รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลีย่ น (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2

ภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดทําโดย
นางสาวอรนุช ปวงสุข
สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตุลาคม 2560

ก

คํานํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการพั ฒ นาทักษะ
ทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยภายใตโครงการดังกลาว
สํ า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ ในฐานะผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ร ว มกั บ คณะทํ า งานโครงการพั ฒ นาทั ก ษะทางด า น
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากทุกคณะ/สํานัก ไดรวมหารือและกําหนดกิจกรรมยอยตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การเสริมสรางทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้ กิ จ กรรมที่ ช ว ยส งเสริ ม ทั ก ษะทางด านภาษาของนั ก ศึ ก ษานอกเหนื อ จากการเรี ย น
ภาษาอังกฤษในหองเรียนแลว การกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสรางเสริมทัศนคติ
ที่ดีในการใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมอื่นๆนอกหองเรียน ก็นับเปนกลวิธีที่ชวยพัฒนาทักษะทางดานภาษาได
เปนอยางดี ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
นอกหองเรียน รวมถึงไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและทางดานวัฒนธรรมระหวางกันอีกดวย

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
ตุลาคม 2560
ก

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.3 ผูรับผิดชอบโครงการ
1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.5 จํานวน/กลุมเปาหมาย
1.6 กําหนด/ระยะเวลาการดําเนินการ
1.7 สถานที่ในการดําเนินโครงการ
1.8 งบประมาณที่ไดรับ
1.9 แผนการดําเนินงาน
1.10 แผนการใชจายงบประมาณ
1.11 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.12 วิธีการประเมินผลโครงการ

2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
5
5

บทที่ 2 ผลการดําเนินโครงการ
2.1 ดานการดําเนินงาน
2.2 ดานงบประมาณ
2.3 ดานผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ

6
13
14

บทที่ 3 การประเมินผลการดําเนินโครงการ
บทที่ 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

15
18

ก
ข

ภาคผนวก
1. รายชื่อผูเขารวมโครงการ
2. ภาพกิจกรรม
3. เอกสารทีเ่ กี่ยวของในการดําเนินงาน
3.1 สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ
3.2 สําเนาตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
3.3 สําเนาหนังสือขอเทียบบัตรโดยสารเครื่องบินอัตราราชการ
3.4 สําเนาหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ข

ค

3.5 ตัวอยางใบสมัครเขารวมโครงการ
3.6 ตารางรับ-สงนักศึกษาตางชาติ
3.7 ตัวอยางแบบประเมินการเขารวมโครงการ

ค

1

บทที่ 1
บทนํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเปนนานาชาติ
โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติไมวาจะในรูปแบบเต็มเวลาและ
แลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดฝกฝนอละพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ ดังนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ ในฐานะหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอยางตอเนื่อง ไม
ว า จะเป น การดํ า เนิ น โครงการภายใต โ ครงการเตรี ย มความพร อ มเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น โครงการ
แลกเปลี่ ย นโดยใช เ งิ น รายได ของมหาวิทยาลัย และ โครงการพัฒ นาทั กษะทางด านภาษาอั งกฤษเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเปนอยางตอเนื่อง สํานักงาน
วิเ ทศสัมพัน ธ จึ งไดจั ดทํา โครงการรับ นักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ย น (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2
จํานวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหมีการดําเนิน
กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่
ยั ง ไม ไ ด ล งนามความร ว มมื อ ทางวิ ช าการฯ และเพื่ อ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ความเป น นานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัย และกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได
1. ชื่อโครงการ

โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง)
รุนที่ 2

2. ลักษณะโครงการ

บริการวิชาการ

3. ความสอดคลองกับแผนในระดับที่สูงกวา
แผนงานบู รณาการเชิง ยุ ท ธศาสตร: ยุ ทธศาสตร ที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพั ฒนาและการเสริม สร า ง
ศักยภาพคน ประเด็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรการ: พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ
นโยบาย: การให บริการวิชาการเพื่อพั ฒนาศั กยภาพการเรียนรูของผูเรี ยนและการยกระดับคุ ณภาพ
การศึกษา
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4. หลักการและเหตุผล
ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนความเปน
นานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติที่จะสมัครเขามาศึกษาตอทั้งแบบเต็มเวลาและหลักสูตรระยะสั้น
และได ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ สริ มสร า งบรรยากาศความเปน นานาชาติผานการจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ย น
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ทั้ ง กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต า งประเทศที่ ล งนามความร ว มมื อ ทางวิ ช าการและ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั ง ไม ไ ด ล งนามความความร ว มมื อ กับ มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยการสนับ สนุน งบ
ประมาณในการดําเนินงานใหกับคณะและสํานัก สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งนี้ ในการดําเนินการที่ผานมา คณะ/สํานัก ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศนั้น อาจมีขอจํากัดในบางคณะที่ยังไมมีความพรอมในดานบุคลากรที่จะ
สามารถประสานงานและดูแลชาวตางชาติได ดังนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการ
รับผิดชอบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงตองเขามามีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประสานงานและ
จัดกิจกรรมใหกับคณะที่มีความประสงคจะดําเนินการแลกเปลี่ยน แตขาดความพรอมดานบุคลากรดาน
วิเทศสัมพันธ

5. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น
2. เพื่อขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ยังไมไดลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเชิญนักศึกษา/บุคลากร มา
แลกเปลี่ยนระยะสั้น
3. เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดฝกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม
5. เพื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
6. ผูรับผิดชอบโครงการ

ดร. อรนุช ปวงสุข ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.
2.
3.
4.
5.

มีการจัดกิจกรรมภายใตการลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา
มีการขยายเครือขายและจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยที่ไมใชคูสัญญา
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไดฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
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8. จํานวน/กลุมเปาหมาย
1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ลงนามความรวมมือฯ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ยังไมไดลงนามความรวมมือฯ
นักศึกษา/บุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่ลงนามความรวมมือฯ
นักศึกษา/บุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่ยังไมไดลงนามความรวมมือฯ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6 แหง
04 แหง
30 คน
10 คน

9. กําหนด/ระยะเวลาการดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 โดยมีปฏิทิน
การดําเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1. วางแผนการ
ดําเนินโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ
4. จัดกิจกรรม
5. จัดทําเอกสาร
เบิกจาย
6. จัดทํารายงานการ
ดําเนินโครงการ

10. สถานที่ในการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. งบประมาณที่ไดรับ
เงินงบประมาณ หมวดรายจายอื่น ภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 740,000.00 บาท
(เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน)

12. แผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนการดําเนินงานและคัดเลือก
มหาวิทยาลัย
2. ขออนุมัติจัดทําโครงการ

ชวงเวลา
1-15 ก.ค. 2560

ผูรับผิดชอบ
ที่ประชุมสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ

1-15 ก.ค. 2560

นางสาวจริญดา บุญจันทร
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3. ทําหนังสือเชิญ/ประสานมหาวิทยาลัย
ในตางประเทศ
4. รวบรวมเอกสารใบสมัครเขารวม
โครงการ
5. จัดทําเอกสารขออนุมัติการเดินทาง/
จัดหาที่พัก/จองตั๋วเครื่องบินโดยสาร
6. อํานวยความสะดวกและดูแล
นักศึกษา/บุคลากรชาวตางชาติ
7. จัดทําเอกสารเบิกจาย
8. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน
การเขารวมโครงการ

15-30 ก.ค. 2560

นางสาวจริญดา บุญจันทร

15-30 ก.ค. 2560

นางสาวจริญดา บุญจันทร

15-30 ก.ค. 2560

นางสาวจริญดา บุญจันทร

30 ก.ค.-15 ก.ย.
2560

บุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ

1-15 ก.ย. 2560
นางสาวจริญดา บุญจันทร
16 - 30 ก.ย. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร

13. แผนการใชจายงบประมาณ โดยจําแนกหมวดคาใชจาย ดังตอไปนี้
ก. หมวดคาตอบแทน
ไมมี
ข. หมวดคาใชสอย
- คาเบี้ยเลี้ยง (30 คน x 240 บาท x 28 วัน)
เปนเงิน 201,600.00 บาท
- คาเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 10 วัน)
เปนเงิน 24,000.00 บาท
- คาเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศ(10 คน x 15,000 บาท) เปนเงิน 150,000.00 บาท
- คาเครื่องบินโดยสารภายในประเท (30 คน x 3,000 บาท) เปนเงิน 90,000.00 บาท
- คาที่พัก (30 คน x 200 บาท x 29 วัน)
เปนเงิน 174,000.00 บาท
- คาที่พัก (10คน x 400 บาท x 10 วัน)
เปนเงิน 40,000.00 บาท
- คาประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ ( 40 คน x 510 บาท)
เปนเงิน 20,400.00 บาท
- คาธรรมเนียมวีซา (16 คน x 2,500 บาท)
เปนเงิน 40,000.00 บาท
ค. หมวดคาวัสดุ
ไมมี
รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 740,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ
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14. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ประเภทตัวชี้วัด
ประเด็น
คาเปาหมาย
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจในการเขา
3.51/5.00
รวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ 3.51
เชิงปริมาณ
จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขารวมโครงการ
5/6 แหง
ไมต่ํากวารอยละ 80
จํานวนมหาวิทยาลัยที่ไมใชคูสัญญาสามารถเขารวม
3/4 แหง
โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80
จํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชาวตางชาติที่เขารวม
32/40 คน
โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวน
กลุมเปาหมาย
เชิงระยะเวลา สามารถจัดทําโครงการไดตามแผนที่กําหนดไว
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560 ที่
และสถานที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เชิงคาใชจาย
สามารถเบิกจายไมต่ํากวารอยละ 80
592,000.00 บาท/
740,000.00 บาท
สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 วัน หลังจาก ภายในวันที่ 30 ก.ย.2560
เสร็จสิ้นโครงการ

15. วิธีการประเมินผลโครงการ
1.
2.
3.
4.

จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ
คํานวณสัดสวนจํานวนมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการตอจํานวนกลุมเปาหมายที่ตั้งไว
คํานวณสัดสวนจํานวนนักศึกษา/บุคลากรที่เขารวมโครงการตอจํานวนกลุมเปาหมายที่ตั้งไว
คํานวณสัดสวนคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตองบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหดําเนินโครงการ
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บทที่ 2
รายงานผลการดําเนินโครงการ
1. ดานการดําเนินงาน
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน
(จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2 โดยไดเชิญนักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ลงนามความ
รว มมื อทางวิ ชาการและยังไม ไดล งนามความรว มมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขารว ม
โครงการฯ ในระหวางวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาและ
บุคลากรชาวต า งชาติเ ข า รว มโครงการ ทั้งสิ้น จํานวน 27 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย 1 หน ว ยงาน ใน 6
ประเทศ โดยใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 418,355.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสาม
รอยหาสิบหาบาทถวน) โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เขารวมโครงการ ดังตอไปนี้
ลําดับที่

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

1
2

Vanda University
Royal University of Phnom
Penh
College of Economics, Hue
University
Danang University-Kon Tum
International University-Ho Chi
MInh
Jingchu University of
Technology
University of Kochi
Toyohashi University of
Technology
University of London
BICS Sri Langka

3
4
5
6
7
8
9
10

MOU

งบประมาณ

กัมพูชา
กัมพูชา

จํานวน
ผูเขารวม
5
2




39,940
27,820

เวียดนาม

4



53,992

เวียดนาม
เวียดนาม

3
4


x

40,064
51,782

จีน

4

x

45,472

ญี่ปุน
ญี่ปุน

2
1




65,099
30,265

อังกฤษ
ศรีลังกา

1
1

x
x

29,501
34,420
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ทั้งนี้ แบงเปนมหาวิทยาลัยที่ลงนามความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 100 และยังไมไดลงนามความรวมมือฯ จํานวน 4 แหงคิดเปนรอยละ 100
ของกลุมเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งถือวาบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีสัดสวนแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 สัดสวนมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ

Non-Mou, 4, 40%

MOU, 6, 60%

นอกจากนี้แลว ยังสามารถแบงตามประเทศ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้
1. เวียดนาม จํานวน 11 คน
2. กัมพูชา จํานวน 7 คน
3. จีน
จํานวน 4 คน
4. ญี่ปุน
จํานวน 3 คน
5. อังกฤษ จํานวน 1 คน
6. ศรีลังกา จํานวน 1 คน
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แผนภูมิที่ 2 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน
จําแนกตามประเทศ
อังกฤษ
3%

