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รายงานผลการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

   การดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หมวดเงินรายได้ รหัสกิจกรรม 40100020038 จํานวน 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) โดย
จัดสรรทุนให้กับนักศึกษา รวม 10 คณะ 1 วิทยาลัย คณะละ 80,000.00 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินจํานวน 880,000.00 บาท (แปดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) และจัดสรรทุนให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ จํานวน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) โดยในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและบุคลากรฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครบทุกคณะ รวม
ท้ังสิ้น 35 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 29 คน และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา จํานวน 6 
คน ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น จํานวน 877,236.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสองร้อย
สามสิบหกบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 88.61 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร คงเหลือ จํานวน 112,764.00 
บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.39 โดยไม่มีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการฯ เนื่องจากไม่มีผู้มีสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม
โครงการดังต่อไปนี ้ 
ลําดับท่ี คณะ จํานวน

นักศึกษา 
(คน) 

งบประมาณ 
ท่ีจัดสรร 
(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีจ่ายจริง
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย/คน 
(บาท) 

1 เกษตรศาสตร ์ 5 80,000 80,000 16,000 

2 นิติศาสตร์ 8 80,000 80,000 10,000 

3 บริหารศาสตร ์ 4 80,000 80,000 20,000 

4 พยาบาลศาสตร์ 2 80,000 77,236 38,618 

5 เภสัชศาสตร ์ 2 80,000 80,000 40,000 

6 รัฐศาสตร ์ 2 80,000 80,000 40,000 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

2 80,000 80,000 40,000 

8 วิทยาศาสตร์ 4 80,000 80,000  20,000 
9 วิศวกรรมศาสตร์ 2 80,000  80,000 40,000 
10 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2 80,000 80,000 40,000 

11 ศิลปศาสตร์ 2 80,000 80,000 40,000 
รวมจํานวน 35 880,000 877,236 25,063.90 
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ท้ังนี้ มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยรายละ 25,063.90 บาท (สองหม่ืนห้าพัน
หกสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) โดยมีค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่าย/คน ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย/คน จํานวน 33,703.06 บาท (สามหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยสามบาทหกสตางค์) โดยคณะท่ีมีค่าเฉลี่ย
ค่าใช้จ่าย/คน น้อยท่ีสุดคือคณะนิติศาสตร์ รายละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) เพราะเข้าร่วม
โครงการ ณ ประเทศท่ีมีชายแดนติดกับประเทศไทยและสามารถเดินทางระหว่างประเทศด้วยพาหนะรถยนต์ 
นอกจากนี้แล้วยังมีค่าครองชีพค่อนข้างต่ํา โดยมีรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี ้
ลําดั
บที ่

คณะ ชื่อผู้เดินทาง มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

ประเทศ ระยะเวลา 

1 เกษตรศาสตร์ น.ส. อรอนงค์ ทรงจิตร 
น.ส.รุจิรา ทองมนต ์
น.ส.ขวัญชนก คําพะไม 
น.ส.พรณภัทร สร้อย
ระยา้ 
น.ส.พนิดา พิณจะโปะ๊ 

Hue University of 
Agriculture and 
Forestry 

เวียดนาม 12 มิ.ย.-11 ก.ค. 
2561 

2 นิติศาสตร์ นายอภิเดช อินทร์ทอง 
นายวชิัย แพงศรี 
นายธนสิทธิ ์กายสิทธิ ์
น.ส.โยธกาญจน ์บุญศรี 
น.ส.พัชรินทร์ เหิมฉลาด 
นายธนวันต ์สนสนอง 
น.ส.กนิษฐา สีดาแก้ว 
น.ส.รัตติกาล พานชิย ์

มหาวิทยาลยัจําปาสัก สปป.ลาว 1-14 เม.ย. 
2561 

3 บริหารศาสตร์ น.ส.สุรีย์ภรณ์ ชาภบูาล 
น.ส.จิราภรณ์ สาล ี
น.ส.กมลวรรณ ยาวะโน
ภาส 
น.ส.มณฑาทิพย์ โคตขวา 

