2.  5512600346 
นำยสำยพร ดวงสำ 
Mr Sayphone Douangsa 

ปี 5 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์ 
 6/10/2558 

3.  5512800038 Ms Viengkhong Vansavang ปี 4 
ปริญญำ

เอก 
ลำว Food Technology  เกษตรศำสตร์ 

 6/10/2558 

4.  5512600289 
นำยสุขสันต์ ไชยวงค์ 
Mr Souksanh Xayyavong 

ปี 4 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์ 
 6/10/2558 

5.  5512600250 
นำยเข็มพร สุดตะพันธ์ 
Mr Khamphone Soutaphan 

ปี 4 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์ 
 6/10/2558 

6.  5712600180 Mr Keng Inthasangvan ปี 2 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์  15/2/2559 
7.  5712600197 Ms Phoutsavath Phanthavong ปี 2 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์  6/10/2558 

8.  5712600209 Mr Souksakhone PHENGSIKEO ปี 2 ปริญญำโท ลำว Agricultural  เกษตรศำสตร์ 

ทุนรัฐบำล
ไทย สพร. 
TICA 

 6/10/2558 

9.  5713405809 
นำยสุวรรณรัตน์ เสง 
Mr Sovanrath SENG 

ปี 2 ปริญญำตรี กัมพูชำ 
Mechanical 
Engineering  

วิศวกรรมศำสตร์ 
ทุนพระเทพ  6/10/2558 



43 

 

 

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
สถา
นะ 

ระดับ
การศึกษา 

เชื้อชาติ สาขา คณะ 
ลักษณะการ
เข้าศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 
 

10.  5613600403 
นำยจันทร์สมร ไชยรำช 
Mr Chansamone Xaiyalath 

ปี 3 ปริญญำโท ลำว วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมศำสตร์ 
ทุนรัฐบำล
ไทย สพร. 
TICA 

 9/10/2558 

11.  5613800117 Mr Pham Phu Anh Huy ปี 3 
ปริญญา

เอก 
เวียดนาม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ 

ทุนส่วนตัว 

 9/10/2558 

12.  5713600273 
นายบุญปอน บุ่ยวิไล 
Mr Buonpon Buivilay 

ปี 2 ปริญญาโท ลาว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 
 9/10/2558 

13.  5713405810 
นายนัด สินา 
Mr Nut Sina 

ปี 2 
ปริญญา

ตรี 
กัมพูชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 

 9/10/2558 

14.  5717412304 Mr Bounyalith Keomisy ปี 2 
ปริญญา

ตรี 
ลาว 

การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 
  

บริหารศาสตร์ 
 

14/10/2558 

15.  5717412315 Ms Lalita Keomisy ปี 2 
ปริญญา

ตรี 
ลาว บริหารศาสตร์ 

 
14/10/2558 

16.  5717600383 
นายค าหม่ืน แพงค าอ่อน 
Mr Khammeunh 
Phengkhamone 

ปี 2 ปริญญาโท ลาว - บริหารศาสตร์ 

ทุนส่วนตัว 

 
14/10/2558 

17.  5617600292 Mr Nguyen Van Man ปี 3 ปริญญาโท เวียดนาม - บริหารศาสตร์ 
 

14/10/2558 

18.  5614600129 Mr Tomas Esnara Keweg ปี 3 ปริญญาโท ฟิลิปปินส์ 
การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ศิลปศาสตร์ 
 

14/10/2558 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 
สถา
นะ 

ระดับ
การศึกษา 

เชื้อชาติ สาขา คณะ 
ลักษณะการ
เข้าศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 
 

19.  5513600163 นายศรศักดิ์สิทธิ์ เนียมประเสริฐ ปี 4 ปริญญาโท ลาว วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ 
 

14/10/2558 

20.  5511800035 
Mr Emmanuel Nyambod 
Timah 

ปี 3 
ปริญญา

เอก 
แคมมารูน ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 

 
19/10/2558 
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แผนการรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2559-2564 

รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ผู้ประสานงาน
หลักสูตรและช่องทาง

การติดต่อ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 

ปีการศึกษา ภาษาที่ใช ้
จ านวนที่เปิดรับต่อปี

การศึกษา วุฒิการศึกษา ด้านภาษา (คะแนนขั้นต่ า) 
อื่น ๆ 
(ระบุ) 59 61 62 63 64 ไทย อังกฤษ ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

เกรด
12 
/ ม.
6 

ประกาศนียบัต
ร 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท TOEFL IELTS 