ศรีลังกา
4%

ญี่ปุน
11%
จีน
15%
กัมพูชา
26%

เวียดนาม
41%

และแบงตามคณะที่รับนักศึกษาและอาจารยมาแลกเปลี่ยน ไดดังนี้
1. บริหารศาสตร
จํานวน 20 คน
2. ศิลปศาสตร
จํานวน 4 คน
3. รัฐศาสตร
จํานวน 2 คน
4. วิทยาศาสตร
จํานวน 1 คน
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน จําแนกตามคณะ
รัฐศาสตร , 2, 7%

วิทยาศาสตร, 1,
4%

ศิลปศาสตร, 4,
15%

บริหารศาสตร, 20,
74%
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รวมเปนผูเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 67.50 จากจํานวนกลุมเปาหมายที่กําหนดไวใน
โครงการ จํานวน 40 คน ซึ่งไมบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ
สถานที่ในการดําเนินงาน: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะเวลา:

1-31 สิงหาคม 2560

รูปแบบกิจกรรม
1. การเขารวมชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย
2. การศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
3. การจัดงาน Mini-International Fair
กําหนดการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน
ว/ด/ป

เวลา

31 ก.ค. 60 19.05

1 ส.ค. 60

20.00-20.30
20.30-21.30
09.00-16.30

14.00 น

19.05

20.00-20.30

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

นักศึกษาจาก College of Economics, Hue
University จํานวน 4 คน เดินทางถึงจังหวัด
อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบิน
ที่ WE 28 เที่ยวเวลา 18.00-19.05 น.
เดินทางกลับถึงที่พักหอพักบิ๊กพีและ check in
รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย
นักศึกษาจาก College of Economics, Hue
University เขารวมโครงการที่คณะบริหาร
ศาสตร
นักศึกษาและอาจารยจาก Vanda Institute
เดินทางถึงที่พักหอพักบิ๊กพี และโรงแรมยูเพลส

คณะบริหารศาสตร
นางสาวจริญดา บุญจันทร

นักศึกษาจาก
1. Zaman University จํานวน 4 คน
2. The University of Danang-Campus
in Kon Tum จํานวน 3 คน
3. International University-National
University HCM จํานวน 4 คน
เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบิน
ไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE 28 เที่ยวเวลา 18.0019.05 น.
เดินทางกลับถึงที่พักหอพักบิ๊กพีและ check in

คณะบริหารศาสตร

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
นางสาวจริญดา บุญจันทร
นางสาวกาญจนา มะโนมัย
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
(จนท. ทุกคนในสํานักงาน)
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ว/ด/ป

เวลา

รายละเอียด

2 ส.ค. 60

20.30-21.30
09.00-16.30

3 ส.ค. 60

09.00-12.00

รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ ณ หองประชุม
พิบูลมังสาหาร สํานักงานอธิการบดี
รับประทานอาหารกลางวัน
ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร สํานักงาน
อธิการบดี
Campus Tour
City Tour
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับถึงที่พัก
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
วันหยุด

12.00-13.00

4 ส.ค. 60

13.00-14.30
14.30-18.00
18.00-20.00
20.00-21.00
09.00-16.30

5 ส.ค. 60
6 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60

09.00-16.30

8 ส.ค. 60

09.00-16.30

9 ส.ค. 60

09.00-16.30
19.00 น

10 ส.ค.60

20.00-20.30
20.30-21.30
09.00-16.30

11 ส.ค. 60 09.00-16.30
12 ส.ค. 60

นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
นักศึกษาจาก Jingchu University of
Technology เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี
โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย FD3372
เดินทางกลับถึงที่พักหอพักบิ๊กพีและ check in
รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร

ผูรับผิดชอบ

คณะบริหารศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
คณะบริหารศาสตร

คณะบริหารศาสตร
คณะบริหารศาสตร
คณะบริหารศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
คณะบริหารศาสตร
คณะบริหารศาสตร
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ว/ด/ป

เวลา

13 ส.ค.60
14 ส.ค.60
15 ส.ค.60

09.00-16.30

16 ส.ค.60

09.00-16.30

09.00-16.30

13.00

18 ส.ค.60

ผูรับผิดชอบ

วันหยุด

13.00

17 ส.ค.60

รายละเอียด

08.30-16.30
13.00

19-20 ส.ค.
60
21 ส.ค.60

09.00-16.30

22 ส.ค.60

09.00-16.30

18.00

นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
อาจารย George Cooke เดินทางถึงจังหวัด
อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสไมล WE24
และเขาพักที่โรงแรมยูเพลส
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร
อาจารย George Cookeเขารวมโครงการ ณ
คณะรัฐศาสตร
นักศึกษาจาก Kochi University และ Royal
University of Phnom Penh เดินทางถึง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร
DD9316 และเขาพักที่ บิ๊กพี แมนชั่น
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู/ประสบการณการเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาจาก Kochi University เดินทางถึง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร
DD9316 และเขาพักที่ บิ๊กพี แมนชั่น
ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมทองถิ่น
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
รัฐศาสตร
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
รัฐศาสตร
Associate Professor Dr Noriyuki Kurita จาก
Toyohashi University of Technology

คณะบริหารศาสตร
คณะบริหารศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ

คณะบริหารศาสตร
คณะรัฐศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
คณะศิลปศาสตร

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
คณะบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
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ว/ด/ป

เวลา

รายละเอียด

เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบิน
ไทยสไมล WE28
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร

23 ส.ค.60

09.00-16.30

24 ส.ค.60

09.00-16.30

นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร

25 ส.ค.60

06.00

นักศึกษาจาก Kochi University เดินทางกลับ
ประเทศ
นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร

09.00-16.30

26 ส.ค.60
27 ส.ค.60
28 ส.ค.60

29 ส.ค.60

ผูรับผิดชอบ

คณะบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
คณะบริหารศาสตร
คณะศิลปศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

