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ก 
 

คํานํา 
 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ

ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560  โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพ่ือสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยภายใตโครงการดังกลาว 

สํานักงานวิเทศสัมพันธในฐานะผูรับผิดชอบหลัก รวมกับคณะทํางานโครงการพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซ่ึง

ประกอบดวยผูแทนจากทุกคณะ/สํานัก ไดรวมหารือและกําหนดกิจกรรมยอยตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน

การเสริมสรางทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

   ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีชวยสงเสริมทักษะทางดานภาษาของนักศึกษานอกเหนือจากการเรียน

ภาษาอังกฤษในหองเรียนแลว การกระตุนใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสรางเสริมทัศนคติ

ท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษผานกิจกรรมอ่ืนๆนอกหองเรียน ก็นับเปนกลวิธีท่ีชวยพัฒนาทักษะทางดานภาษาได

เปนอยางดี ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

นอกหองเรียน รวมถึงไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและทางดานวัฒนธรรมระหวางกันอีกดวย 

   

 

 

 

 

 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ตุลาคม 2560 



ข 
 

ข 
 

สารบัญ 

 

คํานํา           ก 

สารบัญ           ข 

บทท่ี 1 บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล        2 
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บทท่ี 3 การประเมินผลการดําเนินโครงการ      15 

บทท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ       18 
 

ภาคผนวก 

1. รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

2. ภาพกิจกรรม 

3. เอกสารท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 

3.1 สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ 

3.2 สําเนาตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

3.3 สําเนาหนังสือขอเทียบบัตรโดยสารเครื่องบินอัตราราชการ 

3.4 สําเนาหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
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3.5 ตัวอยางใบสมัครเขารวมโครงการ 

3.6 ตารางรับ-สงนักศึกษาตางชาติ 

3.7 ตัวอยางแบบประเมินการเขารวมโครงการ 

 



1 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดใหความสําคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหมีความเปนนานาชาติ 

โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหมีจํานวนนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติไมวาจะในรูปแบบเต็มเวลาและ

แลกเปลี่ยนระยะสั้น เพ่ือกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดฝกฝนอละพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ  ดังนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ ในฐานะหนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบดานการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร จึงไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอยางตอเนื่อง ไม

วาจะเปนการดําเนินโครงการภายใตโครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน โครงการ

แลกเปลี่ยนโดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเปนอยางตอเนื่อง สํานักงาน

วิเทศสัมพันธ จึงไดจัดทําโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนท่ี 2 

จํานวน 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ข้ึน   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหมีการดําเนิน

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ี

ยังไมไดลงนามความรวมมือทางวิชาการฯ และเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมความเปนนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย และกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตระหนักถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได  
 

1. ช่ือโครงการ  โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง)  

รุนท่ี 2 
 

2. ลักษณะโครงการ  บริการวิชาการ 
 

3. ความสอดคลองกับแผนในระดับที่สูงกวา  
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร: ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและการเสริมสราง

ศักยภาพคน ประเด็น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

มาตรการ: พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประเทศ  

นโยบาย: การใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
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4. หลักการและเหตุผล 

  ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนความเปน

นานาชาติ เพ่ือรองรับนักศึกษาตางชาติท่ีจะสมัครเขามาศึกษาตอท้ังแบบเต็มเวลาและหลักสูตรระยะสั้น 

และไดสนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติผานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและบุคลากร ท้ังกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีลงนามความรวมมือทางวิชาการและ

มหาวิทยาลัยท่ียังไมไดลงนามความความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนงบ

ประมาณในการดําเนินงานใหกับคณะและสํานัก สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ท้ังนี้ ในการดําเนินการท่ีผานมา คณะ/สํานัก ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

กับมหาวิทยาลัยในตางประเทศนั้น อาจมีขอจํากัดในบางคณะท่ียังไมมีความพรอมในดานบุคลากรท่ีจะ

สามารถประสานงานและดูแลชาวตางชาติได ดังนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ

รับผิดชอบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงตองเขามามีบทบาทสําคัญ

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประสานงานและ

จัดกิจกรรมใหกับคณะท่ีมีความประสงคจะดําเนินการแลกเปลี่ยน แตขาดความพรอมดานบุคลากรดาน

วิเทศสัมพันธ 

5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น 

2. เพ่ือขยายเครือขายความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ียังไมไดลงนาม

ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเชิญนักศึกษา/บุคลากร มา

แลกเปลี่ยนระยะสั้น 

3. เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษา/บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดฝกทักษะภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

4. เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรม 

5. เพ่ือประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 
 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ  ดร. อรนุช ปวงสุข  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 
 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มีการจัดกิจกรรมภายใตการลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา  

2. มีการขยายเครือขายและจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยท่ีไมใชคูสัญญา  

3. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไดฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

4. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวัฒนธรรมกับชาวตางชาติ 

5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 
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8. จํานวน/กลุมเปาหมาย 

1. มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีลงนามความรวมมือฯ   จํานวน    6 แหง 

2. มหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ียังไมไดลงนามความรวมมือฯ  จํานวน  04  แหง 

3. นักศึกษา/บุคลากรจากมหาวิทยาลัยท่ีลงนามความรวมมือฯ  จํานวน  30  คน 

4. นักศึกษา/บุคลากรจากมหาวิทยาลัยท่ียังไมไดลงนามความรวมมือฯ จํานวน  10  คน 
 

9. กําหนด/ระยะเวลาการดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 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

มหาวิทยาลยัใน

ตางประเทศ 

            

4. จัดกิจกรรม             

5. จัดทําเอกสาร

เบิกจาย 

            

6. จัดทํารายงานการ

ดําเนินโครงการ 

            

 

10. สถานที่ในการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

11. งบประมาณที่ไดรับ 

  เงินงบประมาณ หมวดรายจายอ่ืน ภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 740,000.00 บาท 

(เจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถวน)   
 

12. แผนการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. วางแผนการดําเนินงานและคัดเลือก

มหาวิทยาลัย 

1-15 ก.ค. 2560 ท่ีประชุมสํานักงานวิเทศ

สัมพันธ 

2. ขออนุมัติจัดทําโครงการ 1-15 ก.ค. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร 
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3. ทําหนังสือเชิญ/ประสานมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ 

15-30 ก.ค. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร 

4. รวบรวมเอกสารใบสมัครเขารวม

โครงการ 

15-30 ก.ค. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร 

5. จัดทําเอกสารขออนุมัติการเดินทาง/

จัดหาท่ีพัก/จองตั๋วเครื่องบินโดยสาร 

15-30 ก.ค. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร 

6. อํานวยความสะดวกและดูแล

นักศึกษา/บุคลากรชาวตางชาต ิ

30 ก.ค.-15 ก.ย. 