Thai 
Competenc

y Test  

สำธำรณสุขศ
ำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 

สำธำรณสุขศ
ำสตรบัณฑิต 
(สำธำรณสุข
ศำสตร์) 

    / / / /   5     /           /   

อ.ดร.กิตติ เหลำ
สุภำพ 
Kitlaosupap@gm
ail.com 

วิทยำศำสตร
บัณฑิต 
สำขำวิชำ
อนำมัย
สิ่งแวดล้อม 

วิทยำศำสตร
บัณฑิต 
(อนำมัย
สิ่งแวดล้อม) 

    / / / /   5     /           /     

สำธำรณสุขศ
ำสตรมหำ
บัณฑิต 

สำธำรณสุขศ
ำสตรมหำ
บัณฑิต 

    / / / /     5       /   /         
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สำธำรณสุขศ
ำสตรดุษฎี
บัณฑิต 

สำธำรณสุขศ
ำสตรดุษฎี
บัณฑิต 

    / / / /       5       / /         

นิติศำสตร
บัณฑิต 

นิติศำสตร
บัณฑิต 

/         /   10     /           50%   
นำงศุกัญญำ ล้ ำเลิศ 
Sukanya.l@ubu.a
c.th 
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ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
1. คณะที่มีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของนักศึกษำต่ำงชำติและพร้อมรับนักศึกษำต่ำงชำติ (ในหลักสูตร

ปกติ) ปีกำรศึกษำ 2559 (จำกที่ประชุม) 

- คณะวิศวกรรมศำสตร์  

- คณะบริหำรศำสตร์ 

- คณะเกษตรศำสตร์ 

- คณะศิลปศำสตร์ 

2. อำจำรย์สุมำลี เสนอให้จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยเป็นภำษำท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เช่น 
ภำษำจีน ภำษำลำว ภำษำเวียดนำม ภำษำเขมร ฯ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือทรำบ ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำต่ำงชำติ ณ ปีกำรศึกษำ 2559 และแผนกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ
ของคณะ/วิทยำลัย ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2559 

- รับทรำบ 
2. เพ่ือพิจำรณำ คณะจัดส่งข้อมูลแผนหรือแนวโน้มควำมเป็นไปได้ในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำ

ต่อ ในปีกำรศึกษำ 2559-2564 
- มอบคณะที่มีควำมพร้อม 4 คณะ ให้น ำเสนอข้อมูลมำที่ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ภำยในวันที่ 29 

กุมภำพันธ์ 2559  
- มอบคณะที่มีควำมพร้อม 4 คณะ ให้วำงแผนเพ่ือเพ่ิมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ 

3. เพ่ือพิจำรณำ แนวทำงกำรจัดกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำศึกษำต่อ 
- มอบ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ให้คณะที่มีควำมพร้อม และมีจ ำนวน

เป้ำหมำยนักศึกษำต่ำงชำติที่ต้องกำรชัดเจน ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก และเตรียมควำม
พร้อมกิจกรรมรองรับนักศึกษำต่ำงชำติ 

4. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดเตรียมบรรยำกำศ กิจกรรม และกำรดูแล ช่วยเหลือนักศึกษำต่ำงชำติ 
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติ เพ่ือให้เกิดควำมประทับใจ ทั้งจำกกำรดูแลและ
คุณภำพหลักสูตร 

5. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ จัดหำแนวทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำต่ำงชำติมำศึกษำต่อที่
มหำวิทยำลัย  

6. มอบส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์ ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมควำมพร้อมในกำรเทียบ
คุณวุฒิ และโอนหน่วยกิต 
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4.4 สถำนที่จดัตั้งส ำนักงำนของส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
มติที่ประชุม :  

1. เพ่ือพิจำรณำ สถำนที่จัดตั้งส ำนักงำนของส ำนักกำรศึกษำนำนำชำติ 
- เห็นควรให้น ำเสนอเพ่ือพิจำรณำอีกครั้งในครำวหน้ำ  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 

 

5.1 ก ำหนดกำรประชุมในคร้ังต่อไป (คร้ังที ่2/2559) 
มติที่ประชุม: สัปดำห์ที่ 2 ของเดือนมีนำคม 2559 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

   

 

 

   

(นำยธนำวุฒิ ภักดียำ) 
นักวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 

(นำงสำวอรนุช ปวงสุข) 
ผู้ช่วยอธิกำรฝ่ำยกำรศึกษำนำนำชำติ 

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
 
 

(ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรงำนบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 

ประธำนคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนฯ 
 