วันหยุด
นักศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh เดินทางกลับประเทศ
09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม
คณะบริหารศาสตร
โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/
คณะศิลปศาสตร
รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
06.00
นักศึกษาจาก College of Economics, Hue
สํานักงานวิเทศสัมพันธ
University และ The University of DanangCampus in Kon Tum ออกเดินทางไปยัง
สนามบินอุบลราชธานี
09.00-16.30 นักศึกษาจาก Zaman University,
คณะบริหารศาสตร
International University-National
University HCM และ Jingchu University of
Technology เขารวมโครงการ ณ คณะบริหาร
ศาสตร
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ว/ด/ป

เวลา

18.00

30 ส.ค.60

06.00

09.00

12.00
31 ส.ค. 60 06.00

รายละเอียด

Associate Professor Dr Noriyuki Kurita จาก
Toyohashi University of Technology
เดินทางกลับประเทศ
นักศึกษาจาก Zaman University,
International University-National
University HCM ออกเดินทางไปยังสนามบิน
อุบลราชธานี
นักศึกษาและอาจารยจาก Vanda Institute
ออกเดินทางไปยังดานตรวจคนเขาเมืองจอม
จังหวัดสุรินทร
Mr George Cooked เดินทางกลับประเทศ
นักศึกษาจาก Jingchu University of
Technology ออกเดินทางไปยังสนามบิน
อุบลราชธานี

ผูรับผิดชอบ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ

2. ดานงบประมาณ
โครงการรับนั กศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัด สรรสว นกลาง) รุนที่ 2 ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 740,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถวน) และไดดําเนินการ
เบิกจายคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 418,355.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่น
แปดพันสามรอยหาสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอย 56.53 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ซึ่งไมบรรลุตัวชี้วัด
ดานงบประมาณของโครงการ ทั้งนี้ คิดเปนคาใชจายตอหัว คือ รายละ 15,494.62 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันสี่
รอยเกาสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) โดยมีรายละเอียดการเบิกจายดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายการคาใชจาย
แผน
ผลการเบิกจาย
1
คาบัตรเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศและในประเทศ
240,000.00
185,195.00
2
คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ
225,600.00
126,240.00
3
คาที่พัก
214,000.00
104,360.00
4
คาประกันสุขภาพ
20,400.00
2,560.00
5
คาธรรมเนียมวีซา
40,000.00
รวม
740,000.00
418,355.00
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3. ดานผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ
ประเภทตัวชี้วัด
ประเด็น
แผน
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ
3.51
ในการเขารวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ
3.51
เชิงปริมาณ
จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขา
6 แหง
รวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80
จํานวนมหาวิทยาลัยที่ไมใชคูสัญญา
4 แหง
สามารถเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ
80
จํานวนผูเขารวมโครงการที่เปน
40 คน
ชาวตางชาติที่เขารวมโครงการ ไมต่ํากวา
รอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย
เชิงระยะเวลา
สามารถจัดทําโครงการไดตามแผนที่
1 ก.ค. – 15
และสถานที่
กําหนดไว
ก.ย. 2560
ที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
เชิงคาใชจาย
สามารถเบิกจายไมต่ํากวารอยละ 80
740,000
บาท
สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 ภายในวันที่
วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
30 ก.ย.
2560

ผล
4.37

หมายเหตุ
บรรลุ
ตัวชี้วัด

6 แหง
รอยละ100
4 แหง
รอยละ100

บรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ตัวชี้วัด

27 คน
รอยละ
67.50
1 ก.ค. – 15
ก.ย. 2560
ที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
418,355
รอยละ
56.53
ภายในวันที่
30 ก.ย.
2560

ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ตัวชี้วัด

ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด
บรรลุ
ตัวชี้วัด
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บทที่ 3
การประเมินผลการดําเนินโครงการ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการรับนักศึกษาและบุคลากร
มาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2 เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานจากผูเขารวมโครงการ ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป โดยไดสอบถามใน 3 ดานหลัก ประกอบดวย 16 ประเด็นยอย ดังตอไปนี้
1. ดานวิชาการที่ดําเนินการโดยคณะ ประกอบดวย
1.1 วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา ตํารา
1.2 สื่อการเรียนการสอน
13 หองสมุด
1.4 ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน
1.5 บรรยากาศในหองเรียน การเรียนการสอน
1.6 วิธีการสอน
2. ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย
2.1 การใหบริการดานที่พัก
2.2 การใหบริการดานสุขภาพ
2.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
2.4 การจัดรถรับสง
2.5 การใหคําปรึกษาและแนะนําในดานตางๆ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ประกอบดวย
3.1 สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อพัฒนาความรูในสาขาที่เรียนได
3.2 มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
3.3 มีความรูความเขาใจตอพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
3.4 มีทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น
3.5 มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น
โดยมีผูตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้นจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 85.12 จากผูเขารวมโครงการฯ
ทั้งสิ้น 27 คน ซ฿งผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาทั้งหมด ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

เวียดนาม
กัมพูชา
จีน
ญี่ปุน

จํานวน 11 คน
จํานวน 7 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 2 คน

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

47.83
30.43
13.04
8.70
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โดยมีเกณฑการแปรผลดังตอไปนี้
ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
โดยมีผลความพึงพอใจในประเด็นตางๆดังตอไปนี้
ดาน
ประเด็น
ดานวิชาการที่
ดําเนินการโดยคณะ

วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา ตํารา

สื่อการเรียนการสอน
หองสมุด
ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน
บรรยากาศในหองเรียน การเรียนการ
สอน
วิธีการสอน
ดานการอํานวยความ การใหบริการดานที่พัก
สะดวกของสํานักงาน การใหบริการดานสุขภาพ
วิเทศสัมพันธ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม
การจัดรถรับสง
การใหคําปรึกษาและแนะนําในดาน
ตางๆ
ดานประโยชนที่ไดรับ สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อ
จากการเขารวม
พัฒนาความรูในสาขาที่เรียนได
โครงการ
มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมไทย
มากขึ้น
มีความรูความเขาใจตอพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น

ชวงคะแนน
ต่ําสุด
4.51
3.51
2.51
1.51
1.00

คะแนน
ที่ได
4.30

สูงสุด
5.00
4.50
3.50
2.50
1.50

SD

การแปร
ผล
0.70 มาก

4.35
4.57
4.52
4.43

0.65
0.59
0.67
0.66

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.43
4.09
4.26
4.52

0.59
1.00
0.75
0.59

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.52
4.48

0.67 มากที่สุด
0.67 มาก

4.09

0.79 มาก

4.30

0.76 มาก

4.17

0.83 มาก
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มีทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้น
มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น

