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วาระการประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ครั้งที่ 2/2560 

วันพฤหัสบดทีี ่28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม iHouse ชั้น 3 สํานักงานวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

   1.1 รายงานการใชจายเงินรายได ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  ประจําปงบประมาณ 

    พ.ศ.  2560 เงินรายได  ณ  สิ้นไตรมาสท่ี 4   (นพวรรณ) 

   1.2 รายงานสรุปวัสดุคงเหลือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4    

          (นพวรรณ)  

 1.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

           รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (นพวรรณ) 

 1.4 รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง กรณีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป   

  หรือไมจําเปนตองใช ในราชการตอไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  (นพวรรณ)    
    1.5     รายงานผลการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (เงินรายได)  (จริญดา) 

    1.6     รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ (จริญดา) 

    1.7     รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ  (งบ สกอ.)  (จริญดา) 

    1.8     รายงานสรุปผลการดาํเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร (จริญดา)  

    1.9     รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ

    ประเมินความสามารถทางภาษา   UBU-Test    IELTS  TOEIC   TOEFL  

    (ภัคกฆวรรณ) 

    1.10 รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศิริอนงค) 

    1.11   ขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินงบประมาณแผนดิน) 

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562   (หน.สํานักงาน) 

    1.12 ผลการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตางชาติ (เงินรายได)  (ธนาวุฒิ)  

    1.13 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย (ธนาวุฒิ) 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รายงานการประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ ครั้งที่  1/2560 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 

   3.1     รายงานการเบิกจายคาใชจายผูรับทุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ  

    (กาญจนา)  

   3.2  รายงานความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัยเปนภาษาอังกฤษ 

             (ธนาวุฒ)ิ 

   3.3  (ราง) ประกาศแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

    และบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (จริญดา) 

   3.4  การขอเปดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสํานักงานวิเทศ 

    สัมพันธ เพ่ือดําเนินการจัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ (หน.สํานักงาน) 

   3.5      การจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตโครงการเตรียมความ

    พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภัคกฆวรรณ) 

3.6        การจางบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ สังกัดสํานักงาน         

            วิเทศสัมพันธ   (หน.สํานักงาน) 

   3.7  แผนการดําเนินงานเพื่อขอจัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ (หน.สํานักงาน)
    

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

    -ไมม-ี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
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รายงานการประชมุสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ครั้งที่ 2/2560 

วันพฤหัสบดทีี ่28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุม iHouse ชั้น 3 สํานักงานวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

ผูเขารวมประชุม  

  1. นางสิรินทรทิพย   บุญมี  รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  

  2. นางสาวพัชรินทร  ดั่งฐากูร  หัวหนาสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

  3. นางสาวจริญดา บุญจันทร  นักวิเทศสัมพันธ  

  4. นางสาวกาญจนา  มะโนมัย  นักวิเทศสัมพันธ  

  5. นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง นักวิเทศสัมพันธ 

  6. นางสาวภัคกฆวรรณ  แกวบัวไข นักวิเทสสัมพันธ   

  7. นายธนาวุฒ ิ  ภักดียา  นักวิเทศสัมพันธ  

  8. นางสาวนพวรรณ  เขียวหวาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   

ผูไมไดเขารวมประชมุ 

  1. นางสาวอรนุช  ปวงสุข  ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ  ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องเพื่อทราบ  

 1.1 รายงานการใชจายเงินรายไดของสํานักงานวิเทศสัมพันธ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน แจงใหที่ประชุมทราบ ตามท่ีสํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณประจําป  

พ.ศ. 2560 เงินรายได เปนจํานวนเงิน 1,719,900 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) 

ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  

ตารางการไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ

ที ่

รหัสกิจกรรม รายละเอียดการใชจาย ยอดเงินที่ไดรับ

จัดสรร (บาท) 

1 010000030036 โครงการบริหารจัดการทั่วไป 75,700 

2 010000030044 โครงการบริหารและจัดการสวนกลาง (รับรองอาคันตุกะ) 128,500 

3 010000030071 คาจัดประชุมคณะกรรมการตางๆ ของสํานักงาน  7,500 
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ลําดับ

ที ่

รหัสกิจกรรม รายละเอียดการใชจาย ยอดเงินที่ไดรับ

จัดสรร (บาท) 

4 010000030077 คาบํารุงสมาชิกหรือคาวารสารดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 160,000 

5 040100010068 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ  200,000 

6 040100020038 โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ 1,100,000 

7 040100010069 โครงการจัดสอบวัดความรูทางภาษา  48,200 

รวมยอดเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,719,900 

 

สรุปรายละเอียดการเบิกจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 

รายการ/รหัส

โครงการ 

รายละเอียดรายการ  หมวดรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร  

เบิกจายจริง  คงเหลือ 

  

010000030036 โครงการบริหาร

จัดการทั่วไป 

คาตอบแทน   -  -  - 

คาใชสอย  45,600 44,778 822 

คาวัสด ุ 30,100 19,925 10,175 

  75,700 64,703 10,997 

010000030044 โครงการบริหารและ

จัดการสวนกลาง  

(รับรองอาคันตุกะ) 

คาตอบแทน    -  -  - 

คาใชสอย  98,500 72,680.46 25,819.54 

คาวัสด ุ 30,000  - 30,000.00 

  128,500 72,680.46 55,819.54 

010000030071 

 

  