Jingchu University 
of Technology 

จีน 5 เม.ย.-6 พ.ค. 
2561 

4 พยาบาลศาสตร์ น.ส.ณัฐนรี น้อยนาง 
น.ส.สภุาพร ศรีอําคา 

Universitas 
Muhammadiyah 

อินโดนิเซีย 6-18 ส.ค. 2561 

5 เภสัชศาสตร์ น.ส.พิชญน์รี องค์วิสุทธิ ์
น.ส.จินต์จฑุา เก้าศักดา 

Auburn University สหรัฐ 
อเมริกา 

20 มิ.ย.-25 ก.ค. 
2561 

6 รัฐศาสตร์ นายวชิิต โสมเกษตรินทร์ 
น.ส.กาญจนา บุญปก 

Kyoto University ญีปุ่่น 1-31 ก.ค. 2561 

7 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

นายอานนท์ วงศ์คํา 
น.ส.ศิริประภา มินาผล 

International 
University of 
Health and Welfare 

ญี่ปุ่น 22 ก.ย.-8 ธ.ค.
2561 
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ลําดั
บที ่

คณะ ชื่อผู้เดินทาง มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน 

ประเทศ ระยะเวลา 

8 วิทยาศาสตร์ นายศักดิ์ชัย ราชนิยม 
นายโชคชัย แจวิจารณ์   
นายอาชิ ดราแม 
น.ส.ฐิตติมา ธญัญานิต ิ

National Chiao 
Tung University 
/National Taiwan 
University of 
Science and 
Technology 

ไต้หวัน 1-9 ก.ย.2561 

9 วิศวกรรมศาสตร์ น.ส.พิลาศลักษณ์  
เพชโรภาส 
น.ส.ภัทรวดี อยู่สุข 

National Institute 
of Advanced 
Industrial Science 
and Technology 

ญี่ปุ่น 1 ม.ิย.-27 พ.ย. 
2561 

10 ศิลปประยุกต์
และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

นายพงศกร ร่องวารี Guangxi University จีน 20 มิ.ย.-15 ก.ค. 
2561 

น.ส.สุชานาถ ชุมนุม Guangxi Normal 
University for 
Nationalities 

จีน 15 มิ.ย.-15 ก.ค. 
2561 

11 ศิลปศาสตร์ น.ส.อัญจิรา สุระเสน 
น.ส.ภัชราวด ีฆารเสถียร 

New South Wales 
International 
English College 

ออสเตรเลีย 29 มิ.ย.-5 ส.ค.
2561 

 
 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ คือ จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง 15 วัน – 
1 เดือน และนักศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 เดือน เพ่ือฝึกงานและทําวิจัย 
 

ท้ังนี้ สามารถจําแนกตามคณะและประเทศท่ีนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้  
 

 

5

8

4
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จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จําแนกตามคณะ
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ 
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหนับนักศึกษาและบุคลากร ใน 8 ประเทศ โดยมี
นักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากท่ีสุด จํานวน 8 คน 
รองลงมาได้แก่ ประเทศจีนและญี่ปุ่น ประเทศละ 6 คน  
  เม่ือพิจารณารายชื่อมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนกับการลงนาม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า มีจํานวนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ีนักศึกษา
เดินทางไปแลกเปลี่ยน จํานวน 12 แห่ง 1 หน่วยงาน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ท่ีลงนามความร่วมมือ 
(MoU) กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.23 และลงไม่ลงนาม MoU  จํานวน 
4 แห่ง เป็นร้อยละ 30.77 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน คณะที่ทํากิจกรรม MoU 

1 จีน Jingchu University of Technology บริหารศาสตร์ � 

2 จีน Guangxi University ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

� 

3 จีน Guangxi Normal University for 
Nationalities 

ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

� 

4 ญี่ปุ่น National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology 

วิศวกรรมศาสตร์ ⌧ 

5 ญี่ปุ่น International University of Health 
and Welfare 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

⌧ 

6 ญี่ปุ่น Kyoto University รัฐศาสตร์  � 

7 ไต้หวัน National Chiao Tung University วิทยาศาสตร์ ⌧ 

8 ไต้หวัน National Taiwan University of 
Science and Technology 

วิทยาศาสตร์ � 

9 เวียดนาม Hue University of Agriculture and 
Forestry 

เกษตรศาสตร์ � 

6 6

4

5

8
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จํานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจําแนกตามประเทศ
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ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน คณะที่ทํากิจกรรม MoU 
10 สปป.ลาว มหาวิทยาลัยจําปาสัก นิติศาสตร์ � 
11 สหรัฐอเมริกา Auburn University เภสัชศาสตร ์ � 
12 ออสเตรเลีย New South Wales International 