4.39
4.52

0.58 มาก
0.59 มากทีส่ ุด

จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการฯ พบวานักศึกษาชาวตางชาติ มีความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการ ในประเด็นที่อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 5 ประเด็น โดยเรียงจากมากไปหานอย ได
ดังนี้
1. หองสมุด
ระดับ 4.57 คะแนน
2. อาจารยผูสอนมีความรูความสามารถ
ระดับ 4.52 คะแนน
3. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระดับ 4.52 คะแนน
4. การจัดรถรับสง
ระดับ 4.52 คะแนน
5. มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น
ระดับ 4.52 คะแนน
และถาพิจารณาตามประเด็นหลัก 3 ดาน พบวาผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ เรียงจากมากไปหา
นอย ไดดังนี้
1. นักศึกษามีความพึงพอใจดานวิชาการที่ดําเนินการโดยคณะ
ระดับ 4.43 คะแนน
2. ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ
ระดับ 4.37 คะแนน
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
ระดับ 4.30 คะแนน
ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจตอหองสมุดในระดับสูงที่สุด คือ 4.57 คะแนน และ
มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานหองพัก และการนําความรูที่ไดไปตอยอดเพื่อพัฒนาความรูในสาขาที่
เรียนได ในระดับนอยที่สุด คือ 4.09 คะแนน
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวมของโครงการแลว พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการ 4.37 คะแนน ซึ่งอยูในระดับมาก และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ
นอกจากนี้แลว สํานักงานวิเทศสัมพันธ ยังไดเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดให
ขอเสนอแนะในประเด็นอื่นเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ดานวิชาการที่ดําเนินการโดยคณะ
1. ระยะเวลาเรียนในแตละคาบนานเกินไป
2. สาขาวิชาที่คณะจัดการเรียนการสอนไมตรงกับสาขาของนักศึกษา
ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ
1. หองพักบางหองเครื่องทําน้ําอุนไมทํางาน
2. หองพักบางหองมีมดและแมลง
3. อยากใหจัดใหมีบัดดี้ในทุกๆกิจกรรม
4. อยากใหเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
5. เจาหนาที่ของสํานักงานวิเทศสัมพันธมีความกระตือรือรนที่จะใหคําแนะนําและปรึกษาในดาน
ตางๆ
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บทที่ 4
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เนื่องจากการดําเนินโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน รุนที่ 2 ในครั้งนี้ เปนการ
ดําเนินงานในระยะเวลากระชั้นชิด จึงมีระยะเวลาในการประชุมวางแผนการดําเนินงานลวงหนาไมเพียงพอ
และ ยังสงผลถึงการติดตอประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อใหสงนักศึกษาและบุคลากรมา
เขารวมโครงการ ที่ตองดําเนินการโดยเรงดวนและเหลือระยะเวลาใหมหาวิทยาลัยในตางประเทศดําเนินการ
ประชาสัมพันธ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลในระยะเวลาจํากัดและไมเพียงพอ สงผลใหมีผูเขารวมโครงการ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ดานการประสานงาน
1. ในการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศในชวงเดือนกรกฎาคม เพื่อใหสงนักศึกมา
เขารวมโครงการในเดือนสิงหาคม 2560 นั้น ตรงชวงกับที่มหาวิทยาลัยในตางประเทศปดภาค
การศึกษา ดังนั้น การประชาสัมพันธไปยังนักศึกษาจึงอาจจะดําเนินไดไมทั่วถึง
2. ระยะเวลาในการประสานงานรับสมัครภายใน 1 เดือน เปนระยะเวลาที่กระชั้นชิดเกินไป ควร
ประสานงานลวงหนาอยางนอย 3 เดือน
3. นักศึกษาไดจั ดตารางในชวงเดื อนกรกฎาคม – สิงหาคม ไวล วงแล ว จึงไมสามารถเขารว ม
โครงการได เชน การฝกงาน การเก็บขอมูลวิจัย ชวงปดภาคเรียน เปนตน
4. การประสานงานกับนักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการไมทั่วถึงและครบทุกคน ตอง
ประสานงานกับตัวแทนของหาวิทยาลัยแทน ทําใหนักศึกษาบางรายไมไดรับขาวสารหรือขอมูล
ที่ สํ า คั ญ บางเรื่ อง ตั ว อยางเชน การประสานเกี่ย วกับ การเดิน ทางกับ นั กศึกษาจาก Kochi
University ประเทศญี่ปุน ที่เกิดความลาชา เนื่องจากนักศึกษาอยูระหวางปดภาคการศึกษา
และกลับภูมิลําเนา จึงไมไดตรวจสอบอีเมลอยางสม่ําเสมอ ทําใหไมสามารถยืนยันการเดินทาง
ไดทัน จึงตองเลื่อนการเดินทางหลังนักศึกษาคนอื่น 1 วัน
ดานการขออนุมัติโครงการและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ระยะเวลาในจั ดทํ าโครงการและวางแผนการดําเนินโครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่ตองจัดให
นักศึกษาตางชาติไมเพียงพอ
2. การจั ดเอกสารขออนุ มัติเดินทางไปราชการหรือเอกสารเบิกจายที่เกี่ย วของ ตองเรงทําใน
ระยะเวลาอันกระชั้นชิด
3. การจั ด ซื้ อ บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ก อ นการเดิ น ทางเพี ย งไม กี่ วั น ทํ า ให ร าคาบั ต รโดยสาร
เครื่องบินมีราคาสูงขึ้น
ดังนั้น ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในครั้งตอไป จึงควรมีการวาง
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แผนการดําเนินโครงการลวงหนา โดยระยะเวลาที่เหมาะสม อาจจะสามารถดําเนินการดังตอไปนี้
4 เดือนกอนจัดโครงการ ประชุ ม วางแผนเพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบกิ จ กรรมและคั ด เลื อ กรายชื่ อ
มหาวิทยาลัยที่จะเขารวมโครงการ
3 เดือนกอนจัดโครงการ ขออนุมัติจัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
2 เดือนกอนจัดโครงการ ติดตามรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมโครงการ พรอมเอกสารใบสมัครและสําเนา
หนังสือเดินทาง
1 เดือนกอนจัดโครงการ ขออนุมัติหลักการคาใชจายที่เกี่ยวของ
สํารองบัตรเครื่องบินโดยสาร ประกันสุขภาพ จัดหาที่พักและเตรียมรถรับสง
15 วันกอนดําเนิน
สงบัตรบัตรเครื่องบินโดยสาร พรอมกําหนดการรับ-สงใหนักศึกษา
โครงการ
นอกเหนือจากขอเสนอแนะดังกลาวขางตนแลว ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือ
อัน ดี จากคณะตา งๆที่ รั บ นักศึ กษาเข ามาแลกเปลี่ย น และจัดใหมีนักศึกษาไทยทําหนาที่เปนบัดดี้ใหกับ
นักศึกษาตางชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาไทยยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางมาก ทํา
ใหไมสามารถสื่อสารหรือใหความชวยเหลือเพื่อนชาวตางชาติไดเทาที่ควร ดังนั้น ในการดําเนินโครงการครั้ง
ต อไป จึ ง ควรพั ฒ นาทั กษะภาษาอั งกฤษใหกับ นักศึกษาที่จ ะมาทํ าหนาที่เ ปน บัดดี้นั กศึกษาต างชาติใ ห
สามารถสื่อสารได
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Bengkok-UbonRrtchetheni Wednesday16August20lT
12:30 Bengkok
Suvamabhumi International Airport (BKK)