2560 

บุคลากรสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

7. จัดทําเอกสารเบิกจาย 1-15 ก.ย. 2560 นางสาวจริญดา บุญจันทร 

8. สรุปผลการประเมินและจัดทํารายงาน

การเขารวมโครงการ 

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 

- คาท่ีพัก (30 คน x 200 บาท x 29 วัน)    เปนเงิน 174,000.00 บาท 

- คาท่ีพัก (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 

                              รวมเปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 740,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถวน)  
  

หมายเหตุ สามารถถัวเฉล่ียไดทุกรายการ 
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14. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ประเภทตัวช้ีวัด ประเด็น คาเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ 3.51  

3.51/5.00 

เชิงปริมาณ จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขารวมโครงการ 

ไมต่ํากวารอยละ 80 

5/6 แหง 

จํานวนมหาวิทยาลัยท่ีไมใชคูสัญญาสามารถเขารวม

โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

3/4 แหง 

จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเปนชาวตางชาตท่ีิเขารวม

โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวน

กลุมเปาหมาย 

32/40 คน 

เชิงระยะเวลา

และสถานท่ี 

สามารถจัดทําโครงการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 2560 ท่ี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

เชิงคาใชจาย สามารถเบิกจายไมต่ํากวารอยละ 80  592,000.00 บาท/

740,000.00 บาท 

สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 วัน หลังจาก

เสร็จสิ้นโครงการ 

ภายในวันท่ี 30 ก.ย.2560 

 

15. วิธีการประเมินผลโครงการ  

1. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

2. คํานวณสัดสวนจํานวนมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการตอจํานวนกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

3. คํานวณสัดสวนจํานวนนักศึกษา/บุคลากรท่ีเขารวมโครงการตอจํานวนกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

4. คํานวณสัดสวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตองบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรใหดําเนินโครงการ 
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บทท่ี 2 

รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

1. ดานการดําเนินงาน 

  สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน 

(จัดสรรสวนกลาง) รุนท่ี 2  โดยไดเชิญนักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีลงนามความ

รวมมือทางวิชาการและยังไมไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขารวม

โครงการฯ ในระหวางวันท่ี 1 – 31 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีนักศึกษาและ

บุคลากรชาวตางชาติเขารวมโครงการ ท้ังสิ้นจํานวน 27 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย 1 หนวยงาน ใน 6 

ประเทศ  โดยใชงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 418,355.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันสาม

รอยหาสิบหาบาทถวน) โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวน

ผูเขารวม 

MOU งบประมาณ 

1 Vanda University กัมพูชา 5  39,940 

2 Royal University of Phnom 

Penh 

กัมพูชา 2  27,820 

3 College of Economics, Hue 

University 

เวียดนาม 4  53,992 

4 Danang University-Kon Tum เวียดนาม 3  40,064 

5 International University-Ho Chi 

MInh 

เวียดนาม 4 x 51,782 

6 Jingchu University of 

Technology 

จีน 4 x 45,472 

7 University of Kochi ญี่ปุน 2  65,099 

8 Toyohashi University of 

Technology 

ญี่ปุน 1  30,265 

9 University of London อังกฤษ 1 x 29,501 

10 BICS Sri Langka ศรีลังกา 1 x 34,420 
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ท้ังนี้ แบงเปนมหาวิทยาลัยท่ีลงนามความรวมมือทางดานวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน 6 แหง คิดเปนรอยละ 100 และยังไมไดลงนามความรวมมือฯ จํานวน 4 แหงคิดเปนรอยละ 100  

ของกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงถือวาบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ โดยมีสัดสวนแผนภูมิท่ี 1  

 

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 

MOU, 6, 60%

Non-Mou, 4, 40%

แผนภูมิท่ี 1 สัดสวนมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการ
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และแบงตามคณะท่ีรับนักศึกษาและอาจารยมาแลกเปลี่ยน ไดดังนี้ 

1. บริหารศาสตร  จํานวน 20 คน 

2. ศิลปศาสตร  จํานวน 4 คน 

3. รัฐศาสตร   จํานวน 2 คน 

4. วิทยาศาสตร  จํานวน 1 คน 

 

เวียดนาม

41%
กัมพูชา

26%

จีน

15%

ญ่ีปุน

11%

อังกฤษ

3%

ศรีลังกา

4%

แผนภูมิท่ี 2 จํานวนนักศึกษาและบุคลากรแลกเปล่ียน 

จําแนกตามประเทศ

บริหารศาสตร, 20, 

74%

ศิลปศาสตร, 4, 

15%

รัฐศาสตร , 2, 7%
วิทยาศาสตร, 1, 

4%

จาํนวนนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปล่ียน จาํแนกตามคณะ
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รวมเปนผูเขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 67.50 จากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

โครงการ จํานวน 40 คน ซ่ึงไมบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ 

สถานท่ีในการดําเนินงาน:   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ระยะเวลา: 1-31 สิงหาคม 2560 

รูปแบบกิจกรรม 
1. การเขารวมชั้นเรียนและกิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย 
2. การศึกษาดูงานดานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
3. การจัดงาน Mini-International Fair 

 
กําหนดการจัดกิจกรรมรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปล่ียน  

ว/ด/ป เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

31 ก.ค. 60 19.05 นักศึกษาจาก College of Economics, Hue 

University จํานวน 4 คน เดินทางถึงจังหวัด

อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสไมล เท่ียวบิน

ท่ี WE 28 เท่ียวเวลา 18.00-19.05 น. 