English College 
ศิลปศาสตร์ ⌧ 

13 อินโดนิเซีย Universitas Muhammadiyah พยาบาลศาสตร์ � 

 
ในจํานวนนี้ มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ียังไม่ได้ลงนามความร่วมมือฯ แต่มีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology ประเทศญี่ปุ่น และมีมหาวิทยาลัย/หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดําเนนิการส่งนักศึกษา
ไปแลกเปลี่ยนเป็นปีแรก จํานวน 5 แห่ง  ได้แก่  

1. International University of Health and Welfare ประเทศญี่ปุ่น  
2. National Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
3. National Taiwan University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
4. Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
5. New South Wales International English College ประเทศออสเตรเลีย 

  
โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
1. ฝึกอบรม 
2. ฝึกงาน 
3. เก็บข้อมูลวิจัย 
4. ลงทะเบียนเรียนแบบไม่คิดหน่วยกิต 
5. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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การประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ 
 สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทําแบบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยมีจํานวนผู้ส่งรายงานผลและตอบแบบสอบถาม จํานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.14 จากผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 35 คน โดยอยู่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ จํานวน 4 คน 
และได้สอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการฯในด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยมี
ผลการประเมินโครงการดังต่อไปนี ้
 

1. การดําเนินโครงการและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ประเด็นที่สอบถาม คะแนน SD การแปรผล 

1. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม 3.77 0.91 มาก 
2. สามารถปรับตัว/การปฏิบัติตนให้เหมาะสมเมื่อต้องทํางานร่วมกับบุคคลต่าง
ศาสนา/วัฒนธรรม และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เช่น การแต่งกาย 
การตรงต่อเวลา 

4.67 0.48 มากที่สุด 

3. มีความรู้ในสาขาวิชาที่เข้ารับการอบรม/ฝึกงาน/วจิัย/ศึกษาดูงานมากข้ึน 4.59 0.50 มากที่สุด 
4. มีทักษะทางภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.56 0.73 มากที่สุด 
5. สามารถนําประสบการณ์จากเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการทํางานในอนาคต 4.59 0.57 มากที่สุด 
 จากการประเมินพบว่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะด้านการปรับตัว/การปฏิบัติตนให้เหมาะสมเม่ือต้องทํางานร่วมกับบุคคลต่างศาสนา/
วัฒนธรรม และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร เช่น การแต่งกาย การตรงต่อเวลา คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ การมีความรู้ในสาขาวิชาท่ีเข้ารับการอบรม/ฝึกงาน/วิจัย/ศึกษาดูงานมากข้ึน 
และการสามารถนําประสบการณ์จากเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการทํางานในอนาคต คะแนนเฉลี่ย 4.59 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ส่วนประเด็นท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดได้แก่ ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน อยู่ในระดับมาก อันเนื่องมาจาก ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการท่ีสั้นเกินไปและ
ช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทําให้มีโอกาสได้
เข้าร่วมการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย 
 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาผลความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษา พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยท่ี 
4.42 คะแนน(SD = 0.42)  อยู่ในระดับมาก 
 

2. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการดําเนินโครงการในครั้งต่อไป  
  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้สอบถามความเห็นของนักศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินโครงการในครั้งถัดไป ใน 3 ประเด็น โดยนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะดังตอ่ไปนี้  

2.1 ด้านการอํานวยความสะดวกของคณะ/มหาวิทยาลัย 
ข้อดี ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. มีการอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาท้ังการ
ติดต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการ
จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น การสมัครเรียน 
การจัดทําวีซ่า การส่งตัว และการจัดหาท่ีพัก 

1. การประสานงานผ่านนักศึกษาโดยตรง อาจจะ
ทําให้คณะต้นสังกัดไม่ทราบข้อมูลและความ
คืบหน้าในการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการของ
นักศึกษา  
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ข้อดี ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
2. มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาและจัดเตรียม

ข้อมูลท่ีจําเป็นให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 
3. มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ  
 

2. การดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาและการ
ประกาศผลการคัดเลือก ควรดําเนินการตาม
ช่วงเวลาท่ีแจ้งนักศึกษา  

3. ควรมีการตรวจสอบท่ีพักของนักศึกษา เพราะ
สภาพห้องพักไม่เป็นไปตามท่ีสํารองห้องพักไว ้