13:35 ubon Rrtchethant
Ubon Ratchathani (UBP)

Duntion 0lh05m
Airline : Thai Smile Airways (WE 24)

Cabin:

Economy

TorAL DURATIoN 0lhllsm, Direct f,ight
Ubon Rrtchathent -

Bengkok

Wednesday 30 August 2017

14:05 Ubon Rttchrthrni
Ubon Ratchathani (UBP)

15:10 Brngkok
Suvarnabhumi International Airport @KK)

Duration : 0lh05m
Airline : Thai Smile Airways (WE 25)
Cabin : Economy
TorAL DrrRArroN 0fl05n, Illrect ltght

SEAT SELECTION

o

Bangkok - ToUbon Ratchathani Wednesday 16 August 2017
Free seat selection

I x Seat (48C)

Ubon Ratchathani - ToBangkok Wednesday 30 August 2017
o Free seat selection I x Scat (48C)
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MOE 0529/
August 2017
Professor Rachel V Harrison
SOAS Centre of South East Asian Studies
University of London
Thornhaugh Street, Russell Square
London WC1H 0XG
United Kingdom

Dear Professor Rachel V Harrison,
This letter invites you to visit the Faculty of Political Science at Ubon Ratchathani University
(UBU), Thailand as a visiting researcher/lecturer.
The duration of the proposed visit is from 31 July 2017 to 10 August 2017. The aims of the
program are to exchange knowledge in politic issues and research.
I look forward to meeting you and strengthening the co-operation between our universities. If
you have any further enquiries, please contact me on intercoop@ubu.ac.th or Dr Titipol
Phakdeewanich, Dean of the Faculty of Political Science on pol@ubu.ac.th.

Yours sincerely,

Dr Oranuch Puangsuk
Assistant to the President for International Education
Ubon Ratchathani University

MOE 0529/
August 2017
Mr George I.H. Cooke,
Bandaranaike Center for International Studies
Sarana Rd, Colombo 00700
Sri Lanka
Dear Mr George I.H. Cooke,
This letter invites you to visit the Faculty of Political Science at Ubon Ratchathani University
(UBU), Thailand as a visiting researcher/lecturer.
The duration of the proposed visit is from 16 August 2017 to 30 August 2017. The aims of
the program are to exchange knowledge in politic issues and research.
I look forward to meeting you and strengthening the co-operation between our universities. If
you have any further enquiries, please contact me on intercoop@ubu.ac.th or Dr Titipol
Phakdeewanich, Dean of the Faculty of Political Science on pol@ubu.ac.th.

Yours sincerely,

Dr Oranuch Puangsuk
Assistant to the President for International Education
Ubon Ratchathani University

Photo

UBU EXCHANGE PROGRAM APPLICATION FORM FOR THE FISCAL YEAR 2017
For Staff
1. BIOGRAPHICAL INFORMATION
Professor

Associate Professor

Assistant Professor

Mr

Mrs

Ms

Given name……………………………………….………….. Family name……………………………………………………………………...…..
Position

Lecturer

Other (please specify)………………..………….……………………………………………

Date of birth (DD/MM/YY) ……….….… / ………....… / ……………. Nationality……………………………………….……………
Contact information
Home address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phone number………………………………………………….…..……Mobile number………….……………….……..………..….…………..
E-mail address…………………………………………………………………………………………………….……………………….………………………
Name of home university……………………………………………………………………………………………..…….……..……..…………....…..
Department/school/faculty………………………………………………………….…………………………….…………….…………………...…….
Work address…………………………………………………..…………………………………………...…………………..…...….………..…...….……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
In an emergency: Name of person to contact ……………………………………………………………………………………………..
Contact details ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relationship of this person to the applicant ………………………………………………………………………………………………
PLEASE MAKE SURE THAT THIS PERSON CAN SPEAK ENGLISH

Academic background
Record of tertiary education (in chronological order)
Department/school/faculty:
Level of study

Higher education institution:
Country

Years
attended

Field of study

GPA

Undergraduate
Graduate -M
Graduate-PhD

Academic distinctions, prizes received, and/or other awards
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…….
Details of publications
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………....…….
2. DETAILS OF EXCHANGE PROGRAM AT UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
Duration of participation: From date…….…. month……… year……… to date…….. month………….year …….…..
Planned activities at Ubon Ratchathani University
Research: Title…………………………………..………………………………………………………………..……………………………..……..…..
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…....................
Development of curriculum in……………………………………………..……………………………..….….…………………..……..…….
Lectures in…………………………………………………………………………………………….…………….……………….……………....……….
Other activities
………………………………………………………………………..…………………………….………..…………………………….
3. ATTACHED SUPPORTIVE DOCUMENTS

Recommendation letter from home university
Copy of passport
4. DECLARATION BY APPLICANT
I declare that the information given above is true and correct to my knowledge and that I satisfy all the requirements.
If it becomes known later that I lack any of the qualifications stated, I will unconditionally accept that this application
is invalid.