คณะบริหารศาสตร  

นางสาวจริญดา บุญจันทร 

20.00-20.30 เดินทางกลับถึงท่ีพักหอพักบิ๊กพีและ check in  

20.30-21.30 รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย  

1 ส.ค. 60 09.00-16.30  นักศึกษาจาก College of Economics, Hue 

University เขารวมโครงการท่ีคณะบริหาร

ศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

14.00 น นักศึกษาและอาจารยจาก Vanda Institute 

เดินทางถึงท่ีพักหอพักบิ๊กพี และโรงแรมยูเพลส  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

นางสาวจริญดา บุญจันทร 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย 

19.05 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 เท่ียวบินท่ี WE 28 เท่ียวเวลา 18.00-

19.05 น. 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

(จนท. ทุกคนในสํานักงาน) 

20.00-20.30 เดินทางกลับถึงท่ีพักหอพักบิ๊กพีและ check in  
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ว/ด/ป เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

20.30-21.30 รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย  

2 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

3 ส.ค. 60 09.00-12.00 ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ ณ หองประชุม

พิบูลมังสาหาร สํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร สํานักงาน

อธิการบดี 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

13.00-14.30 Campus Tour สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

14.30-18.00  City Tour สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

18.00-20.00 รับประทานอาหารเย็น สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

20.00-21.00  เดินทางกลับถึงท่ีพัก สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

4 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

5 ส.ค. 60 วันหยุด 

6 ส.ค. 60 

7 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

8 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

9 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

19.00 น นักศึกษาจาก Jingchu University of 

Technology เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย FD3372 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

20.00-20.30 เดินทางกลับถึงท่ีพักหอพักบิ๊กพีและ check in สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

20.30-21.30 รับประทานอาหารเย็นบริเวณหนามหาวิทยาลัย สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

10 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

11 ส.ค. 60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

12 ส.ค. 60  
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ว/ด/ป เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

13 ส.ค.60 วันหยุด 

14 ส.ค.60 

15 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

16 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

13.00 อาจารย George Cooke เดินทางถึงจังหวัด

อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสไมล WE24 

และเขาพักท่ีโรงแรมยูเพลส 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

17 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

อาจารย George Cookeเขารวมโครงการ ณ 

คณะรัฐศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

13.00 นักศึกษาจาก Kochi University และ Royal 

University of Phnom Penh เดินทางถึง

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร 

DD9316 และเขาพักท่ี บิ๊กพี แมนชั่น 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

18 ส.ค.60 08.30-16.30 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู/ประสบการณการเขา

รวมโครงการแลกเปลี่ยน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

13.00  นักศึกษาจาก Kochi University เดินทางถึง

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร 

DD9316 และเขาพักท่ี บิ๊กพี แมนชั่น 

คณะศิลปศาสตร 

19-20 ส.ค.

60 

 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมทองถ่ิน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

21 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

22 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

18.00 Associate Professor Dr Noriyuki Kurita จาก 

Toyohashi University of Technology 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 
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ว/ด/ป เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

เดินทางถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบิน

ไทยสไมล WE28 

23 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

24 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

25 ส.ค.60 06.00 นักศึกษาจาก Kochi University เดินทางกลับ

ประเทศ  

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

26 ส.ค.60 วันหยุด 

นักศึกษาจาก Royal University of Phnom Penh เดินทางกลับประเทศ 27 ส.ค.60 

28 ส.ค.60 09.00-16.30 นักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติเขารวม

โครงการ ณ คณะบริหารศาสตร/ศิลปศาสตร/

รัฐศาสตร/วิทยาศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 

คณะศิลปศาสตร 

คณะรัฐศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 

29 ส.ค.60 06.00 นักศึกษาจาก College of Economics, Hue 

University และ The University of Danang-

Campus in Kon Tum ออกเดินทางไปยัง

สนามบินอุบลราชธานี 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

09.00-16.30 นักศึกษาจาก Zaman University, 

International University-National 

University HCM และ Jingchu University of 

Technology เขารวมโครงการ ณ คณะบริหาร

ศาสตร 

คณะบริหารศาสตร 
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ว/ด/ป เวลา รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

 18.00 Associate Professor Dr Noriyuki Kurita จาก 

Toyohashi University of Technology 

เดินทางกลับประเทศ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

30 ส.ค.60 06.00 นักศึกษาจาก Zaman University, 

International University-National 

University HCM ออกเดินทางไปยังสนามบิน

อุบลราชธานี 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

09.00 นักศึกษาและอาจารยจาก Vanda Institute 

ออกเดินทางไปยังดานตรวจคนเขาเมืองจอม 

จังหวัดสุรินทร 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

12.00 Mr George Cooked เดินทางกลับประเทศ สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

31 ส.ค. 60 06.00 นักศึกษาจาก Jingchu University of 

Technology ออกเดินทางไปยังสนามบิน

อุบลราชธานี 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

 

2. ดานงบประมาณ  

 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนท่ี 2 ไดรับการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 740,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนบาทถวน) และไดดําเนินการ

เบิกจายคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 418,355.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืน

แปดพันสามรอยหาสิบหาบาทถวน)  คิดเปนรอย 56.53 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซ่ึงไมบรรลุตัวชี้วัด

ดานงบประมาณของโครงการ ท้ังนี้ คิดเปนคาใชจายตอหัว คือ รายละ 15,494.62 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันสี่

รอยเกาสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค) โดยมีรายละเอียดการเบิกจายดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี รายการคาใชจาย แผน ผลการเบิกจาย 

1 คาบัตรเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศและในประเทศ 240,000.00 185,195.00 

2 คาเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 225,600.00 126,240.00 

3 คาท่ีพัก 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. ดานผลการดําเนินโครงการตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ประเภทตัวช้ีวัด ประเด็น แผน ผล หมายเหตุ 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ 

3.51  

3.51 4.37 บรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขา

รวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

6 แหง  6 แหง 

รอยละ100 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

จํานวนมหาวิทยาลัยท่ีไมใชคูสัญญา

สามารถเขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 

80 

4 แหง 4 แหง 

รอยละ100 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีเปน

ชาวตางชาติท่ีเขารวมโครงการ ไมต่ํากวา

รอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย 

40 คน 27 คน 

รอยละ

67.50 

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงระยะเวลา

และสถานท่ี 

สามารถจัดทําโครงการไดตามแผนท่ี

กําหนดไว 

1 ก.ค. – 15 

ก.ย. 2560 

ท่ี

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

1 ก.ค. – 15 

ก.ย. 2560 

ท่ี

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงคาใชจาย สามารถเบิกจายไมต่ํากวารอยละ 80  740,000 

บาท 

418,355 

รอยละ

56.53 

ไมบรรลุ

ตัวชี้วัด 

สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 

วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

ภายในวันท่ี 

30 ก.ย. 

2560 

ภายในวันท่ี 

30 ก.ย.