4. ควรจัด ให้ พัก กับครอบครั ว อุป ถัมภ์  เ พ่ือ
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมด้วย  

 

2.2 ด้านงบประมาณ 
ข้อดี ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. งบประมาณ รายละ 16,000 บาท เพียงพอสําหรับ
การเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศเวียดนาม ใน
ระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากนักศึกษาเดินทาง
ระหว่างประเทศด้วยพาหนะรถยนต์และค่าครอง
ชีพในประเทศเวียดนามไม่สูงนัก 

2. งบประมาณ รายละ 40,000 บาท เพียงพอต่อการ
เข้าร่วมโครงการ ในประเทศจีน ในระยะเวลา 1 
เดือน และประเทศอินโดนิเซีย ในระยะเวลา 2 
สัปดาห์  

3. นักศึกษาได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
จากคณะ จึงทําให้มีงบประมาณเพียงพอในการเข้า
ร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระยะเวลา 1 
เดือน 

1. งบประมาณ รายละ 20,000 บาท ไม่เพียงพอ
สําหรับการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศจีน ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

2. งบประมาณ รายละ 40,000 บาท ไม่เพียงพอ
สํ าหรั บการ เ ข้า ร่ วม โครงการ ท่ีประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ในระยะเวลา 1 เดือน 

 

2.3 ด้านการอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
ข้อดี ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. มีการรับ-ส่งท่ีสนามบิน แต่การดูแลช่วงท่ีเข้า
ร่วมโครงการยังไม่ดีพอ  

2. จัดท่ีพักใกล้มหาวิทยาลัยจึงทําให้เดินทาง
สะดวก 

3. มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
4. มีการจัดปฐมนิเทศ ประกันสุขภาพ  
5. มีการจัดนักศึกษาบัดดี้ให้กับนักศึกษาไทย 

1. ควรจัดให้เวลาให้นักศึกษาพักในวันท่ีแรกท่ี
เดินทางถึง ก่อนทํากิจกรรม 

2. บางมหาวิทยาลัยไม่มีการประสานกับคณะท่ี
รับ ทําให้ในวันท่ีเรียนผู้สอนไม่ทราบว่าจะมี
นักศึกษาต่างชาติมาเข้าเรียน  

3. การมอบหมายอาจารย์ผู้ดูแลและตารางเรียน
ยังไม่ชัดเจน 

4. บางมหาวิทยาลัยไม่มีการจัดนักศึกษาบัดดี้มา
ดูแล หรือนักศึกษาไทยมาช่วยให้คําแนะนํา 
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 นอกจากนี้แล้ว สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ยังได้นําข้อเสนอแนะจากนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้

ข้อเสนอประจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
บางคณะมีการประสานกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพและ
นักศึกษาค่อนข้างล่าช้า 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบในการประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้กับนักศึกษา 

ควรจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและท่ีพักให้
นักศึกษาอย่างเพียงพอ 

มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ในวันท่ี 10 
พฤษภาคม 2561 

ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องเดินทางภาคพื้นดินและเดิน
ทางเข้าออกประเทศทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ควรจัดรถ
รับ-ส่งให้กับนักศึกษา   

คณะมีการจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาจากจังหวัดอุบลราชธานี
ถึงจังหวัดมุกดาหาร 

ควรจัดอบรมด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนการเดินทางไป
เข้าร่วมโครงการ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  

ควรอํานวยความสะดวกในการย่ืนขอวีซ่าให้กับนักศึกษา สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดําเนินการย่ืนวีซ่าให้กับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาได้ 
เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการจัดรถรับ-
ส่ง สนามบิน 

ดําเนินการแจ้งให้นักศึกษาท่ีจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนท่ี
ประเทศญี่ปุ่นทราบ และอํานวยความสะดวกในการซื้อ
ต๋ัวรถไฟในประเทศ 

มีการกําหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ไม่ชัดเจน 

มีการจัดทํากําหนดการในการเข้าร่วมโครงการและแจ้ง
ให้คณะ/นักศึกษาทราบก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ห้องพักในมหาวิทยาลัยเจ้าภาพบางประเทศค่อนข้างแคบ
และแออัดสําหรับการเข้าพัก 3-5 คน และไม่มีเครื่องทํา
ความเย็น และท่ีพักในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างไกล
จากมหาวิทยาลัยและท่ีฝึกงาน 

มีการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาเพื่อทราบข้อจํากัดใน
ด้านการอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ
ในบางประเทศเพื่อลดความคาดหวังของนักศึกษาต่อ
การได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ควรเพิ่มระยะเวลาในการเข้ารว่มโครงการ เป็น 3 เดือน มีการกําหนดระยะเวลาให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ ต้ังแต่ 15 วัน – 4 เดือน  

ควรลดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการในประเทศท่ีต้อง
ย่ืนขอวีซ่า เน่ืองจากมีความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ดําเนินการย่ืนวีซ่าให้กับ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปแลกเปลี่ยนตรงกับช่วงสอบปลาย
ภาคและกําลังจะปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
จึงอาจจะไม่สามารถดูแลนักศึกษาได้เท่าท่ีควร และทําให้
นักศึกษามีเวลาเรียนน้อยลง ดังน้ัน ควรจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนช่วงท่ีมหาวิทยาลัยเจ้าภาพเปิดภาคการศึกษา 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯยังคงประสบปัญหาเดิม
เน่ืองจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งน้ี เป็น
การแลกเปลี่ยนระยะสั้นท่ีไม่ได้มีการลงทะเบียนเรียน
และถ่ายโอนหน่วยกิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงเลือกเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือน 
มิถุนายน-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการเรียน ซึ่ง
ช่วงเวลาดังกล่าวน้ี มักจะตรงกับช่วงปิดภาคการเรียน
ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
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ข้อเสนอประจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-
ปิด ภาคการศึกษาใหมแ่ล้ว จึงน่าจะส่งผลดีต่อการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา  

 

 ในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ดําเนินงาน และรับผิดชอบในการประสานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยตรง จึงทําให้การดําเนินงานมี
ความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดการแบ่งภาระงานดังต่อไปนี ้
 

การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
1. จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรวงเงิน

งบประมาณให้กับคณะ 
2. จัดประกาศและข้ันตอนการดําเนินงาน 
3. จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการให้กับนักศึกษา 
4. ประสานงานกับมหาวิทยาในต่างประเทศให้กับ

คณะท่ียังไม่มีมหาวิทยาลัยเครือข่าย และตามคํา
ร้องขอของคณะ  

5. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

คณะ 
1. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
2. ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ี

เป็นเครือข่ายของคณะ  
3. กําหนดกิจกรรมและรูปแบบการเดินทางไป

แลกเปลี่ยน 
4. อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในด้านการ

เดินทาง การจัดหาท่ีพัก และการจัดทําวีซ่า  
5. ติดตามความคืบหน้าและความเป็นอยู่ของ

นักศึกษา  
6. ติดตามให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการเข้าร่วม

โครงการและรายงานผลมายังสํานักงานวิเทศ
สัมพันธ ์

สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ 
1. จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรวงเงิน

งบประมาณให้กับคณะ 
2. จัดประกาศและข้ันตอนการดําเนินงาน 
3. จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการให้กับนักศึกษา 
4. ประสานงานกับมหาวิทยาในต่างประเทศให้กับ

คณะท่ียังไม่มีมหาวิทยาลัยเครือข่าย และตามคํา
ร้องขอของคณะ  

5. อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในด้านการ
เดินทาง การจัดหาท่ีพัก และการจัดทําวีซ่า  

6. ติดตามความคืบหน้าและความเป็นอยู่ของ
นักศึกษา  

7. จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 
8. ติดตามให้นักศึกษาจัดทํารายงานผลการเข้าร่วม

โครงการ 
9. ประเมินผลการดําเนินงาน 

คณะ 
1. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 ท้ังนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นําข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี
ปรับปรุงและแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
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1. สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  เพ่ือเป็น
การประสานงานในฐานะของมหาวิทยาลัย หากคณะใดมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายสามารถส่งข้อมูล
และรายละเอียดเพ่ือให้สํานักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดําเนินการ 

2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเป็นรุ่น และกําหนดระยะเวลาและมหาวิทยาลัยท่ีจะสามารถไป
แลกเปลี่ยนท่ีชัดเจน  

3. จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
4. อํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในด้านการเดินทาง การจัดหาท่ีพัก และการยื่นขอวีซ่า 

 
 
 