Signature: ………………………………………………… (Applicant’s signature)

Date: ............. / ............... / ..................

ภาคผนวก 3.5
Photo

UBU EXCHANGE PROGRAM APPLICATION FORM FOR THE FISCAL YEAR 2017
(FOR STUDENT)

at the Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University
1. BIOGRAPHICAL INFORMATION
Mr

Mrs

Ms

Given name…………………………………………………..…………….Family name…………………….……………………….……………...…….…..
Date of birth (DD/MM/YY) ........... / ................. / ..............

Nationality…………………………………………………………

Contact information

Home address…………………………………………………………..…………………………………
Phone number………………………………………….………………Mobile number…..………………….…………..…………….….…………..
E-mail address…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Name of home university………………………………………………..………….…………………………..…..…….……………..…………....…..
Department/school/faculty…………………………………………………….…………………………...………………………………….…...…….

In an emergency: Name of person to contact ……………………………………………………………………………………………..
Contact details ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relationship of this person to the applicant ………………………………………………………………………………………………
PLEASE MAKE SURE THAT THIS PERSON CAN SPEAK ENGLISH
Academic Background
Record of tertiary education (in chronological order)

Level of study

Higher education

Years

institution/city and country attended

Present year
of study
(e.g. 2nd )

Field of study

GPA

Undergraduate
Graduate-M
Graduate-PhD
Undergraduate students, please identify:
Major subject…………………………………………………………………….…………………………………………………...............................................
Minor subject………………………………………………………………………………..……………………………..…………............................................
Academic distinctions, prizes received, and/or other awards
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…..……………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..……………..……….
2. DETAILS OF EXCHANGE PROGRAM AT UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
Duration of participation: From 1 August 2017 to 30 August 2017
Planned activities at Ubon Ratchathani University
Registration in courses in (program)……………………………..…..…….

Faculty………….……………….…….………..

1.

Course name………………….…………………………………………………………....Credit to earn:……….…......……

2.

Course name………………….…………………………………………………………....Credit to earn:……….…......……

3.

Course name………………….…………………………………………………………....Credit to earn:……….…......……

Practicum in………………………………………..….…………………….Faculty…………………….………………………….……….…..….
Research: Title…………………………………………………………………………..…………………………..…….………………….……..…..
 Other activities to exchange knowledge about Management Science, observe and participate in
classes, attend student activities, and exchange cultures.
3. ATTACHED SUPPORTIVE DOCUMENTS
Recommendation letter from home university
Copy of transcript
Copy of passport

4. DECLARATION BY APPLICANT

I declare that the information given above is true and correct to my knowledge and that I satisfy all the
requirements. If it becomes known later that I lack any of the qualifications stated I will unconditionally accept
that this application is invalid.

Signature: ………………………………………………… (Applicant’s signature)

Date: ............. / ............... / ..................

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
ว/ด/ป

งาน

ต้นทาง

สถานที่

สายการบิน/เที่ยวบิน

31-ก.ค.-60 รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 18.00
รถตู้คณะบริหำรศำสตร์

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน18.45 น

Thai Smiles WE28
(18.00-19.05)

1 ส.ค. 60

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน 18.50

Thai Smiles WE28
(18.00-19.05)

รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 18.20
รถมินิบัส 40-0555
พขร. นำยกิตติศักดิ์ จันดีปุน
086-8728874

สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 09.00 น นข2621
นำยประณต แก้วกิ่ง
9-ส.ค.-60

Thai Air Asia FD 3372
(18.00-19.00)

ด่ำนช่องจอม

รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 18.00 นข5934
นำยบุญช่วย ทำงำม 085-0257012

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน18.45 น

16 ส.ค. 60 รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 12.30 นข1536
นำยหงษ์ชัย โทถม 088-0413157

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน13.15 น

Ms. Nguyen Thi Dao Nhi
Ms. Le Thi Thach Lam
Ms. Nguyen Thi Luyen
Mr. Dang Quang Thien
Mr. NGUYEN Huynh Sang

Vietnam

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
College of Economics, Hue University
พัชรินทร์/จริญดำ

Vietnam

International University-Ho Chi Minh

Mr. NGUYEN Hong Ha

Vietnam

International University-Ho Chi Minh

Mr. Ho Cong Phuoc
Mr. Bui Thanh Tung
Ms. Nguyen Thi Nam Phuong
Ms. PHAM Thanh Linh
Ms. DUONG Thi Cam Van.

Vietnam

Danang University- Kon Tom Campus

Vietnam

International University-Ho Chi Minh

Cambodia

Zaman University

Cambodia

Vanda Insitute of Accounting

จริญดำ/กำญจนำ

China

Jingchu University of Technology

จริญดำ/กำญจนำ

Sri Langa

Bandaranaike Center for International
Studies

พัชรินทร์/จริญดำ

นักศึกษา/อาจารย์

Mr. Seang Hay Chheng
Mr. Konghuy Chao
Mr. Kimhieng Keo
Ms. Pichpisey Chhim
Ms Ly Fary Tas
Mr Siv Puykann
Mr Yim Phearak
Ms Say Duong Chan
Thai Air Asia FD 3372 Mr LIANG Xiaobao
(18.00-19.00)
Ms GUO Xiaoxue
Ms WU Zhaojun
Ms ZHANG Yuan Qi
Thai Smiles WE24
Mr George I.H. Cooke
(12.30-13.35)

ประเทศ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนวิเทศ
สัมพันธ์ทุกคน

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
ว/ด/ป

งาน

ต้นทาง

สถานที่

สายการบิน/เที่ยวบิน

17-ส.ค.-60 รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 14.00 นข 3023
นำยประณต แก้วกิ่ง 0935369776

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน14.30 น

Nok Air DD9316
13.30-14.40

18-ส.ค.-60 รับ

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน12.30 น
สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน18.45 น

Nok Air
11.40-12.30
Thai Smiles WE28
(18.00-19.05)

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน07.30 น

27-ส.ค.-60 ส่ง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 06.30 นข.1536
นำยหงส์ชัย โทถม 088-0413157
29-ส.ค.-60 ส่ง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 06.00
นข.2621 นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ
086-6704222