2560 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 
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บทท่ี 3 

การประเมินผลการดําเนินโครงการ 
 

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการรับนักศึกษาและบุคลากร

มาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนท่ี 2 เพ่ือประเมินผลการดําเนินโครงการตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะ

ในการดําเนินงานจากผูเขารวมโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพตอไป โดยไดสอบถามใน 3 ดานหลัก ประกอบดวย 16 ประเด็นยอย ดังตอไปนี้ 

1. ดานวิชาการท่ีดําเนินการโดยคณะ ประกอบดวย 

1.1 วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา ตํารา  

1.2 สื่อการเรียนการสอน 

13 หองสมุด 

1.4 ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 

1.5 บรรยากาศในหองเรยีน การเรียนการสอน 

1.6 วิธีการสอน 

2. ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ประกอบดวย 

2.1 การใหบริการดานท่ีพัก 

2.2 การใหบริการดานสุขภาพ 

2.3 การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

2.4 การจัดรถรับสง 

2.5 การใหคําปรึกษาและแนะนําในดานตางๆ 

3. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ ประกอบดวย 

3.1 สามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือพัฒนาความรูในสาขาท่ีเรียนได 

3.2 มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 

3.3 มีความรูความเขาใจตอพหุวัฒนธรรมมากข้ึน 

3.4 มีทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 

3.5 มีทักษะทางดานสังคมมากข้ึน 

  โดยมีผูตอบแบบสอบถาม ท้ังสิ้นจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 85.12 จากผูเขารวมโครงการฯ 

ท้ังสิ้น 27 คน ซ฿งผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาท้ังหมด ประกอบดวย 

1. เวียดนาม  จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ  47.83 

2. กัมพูชา  จํานวน 7 คน  คิดเปนรอยละ  30.43 

3. จีน   จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  13.04 

4. ญี่ปุน  จํานวน 2 คน  คิดเปนรอยละ    8.70 
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โดยมีเกณฑการแปรผลดังตอไปนี้  

ระดับ ชวงคะแนน 

ความคิดเห็น ต่ําสุด สูงสุด 

  มากท่ีสุด 4.51 5.00 

  มาก 3.51 4.50 

  ปานกลาง 2.51 3.50 

  นอย 1.51 2.50 

  นอยท่ีสุด 1.00 1.50 
 

 

โดยมีผลความพึงพอใจในประเด็นตางๆดังตอไปนี้ 

ดาน ประเด็น คะแนน

ท่ีได 

SD การแปร

ผล 

ดานวิชาการท่ี

ดําเนินการโดยคณะ 

วัสดุ อุปกรณทางการศึกษา ตํารา  4.30 0.70 มาก 

สื่อการเรียนการสอน 4.35 0.65 มาก 

หองสมุด 4.57 0.59 มากท่ีสุด 

ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 4.52 0.67 มากท่ีสุด 

บรรยากาศในหองเรียน การเรียนการ

สอน 

4.43 0.66 มาก 

วิธีการสอน 4.43 0.59 มาก 

ดานการอํานวยความ

สะดวกของสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ 

การใหบริการดานท่ีพัก 4.09 1.00 มาก 

การใหบริการดานสุขภาพ 4.26 0.75 มาก 

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม 

4.52 0.59 มากท่ีสุด 

การจัดรถรับสง 4.52 0.67 มากท่ีสุด 

การใหคําปรึกษาและแนะนําในดาน

ตางๆ 

4.48 0.67 มาก 

ดานประโยชนท่ีไดรับ

จากการเขารวม

โครงการ 

สามารถนําความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือ

พัฒนาความรูในสาขาท่ีเรียนได 

4.09 0.79 มาก 

มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมไทย

มากข้ึน 

4.30 0.76 มาก 

มีความรูความเขาใจตอพหุวัฒนธรรม

มากข้ึน 

4.17 0.83 มาก 
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มีทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.39 0.58 มาก 

มีทักษะทางดานสังคมมากข้ึน 4.52 0.59 มากท่ีสุด 
  

จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการฯ พบวานักศึกษาชาวตางชาติ มีความพึงพอใจใน

การเขารวมโครงการ ในประเด็นท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ประเด็น โดยเรียงจากมากไปหานอย ได

ดังนี้ 

1. หองสมุด      ระดับ 4.57 คะแนน 

2. อาจารยผูสอนมีความรูความสามารถ   ระดับ 4.52 คะแนน 

3. การจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม  ระดับ 4.52 คะแนน 

4. การจัดรถรับสง     ระดับ 4.52 คะแนน 

5. มีทักษะทางดานสังคมมากข้ึน    ระดับ 4.52 คะแนน 

และถาพิจารณาตามประเด็นหลัก 3 ดาน พบวาผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ เรียงจากมากไปหา

นอย ไดดังนี้ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจดานวิชาการท่ีดําเนินการโดยคณะ  ระดับ 4.43 คะแนน  

2. ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ   ระดับ 4.37 คะแนน  

3. ดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ    ระดับ 4.30 คะแนน  

ท้ังนี้ ผูเขารวมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจตอหองสมุดในระดับสูงท่ีสุด คือ 4.57 คะแนน และ

มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานหองพัก และการนําความรูท่ีไดไปตอยอดเพ่ือพัฒนาความรูในสาขาท่ี

เรียนได ในระดับนอยท่ีสุด คือ 4.09 คะแนน 

อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในภาพรวมของโครงการแลว พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ 4.37 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับมาก และบรรลุตัวชี้วัดของโครงการ 

นอกจากนี้แลว สํานักงานวิเทศสัมพันธ ยังไดเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไดให

ขอเสนอแนะในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ดานวิชาการท่ีดําเนินการโดยคณะ 

1. ระยะเวลาเรียนในแตละคาบนานเกินไป 

2. สาขาวิชาท่ีคณะจัดการเรียนการสอนไมตรงกับสาขาของนักศึกษา 

ดานการอํานวยความสะดวกของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

1. หองพักบางหองเครื่องทําน้ําอุนไมทํางาน 

2. หองพักบางหองมีมดและแมลง 

3. อยากใหจัดใหมีบัดดี้ในทุกๆกิจกรรม 

4. อยากใหเพ่ิมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

5. เจาหนาท่ีของสํานักงานวิเทศสัมพันธมีความกระตือรือรนท่ีจะใหคําแนะนําและปรึกษาในดาน

ตางๆ 
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บทท่ี 4  

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

 เนื่องจากการดําเนินโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน รุนท่ี 2 ในครั้งนี้ เปนการ

ดําเนินงานในระยะเวลากระชั้นชิด จึงมีระยะเวลาในการประชุมวางแผนการดําเนินงานลวงหนาไมเพียงพอ 

และ ยังสงผลถึงการติดตอประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพ่ือใหสงนักศึกษาและบุคลากรมา

เขารวมโครงการ ท่ีตองดําเนินการโดยเรงดวนและเหลือระยะเวลาใหมหาวิทยาลัยในตางประเทศดําเนินการ

ประชาสัมพันธ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลในระยะเวลาจํากัดและไมเพียงพอ สงผลใหมีผูเขารวมโครงการ

ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไว โดยสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 ดานการประสานงาน 

1. ในการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศในชวงเดือนกรกฎาคม เพ่ือใหสงนักศึกมา

เขารวมโครงการในเดือนสิงหาคม 2560 นั้น ตรงชวงกับท่ีมหาวิทยาลัยในตางประเทศปดภาค

การศึกษา ดังนั้น การประชาสัมพันธไปยังนักศึกษาจึงอาจจะดําเนินไดไมท่ัวถึง 

2. ระยะเวลาในการประสานงานรับสมัครภายใน 1 เดือน เปนระยะเวลาท่ีกระชั้นชิดเกินไป ควร

ประสานงานลวงหนาอยางนอย 3 เดือน  

3. นักศึกษาไดจัดตารางในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ไวลวงแลว จึงไมสามารถเขารวม

โครงการได เชน การฝกงาน การเก็บขอมูลวิจัย ชวงปดภาคเรียน เปนตน  

4. การประสานงานกับนักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกใหเขารวมโครงการไมท่ัวถึงและครบทุกคน ตอง

ประสานงานกับตัวแทนของหาวิทยาลัยแทน ทําใหนักศึกษาบางรายไมไดรับขาวสารหรือขอมูล

ท่ีสําคัญบางเรื่อง ตัวอยางเชน การประสานเก่ียวกับการเดินทางกับนักศึกษาจาก Kochi 

University ประเทศญี่ปุน ท่ีเกิดความลาชา เนื่องจากนักศึกษาอยูระหวางปดภาคการศึกษา

และกลับภูมิลําเนา จึงไมไดตรวจสอบอีเมลอยางสมํ่าเสมอ ทําใหไมสามารถยืนยันการเดินทาง

ไดทัน จึงตองเลื่อนการเดินทางหลังนักศึกษาคนอ่ืน 1 วัน 

ดานการขออนุมัติโครงการและจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. ระยะเวลาในจัดทําโครงการและวางแผนการดําเนินโครงการ รวมท้ังกิจกรรมท่ีตองจัดให

นักศึกษาตางชาติไมเพียงพอ 

2. การจัดเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือเอกสารเบิกจายท่ีเก่ียวของ ตองเรงทําใน

ระยะเวลาอันกระชั้นชิด   

3. การจัดซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินกอนการเดินทางเพียงไมก่ีวัน ทําใหราคาบัตรโดยสาร

เครื่องบินมีราคาสูงข้ึน 

  ดังนั้น ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในครั้งตอไป จึงควรมีการวาง 
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แผนการดําเนินโครงการลวงหนา โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสม อาจจะสามารถดําเนินการดังตอไปนี้ 

4 เดือนกอนจัดโครงการ

  

ประชุมวางแผนเ พ่ือ กําหนดรูปแบบกิจกรรมและคัดเลื อกรายชื่ อ

มหาวิทยาลัยท่ีจะเขารวมโครงการ  

3 เดือนกอนจัดโครงการ ขออนุมัติจัดทําโครงการ 

ประชาสัมพันธไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

2 เดือนกอนจัดโครงการ ติดตามรายชื่อนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ พรอมเอกสารใบสมัครและสําเนา

หนังสือเดินทาง 

1 เดือนกอนจัดโครงการ ขออนุมัติหลักการคาใชจายท่ีเก่ียวของ 

สํารองบัตรเครื่องบินโดยสาร  ประกันสุขภาพ จัดหาท่ีพักและเตรียมรถรับ-

สง 

15 วันกอนดําเนิน

โครงการ 

สงบัตรบัตรเครื่องบินโดยสาร  พรอมกําหนดการรับ-สงใหนักศึกษา 

  

นอกเหนือจากขอเสนอแนะดังกลาวขางตนแลว ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ ไดรับความรวมมือ

อันดีจากคณะตางๆท่ีรับนักศึกษาเขามาแลกเปลี่ยน และจัดใหมีนักศึกษาไทยทําหนาท่ีเปนบัดด้ีใหกับ

นักศึกษาตางชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากนักศึกษาไทยยังขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษคอนขางมาก ทํา

ใหไมสามารถสื่อสารหรือใหความชวยเหลือเพ่ือนชาวตางชาติไดเทาท่ีควร ดังนั้น ในการดําเนินโครงการครั้ง

ตอไป จึงควรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนบัดดี้นักศึกษาตางชาติให

สามารถสื่อสารได  

   

     

   

   

     

  



ภาคผนวก 
1. รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

2. ภาพกิจกรรม 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

3.1 สําเนาหนังสือขออนุมัติจัดทําโครงการ 

3.2 สําเนาตัวอยางหนังสือขออนุมัติเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

3.3 สําเนาหนังสือขอเทียบบัตรโดยสารเคร่ืองบินอัตราราชการ 

3.4 สําเนาหนังสือเชิญและหนังสือตอบรับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

3.5 ตัวอยางใบสมัครเขารวมโครงการ 

3.6 ตารางรับ-สงนักศึกษาตางชาติ 

3.7 ตัวอยางแบบประเมินการเขารวมโครงการ 
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 ช่ือผู้เดินทำง มหำวิทยำลัย ประเทศ ระยะเวลำ คณะเจ้ำภำพ

1  Ms Ly Fary Tas  
 Vanda University กัมพูชา 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

2  Mr Siv Puykann   Vanda University กัมพูชา 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

3  Mr Yim Phearak   Vanda University กัมพูชา 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

4  Ms Say Duong Chan Vanda University กัมพูชา 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

5  Mr Rhong Saran Vanda University กัมพูชา 1-3ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

6  Ms Sreynoch Kun Royal University of Phnom Penh กัมพูชา 17-27 ส.ค. 60 ศิลปศาสตร์

7  Ms Aza Loeb  Royal University of Phnom Penh กัมพูชา 17-27 ส.ค. 60 ศิลปศาสตร์

8  Ms. Nguyen Thi Dao Nhi College of Economics, Hue 

University 

เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

9  Ms. Le Thi Thach Lam College of Economics, Hue 

University 

เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

10  Ms. Nguyen Thi Luyen College of Economics, Hue 

University 

เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

11  Mr. Dang Quang Thien College of Economics, Hue 

University 

เวียดนาม 1-3ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

12  Mr. Ho Cong Phuoc Danang University-Kon Tum Campus เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

13  Mr. Bui Thanh Tung  Danang University-Kon Tum Campus เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

14  Ms. Nguyen Thi Phuong Danang University-Kon Tum Campus เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

15  Ms. PHAM Thanh Linh International University-Ho Chi Minh เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

16  Ms. DUONG Thi Cam Van International University-Ho Chi Minh เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

17  Mr. NGUYEN Huynh Sang International University-Ho Chi Minh เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

18  Mr. NGUYEN Hong Ha International University-Ho Chi Minh เวียดนาม 1-30 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