22-ส.ค.-60 รับ สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 18.00 นข 2621
นำยหงษ์ชัย โทถม 088-0413157
25-ส.ค.-60 ส่ง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 06.00 นข.1637
นำยภำณุพงศ์ ทองสรรค์
099-1693696

สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 17.45
นข 2621 นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ

นักศึกษา/อาจารย์

ประเทศ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์/
กำญจนำ

Ms Marina Fujimoto

Japan

University of Kochi

Miss KUN Sreynoch
Miss LOEB Aza
Ms Sumika Ikawa

Cambodia

Royal University of Phnom Penh

Japan

University of Kochi

Associate Professor Dr Noriyuki
Kurita

Japan

Toyohashi University of Technology

พัชรินทร์/จริญดำ

Nok Air DD9313
09.00-10.00

Ms Marina Fujimoto
Ms Sumika Ikawa

Japan

University of Kochi

ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์/
กำญจนำ/จริญดำ

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน 07.30 น
เช็คอินก่อน08.15.

Nok Air DD9313
09.00-10.00

Miss KUN Sreynoch
Miss LOEB Aza

Cambodia

Royal University of Phnom Penh

ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์/
กำญจนำ/จริญดำ

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน07.30 น

Thai Smiles WE21
(08.35-09.40)
เช็คอินก่อน 07.50

Ms. Nguyen Thi Dao Nhi
Ms. Le Thi Thach Lam
Ms. Nguyen Thi Luyen
Mr. Dang Quang Thien

Vietnam

College of Economics, Hue University

ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์

Thai Air Asia FD 3371 Mr. Ho Cong Phuoc
(09.15-10.20)
Mr. Bui Thanh Tung
เช็คอินก่อน 08.30
Ms. Nguyen Thi Nam Phuong

Vietnam

Danang University- Kon Tom Campus

Thai Smiles WE29
(19.50-20.55)
เช็คอินก่อน 19.00 น

Japan

Toyohashi University of Technology

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน18.20 น

Associate Professor Dr Noriyuki
Kurita

กิตติญำ

พัชรินทร์/จริญดำ

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ
ว/ด/ป
30 ส.ค. 60

งาน

ต้นทาง

ส่ง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 06.00 40-0201 นำย
วัชรธร ทุมมำกรณ์ 084-8245643

สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 09.00 น นข.2621
นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ
086-8704222
สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 11.00 นข 5984
นำยบุญช่วย ทำงำม 083-0257012
31 ส.ค. 60 ส่ง สำนักงำนวิเทศสัมพันธ์
รถออกเวลำ 07.00 นข 2621
นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ
086-8704222

สถานที่
สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน 07.30 น.

สายการบิน/เที่ยวบิน
Thai Smiles WE21
(08.35-09.40)

นักศึกษา/อาจารย์
Mr. NGUYEN Huynh Sang

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์

Vietnam

International University-Ho Chi Minh

Cambodia

Zaman University

Ms. PHAM Thanh Linh
Ms. DUONG Thi Cam Van
Mr. NGUYEN Hong Ha

Vietnam

International University-Ho Chi Minh

Ms Ly Fary Tas
Mr Siv Puykann
Mr Yim Phearak
Ms Say Duong Chan
Mr George I.H. Cooke

Cambodia

Vanda Insitute of Accounting

Sri Langa

Bandaranaike Center for International
Studies

พัชรินทร์/ศิรอิ นงค์/
ธนำวุฒิ

China

Jingchu University of Technology

ธนำวุฒิ/ศิรอิ นงค์/
กำญจนำ/

Thai Air Asia FD 3371 Mr. Seang Hay Chheng
(09.15-10.20)
Mr. Konghuy Chao
Mr. Kimhieng Keo
Ms. Pichpisey Chhim

ด่ำนช่องจอม

ประเทศ

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน11.45 น

Thai Smiles WE25
(14.05-15.10)

สนำมบินอุบลรำชธำนี
ถึงสนำมบิน 07.40 น

Thai Air Asia FD 3371 Mr LIANG Xiaobao
(09.15-10.20)
Ms GUO Xiaoxue
Ms WU Zhaojun
Ms ZHANG Yuan Qi

จริญดำ/กำญจนำ

Report of Participation in
Staff and Student Exchange Program in 2017

Part 1:

Personal information

1. Given name

Family name

Home university

Country

Faculty/school
Field of study

Level of study

Part 2:
Information about participation in program
2. Host faculty ………………………………………………………………………………………
Supervisor’s name………………………………………………………………………………...
3. Duration of participation
From (D/M/Y)

to (D/M/Y)

4. Activity
4.1 Study
Number of subjects and credits registered at UBU
Subject

Number of credits transferred to the home university –

Credits

Grade

credits

4.2 Training/internship/research
Title

No. of hours

Grade

4.3 Others (please specify)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Part 3:

Experiences gained from participation at UBU

Please mark () based on level of satisfaction
5 = Excellent

4 = Very good

3 = Good

2 = Poor

1 = Very poor

Tick  ‘Not applicable’ column for any items not provided by the host faculty
Item

5

Level of satisfaction
4
3
2
1

No
services

Academic aspects provided by the host faculty
- Educational materials
- Learning equipment
- Library
- Quality of instructors
- Quality of programs
- Class environment
- Methods of teaching
- Others, please specify
Services
- Registration
- Accommodation
- Health care
- Visa assistance/extension
- Cultural activities
- Pick-up arrangements
- Guidance
- Others, please specify
Part 4:

Benefits gained from participation

Please mark () based on level of satisfaction
5 = Excellent

4 = Very good

3 = Good

2 = Poor

Item
Cross-cultural understanding
Knowledge related to improvement of your area of study
English language proficiency improvement
Profile enhancement
Career path preparation
Communication skills
Social skills improvement
Others, please specify

1 = Very poor
Level of satisfaction
4
3
2
1

5

Part 5: Suggestions to help us improve the program
5.1 Academic aspects

5.2 Services
•

Registration

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•

Accommodation

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•

Health care

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•

Visa assistance/extension

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•

Cultural activities

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

•

Pick-up arrangements

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
•

Guidance

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

5.3 Other suggestions

Thank you very much for you co-operation

Student’s signature
(

)

Date

Advisor’s signature
(
Date

)