19  Mr LIANG Xiaobao Jingchu University of Technology จีน 9-31 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

20  Ms GUO Xiaoxue Jingchu University of Technology จีน 9-31 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

21  Ms WU Zhaojun Jingchu University of Technology จีน 9-31 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

22  Ms ZHANG Yuan Qi Jingchu University of Technology จีน 9-31 ส.ค. 60 บริหารศาสตร์

23  Ms Marina Fujimoto University of Kochi ญ่ีปุ่น 17-25 ส.ค. 60 ศิลปศาสตร์

รำยช่ือนักศึกษำและบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรรับนักศึกษำและบุคลำกรมำแลกเปล่ียน

 (จัดสรรส่วนกลำง) รุ่นท่ี 2

ภำคผนวก 1



24  Ms Sumika Ikawa  University of Kochi ญ่ีปุ่น 17-25 ส.ค. 60 ศิลปศาสตร์

25  Assoc Dr Noriyuki Kurita Toyohashi University of Technology ญ่ีปุ่น 18-29ส.ค. 60 วิทยาศาสตร์

26  Ms Rachelle Universityof London อังกฤษ 31ก.ค.-10ส.ค.

 60

รัฐศาสตร์

27  Mr Goerge Cooke BICS ศรีลังกา 16-30 ส.ค. 60 รัฐศาสตร์



คณะเจ้ำภำพ



 

บรรยายการการตอนรับท่ี

สนามบินอุบลราชธานี 

 

บรรยายการการเดินทางใน

มหาวิทยาลัย 

 

บรรยายกาศในหองเรียน 

 

ภาคผนวก 2 ภาพกิจกรรม 



บรรยายการการศึกษาดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ

ชุมชนอิสาน 

 

 

 
บรรยายการการศึกษาแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ

 



 

 
บรรยายการงานเลี้ยงรับรอง 
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ft.Lrr{balrf n ffi f:lrrr, --iliilf,, 3Lr6E },DsFatE' ?,r(r €13 G?:go
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RECEIPT

RECB\lED

ft,f{/1
COLLECTOR BY

lrllrlqfirsrorirdirserrlrrfl;iadia0amriurarrrl{rTryln}ardlonrrrlonrilurluralut*rr
Tlis receDt b vdi, ody wtEo s{ned Dy the Csnpa.Vs Cahbr 6 Bl Cdeds. }f palment rs made by dteqre. lhb receif b rU vJd udl

MR.GECRGE [\r*.tflJq) COO(E

IMPORT iao- 211i(i0f,!t5

,78 9Arg 17 IEt 0DAYS

DAIE 9Arrg17 SAT.ES PS

PASSENGER NAME: MR..GEORGE I\OR HIE @Orc

Wcity Franr-To FIISH Dcerdate
cMB BXX TG308 1&08/2017
BKK t BP WE2,t 1a(ts/2017

UBP BXX WE25 fit0&t2ol7
BKK CMB TG307 3C/08/2017



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECETPT

SAKDA TRAVEL WORLD (2OO4I / DATE: 08 AUG 2OI7

234 PAROHRANGRITH RD - , AGENT 2 2002
T. NAIMUANG, A. MUANG, NAI"IE : COGE/GEORGE IITOR' E[m ilR
UBONRATCHANI
IATA : 353 00005
TELEPHONE : (045) 254-333

ISSUING AIRLINE : THAT AIRT,{AYS IT'ITERNATIONAL

TICKET NUI,IBER : ETKT 2L1 5619178446
BOOKING REF : A-I'IADEUS: W6A4P5, AIRLINE: TG/W5A4P5

EROM lro ELIGET CL DAIT DEP FARE BASIS rWB Mre nrl: sr

coraHBo TG 308 A 16,Nre O12O QREE:ITJ( 16Are iox oK
BNTDTRTMTTE
rNTL
BAXG;OX fARIgrL IIllE: 0615 ARR,II/AL DllltB: 16,LIE

SUV-\RIiIABHUMI
INTL

BANGKOK TG 307 A 3OAITC 22LO QREHITfi 16Atrc 30r oK
SU\TERNABBT'I{I
INTL
cor,qUBO ennIUlL lltlB: 0001 eRRrVeL DilIE: 31NrG

BAIIDJAR.IITAIXB
INTL

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFIC.\TION AND THE DOCUMENT YOU GAVE

FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : NON END/ REISSUE EEE APPTY /RFND FEE LKRSOOO/RFND NOT TATER

THAN 90 DAYS AFTR TKT EXPRY

EXCHAUGE RATE : 0.220752 THB

TOUR CODE : NIL
PAYMENT : NR

: CASH

FARE CAICULATION :CMB tc BKK143.50TG CMB143.50NUC287.0OEND Ro8152.506000XT
3 587 15G8700TS20058J1 57sLK

AIR FARE :

EQUIV FARE PAID : THB 9L90
TAx : THB 35E7 THB 15G8 THB 35E7

THB 15G8 THB TOOTS THB 2OO5EJ
THB 1675LK

TOTAL : THB 13570

NOTICE
CAR.RIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIO}IS

oF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY TNCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY

BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF

ARTICLE 3 OF THE WARSAW COWENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE

PASSENGER ANOTHER DOCUT{ENT CO}4PLYING WITH THE REQUIREPIENTS OF ARTICLE 3.
PASSETiIGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMETE DESTTNATION OR A STOP IN A

COUI.ITRY OTHER TTIAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL

TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARS^\W

CONVENTION, INCTUDING ]TS AI.{ENDMENTS (THE I{ARSAW CONVENTION SYSTEII), MAY

APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING AI.IY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY.

FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CO}ITRACTS OF

CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND }IAY LIMIT THE

LIABILITY OF TTIE CARRIER. THESE CO}WENTIONS GOVERN AIiID MAY LIMIT TIIE

LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODITY INJURY OR LOSS OF OR DA}IAGE TO

BAGGAGE, AND FOR DELAY.



BOOKING CONFIRMED - ]SBDTG

Mr Goorge ivor hugo Cooke E-ticket number 90!l-2d100)8155

l TRAVELLER (l adul$ ADITLT : CicrgelvorllugoCooke

ffII\ERARY
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
Bangkok - ToUbon Ratchathani Wednesday 16 August 2017

o Free seat selection I x Seat (48C)

Ubon Ratchathani - ToBangkok Wednesday 30 August 2017

o Free seat selection I x Scat (48C)

PRICE TOTAL4S?0.00Tm

Terms & Condition Thai Smile

Descrlption Smile SaYer Smlle Flexi Srnile Plus
nrvlih/BilgEge 20 kq/fitnnhl 20 kq/filnnhl 30 kq/fitenfrt

.1ur5/FOOd Snack & luice/aruttiro
rn*a.rCun nrur{ rirralrt

Snack & lu'rr/arurho
rn#oCr rrr nruil rheatl

Hot Med & lu'rce/aru'trfau
re*aotfu dr nrur{ rireal{

driolscat Normal/Sriorltaf, ItlonnaUdriorl:nE Prenrium/frriiaurs
emCe/

Reery*ion
4 hours before fligtrt/

d:ourirdaurf, ulrlo 4 ntr
4 hours befre nidt/

iiNurirrf aurf, utnf 4 ur.
4 hours befre frdrfl

ir.rufrriauriuut adr'lriau 4 il!.
rtlaudr/

Ghange DaE &
finre

7'ATHA + Prke difftrcne
(4 hours before fligtrt)
drorarr{itru 850 u1}t +

irfiudrotld
(riaui{z.rurtr a f,rfuo)

Pay Price differene
(if hss frtan 4 hqrc befioc ffight,

pay 85m{B+prb ditrercre}/
r6drrrtrrrfl su rls dr fi ud'r.rlr{d

(rfaud:lurtr 5 uu
ularresndr 5 ru

fiirr::rr{iur 850 rnr +
irfiun'rot{d)

Pay Pn'ce difference (if less $dr 4 hours
before flight, pay 8s0THB+pice dlfrreneV

rtidrrnrrfirrl
rHsirfiudr.r1r{C

(daudNu{r 4 il fnnrhsnir 4 iu
fiirrranrf,su &50 u1m +

irdruiroldrf)



Tnu
u'ifvr nTnlu'tvrs 41fi'n (uumu)

,urd u nuuunluunor umrfiruurnt uni]ouilru'r n..:rilrn 10100

Ivrtf,nri : 66(0) 2288-7000

fi nu.oe-zl05/Awt51 1 98/2560
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6uu ainrruduulivrurduqunmtorfl

6'Nfi.: urirfiorntfi ao oszg/5505 nl{ufi 2 frlurau 2560

Bangkok(TG) - London

fln,t 19,385 ulYl + nrs zso rnvr

3 filurau 2s6o

(TG: Qld'tarqrfl1

n,rufi uurirepduqunn{o1fl lfinpu'rs{aumudnrrrirtnunrtnio.:fiu Insfinsn;r6flnfiuflrl ri'ld

1. duvrrl Bangkok - London rauvrxfirfi t0 f,':urnu 2560

2. duvrrl Colombo - Bangkok - Colornbo rfiunrlr:mdr.r{ufi 16 - 30 d.:urnu 2560

u. riu uSrIyr r ln it o u(.r fl u n; 16 u n rfi uvr r.r usfnfl rirlns nlrdo t viT u fi: dshjd

vd
[3{UYl,l{lvl 1

I
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il.n., n.fl., fi.n., ot-ol uJ.g.. 14-30 *.r. ,thfi.

f, uriarlasnrtf, srirorrutfisu s,ooo u"m

Colombo(TG) - Bangkok(TG) - Colombo

fln1 g,18s ulyr + ntf, 4,490 urYt (rG: QloTrarqrill

nrur r n 6uin rlnaar rlf, nrulu s o {uudrmmia rla smr rd s rir orru lilur L KR 500 o

rujdau{urduvrr{ ds rir orru rilsu LKR sooc

a.-).---------^o nrB nruoru ru'luYl 2 gtilulfiu 2560

43,bts )-Dr)

o

a

'9ui:tu.



, -2-

3 ! s--^ si.rlrru^du(.:t{t.r.rfiudr,:ufi.:nrfi (firfi) :rorurin;tj?vtyrrlolqfinmrrjdfluurlnllfin1ildma'tYl.lu oFl?1Fl'lLnUn.lillLl.ch] t.J.tJ l{yltdtd J'JNLI\. l ILJ '.Lt lN., !u

,; , ' (t -j!-+'r,a'.r.rrrrtirng a a Wdmiunlildua
unnrilnsurorunny{u d.:u-rutyrr tonuu6vrifiq;hiu{.rlfivrnurirluf i n?anu?ntfiuan t s

liatuilezutru
I

616fluurrfioyr:-ruunilro,rouy{?Jqnrtunmuaqrnn;rififirioGfvrr firEJdmnonNl ru tanrs{dfi?s

ua
flottfi4{nll,JUUno

1 //^r{qn
\SIt . o rlr t{f,nrvr f mi'vr fu nfrdl

frurirl T udl riar nour 1 Bn1 n ?11 ntun vol 6n t

noitr1sn1nr1trn1, (rJrn'rul'tu qrufi r:cmru)
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Website : www.thaiairways.com/government
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:intercoop@ubu.ac.th
mailto:pol@ubu.ac.th


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:intercoop@ubu.ac.th
mailto:pol@ubu.ac.th




 

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 

 

 

 

 

 
 
 
 

Photo 



 

 

 

 

 

 

Academic background 

Record of tertiary education (in chronological order) 

Level of study 

Department/school/faculty: 

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: .............  / ............... / .................. 
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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 

institution/city and country 

Years 

attended 

Present year 

of study  

(e.g. 2nd ) 

Field of study GPA 

 
 
 
 

Photo 



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: .............  / ............... / .................. 

      

 



ว/ด/ป งาน ต้นทาง สถานท่ี สายการบิน/เท่ียวบิน นักศึกษา/อาจารย์ ประเทศ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
31-ก.ค.-60 รับ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 18.00

รถตู้คณะบริหำรศำสตร์

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน18.45 น

Thai Smiles WE28 

(18.00-19.05)

Ms. Nguyen Thi Dao Nhi

Ms. Le Thi Thach Lam

Ms. Nguyen Thi Luyen

Mr. Dang Quang Thien

Vietnam  College of Economics, Hue University พัชรินทร์/จริญดำ

Mr. NGUYEN Huynh Sang 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

Vietnam Danang University- Kon Tom Campus

Ms. PHAM Thanh Linh

Ms. DUONG Thi Cam Van. 

Vietnam International University-Ho Chi Minh

Mr. Seang Hay Chheng

Mr. Konghuy Chao

Mr. Kimhieng Keo

Ms. Pichpisey Chhim

Cambodia Zaman University 

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 09.00 น นข2621

นำยประณต แก้วก่ิง

ด่ำนช่องจอม Ms Ly Fary Tas  

Mr Siv Puykann  

Mr Yim Phearak  

Ms Say Duong Chan

Cambodia Vanda Insitute of Accounting จริญดำ/กำญจนำ

9-ส.ค.-60 รับ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 18.00 นข5934

นำยบุญช่วย ทำงำม 085-0257012

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน18.45 น

Thai Air Asia FD 3372

(18.00-19.00)

Mr LIANG Xiaobao

Ms GUO Xiaoxue

Ms WU Zhaojun

Ms ZHANG Yuan Qi

China Jingchu University of Technology จริญดำ/กำญจนำ

 16 ส.ค. 60 รับ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 12.30 นข1536 

 นำยหงษ์ชัย โทถม 088-0413157

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน13.15 น

Thai Smiles WE24 

(12.30-13.35)

Mr George I.H. Cooke Sri Langa Bandaranaike Center for International 

Studies
พัชรินทร์/จริญดำ

เจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนวิเทศ

สัมพันธ์ทุกคน

1 ส.ค. 60 รับ Thai Smiles WE28 

(18.00-19.05)

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ  

Thai Air Asia FD 3372

(18.00-19.00)

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 18.20

รถมินิบัส 40-0555

พขร. นำยกิตติศักด์ิ จันดีปุน 

086-8728874

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน 18.50



ว/ด/ป งาน ต้นทาง สถานท่ี สายการบิน/เท่ียวบิน นักศึกษา/อาจารย์ ประเทศ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
Ms Marina Fujimoto Japan University of Kochi

Miss KUN Sreynoch

Miss LOEB Aza

Cambodia Royal University of Phnom Penh

18-ส.ค.-60 รับ สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน12.30 น

Nok Air 

11.40-12.30

Ms Sumika Ikawa  Japan University of Kochi กิตติญำ

22-ส.ค.-60 รับ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 18.00 นข 2621 

นำยหงษ์ชัย โทถม 088-0413157

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน18.45 น

Thai Smiles WE28 

(18.00-19.05)

Associate Professor Dr Noriyuki 

Kurita 

Japan Toyohashi University of Technology พัชรินทร์/จริญดำ

25-ส.ค.-60 ส่ง ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 06.00 นข.1637

นำยภำณุพงศ์ ทองสรรค์ 

099-1693696

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน07.30 น

Nok Air DD9313

09.00-10.00

Ms Marina Fujimoto

Ms Sumika Ikawa  

Japan University of Kochi ธนำวุฒิ/ศิริอนงค์/

กำญจนำ/จริญดำ

27-ส.ค.-60 ส่ง ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 06.30 นข.1536

นำยหงส์ชัย โทถม  088-0413157

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/ศิริอนงค์/

กำญจนำ/จริญดำ

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 

Thai Air Asia FD 3371

(09.15-10.20)

เช็คอินก่อน 08.30

 Mr. Ho Cong Phuoc

 Mr. Bui Thanh Tung

Ms. Nguyen Thi Nam Phuong

Vietnam Danang University- Kon Tom Campus

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 17.45

นข 2621 นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ 

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน18.20 น

Thai Smiles WE29 

(19.50-20.55)

เช็คอินก่อน 19.00 น

Associate Professor Dr Noriyuki 

Kurita 

Japan Toyohashi University of Technology พัชรินทร์/จริญดำ

ธนำวุฒิ/ศิริอนงค์/

กำญจนำ

17-ส.ค.-60 รับ ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 14.00 นข 3023

นำยประณต แก้วก่ิง 0935369776

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน14.30 น

Nok Air DD9316

13.30-14.40

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ  

ธนำวุฒิ/ศิริอนงค์29-ส.ค.-60 ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 06.00

นข.2621 นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ 

086-6704222

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน07.30 น

ส่ง



ว/ด/ป งาน ต้นทาง สถานท่ี สายการบิน/เท่ียวบิน นักศึกษา/อาจารย์ ประเทศ มหาวิทยาลัย/สถาบัน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
Thai Smiles WE21 

(08.35-09.40)

Mr. NGUYEN Huynh Sang Vietnam International University-Ho Chi Minh

Mr. Seang Hay Chheng

Mr. Konghuy Chao

Mr. Kimhieng Keo

Ms. Pichpisey Chhim

Cambodia Zaman University 

Ms. PHAM Thanh Linh

Ms. DUONG Thi Cam Van

Mr. NGUYEN Hong Ha

Vietnam International University-Ho Chi Minh

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 09.00 น  นข.2621 

นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ

086-8704222

ด่ำนช่องจอม Ms Ly Fary Tas  

Mr Siv Puykann  

Mr Yim Phearak  

Ms Say Duong Chan

Cambodia Vanda Insitute of Accounting จริญดำ/กำญจนำ

ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 11.00 นข 5984 

นำยบุญช่วย ทำงำม 083-0257012

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน11.45 น

Thai Smiles WE25 

(14.05-15.10)

Mr George I.H. Cooke Sri Langa Bandaranaike Center for International 

Studies
พัชรินทร์/ศิริอนงค์/

ธนำวุฒิ

31 ส.ค. 60 ส่ง ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 07.00 นข 2621 

นำยไพรัตน์ ประทุมเลิศ

086-8704222

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน 07.40 น

Thai Air Asia FD 3371

(09.15-10.20)

Mr LIANG Xiaobao

Ms GUO Xiaoxue

Ms WU Zhaojun

Ms ZHANG Yuan Qi

China Jingchu University of Technology ธนำวุฒิ/ศิริอนงค์/

กำญจนำ/

ตารางรับ-ส่งนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติ  

ธนำวุฒิ/ศิริอนงค์

Thai Air Asia FD 3371

(09.15-10.20)

30 ส.ค. 60 ส ำนักงำนวิเทศสัมพันธ์

รถออกเวลำ 06.00 40-0201 นำย

วัชรธร ทุมมำกรณ์ 084-8245643

สนำมบินอุบลรำชธำนี

ถึงสนำมบิน 07.30 น.

ส่ง



 
 

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 Credits Grade 
   
   
   

 Number of credits transferred to the home university –    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 Level of satisfaction No 
5 4 3 2 1 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 1 = Very poor 

Item Level of satisfaction 
5 4 3 2 1 

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            

 

  



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       
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