คาจัดประชุม

คณะกรรมการตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย  

 

  

คาตอบแทน   -  -  - 

คาใชสอย  7,500 3,382 4,118 

คาวัสด ุ  -  -  - 

  7,500 3,382 4,118 

010000030077 คาบํารุงสมาชิกหรือ

คาวาสารดานตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย  

คาตอบแทน   -  -  - 

คาใชสอย  160,000 137,257.38 22,742.62 

คาวัสด ุ  -  -  - 

  160,000 137,257.38 22,742.62 



5 

 

040100010068 โครงการจัดกิจกรรม

สําหรับนักศึกษา

ตางชาติ  

คาตอบแทน   -  -  - 

คาใชสอย  200,000 156,355 43,645 

คาวัสด ุ  -  -  - 

  200,000 156,355 43,645 

  
 
 

สรุปรายละเอียดการเบิกจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ณ  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  - 25 กันยายน พ.ศ.  2560 

รายการ/รหัส

โครงการ 

รายละเอียดรายการ  หมวดรายจาย  งบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร  

เบิกจายจริง  คงเหลือ 

040100020038 

 

 

  

โครงการสนับสนุน

ทุนแลกเปลี่ยน

สําหรับนักศึกษา ม.

อุบลฯ  

คาตอบแทน   -  -  - 

คาใชสอย  1,100,000  1,078,498 21,502 

คาวัสด ุ  -   - - 

  1,100,000 1,078,498 21,502  

040100010069 โครงการจัดสอบวัด

ความรูทางภาษา  

คาตอบแทน  -  -  - 

คาใชสอย  48,200  - 48,200 

คาวัสด ุ  -  -  - 

  48,200  - 48,200 

รวมยอดทั้งหมด  1,719,900 1,512,875.84 207,024.16 

    คิดเปนรอยละ      100             87.96     12.04  

 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 1.2 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบที่ 2  ประจําป   

                งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

นางสาวนพวรรณ   เขียวหวาน  แจงใหที่ประชุมทราบ ตามหนังสือ ศธ 0529.5/ว 1068  ลงวันที่  1  สิงหาคม  

พ.ศ. 2560  สํานักงานวิเทศสัมพันธ  ไดขอความอนุเคราะหหนวยงานตอบแบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบที ่ 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานใชประกอบการประเมินคุณภาพการใหบริการของสํานักงานอธกิารบดี 
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(บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล) และใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสํานักงาน 

วิเทศสัมพันธ รอบ 2/2560 ซึ่ง สํานักงานวิเทศสัมพันธ ออกแบบสํารวจเปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก  

  1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ  

  2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่  

  3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

  4. ดานคุณภาพการใหบริการ  

  5. ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ  

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศ

สัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผูตอบแบบสอบถาม รวม 90 คน แบงเปน ชาย 31 คน 

(รอยละ 34.44) หญิง 59 คน (รอยละ 65.56) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (90 คน) อยูในอายุระหวาง 21-59 ป ซึ่ง

มีสถานภาพ เปนผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 7 คน (รอยละ 7.78) อาจารย 3 คน (รอยละ 3.33) บุคลากรสาย

สนับสนุน 78 คน (รอยละ 86.67)  และนักศึกษา 2 คน (รอยละ 2.22) คน หนวยงานตนสังกัดของผูตอบ

แบบสอบถามไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร 5 คน คณะเภสัชศาสตร 5 คน คณะรัฐศาสตร 4 คน วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 4 คน สํานักงานอธิการบดี 48 คน สํานักคอมพิวเตอรฯ 3 คน สํานักวิทยบริการ 5 

คน และสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 3 คน คณะนิติศาสตร 4 คน คณะบริหารศาสตร 4 คน และคณะ

เกษตรศาสตร 5 คน  

ดังแสดงในตารางที่ 1 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) คะแนนความพึงพอใจสูงสุดอยูที่ 

ดานการใหบริการของเจาหนาที่ (คาเฉลี่ย 4.25) รองลงมาคือดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.06) 

ดานคุณภาพการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.93)  และ ดานความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ (คาเฉลี่ย 3.82) และดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก (คาเฉลี่ย 3.65)  ตามลําดับโดยมีผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการในแต

ละดานและแยกเปนรายขอดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

เพศ   

 ชาย 31 34.44 

 หญิง 59 65.56 

อายุ   

 ชวงอายุระหวาง 21-59 ป 90 100.00 
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ขอมูลสวนบุคคล จํานวน คิดเปนรอยละ 

สถานภาพ   

 ผูบริหาร/หัวหนาหนวยงาน 7 7.78 

 อาจารย 3 3.33 

 บุคลากรสายสนับสนุน 78 86.67 

 นักศึกษา 2 2.22 

สังกัด   

1) คณะวิศวกรรมศาสตร   5 5.55 

2) คณะเภสัชศาสตร   5  5.55 

3) คณะรัฐศาสตร   4 4.44 

4) คณะนิติศาสตร  4 4.44 

5) คณะบริหารศาสตร  4 4.44 

6) คณะเกษตรศาสตร  5 5.55 

7) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 4 4.44 

8) สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 3 3.33 

9) สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 3 3.33 

10) สํานักวิทยบริการ  5 5.55 

11) สํานักงานอธิการบดี  48 53.33 

หัวขอการขอใชบริการ เรียงจากมากไปนอย 

หัวขอ จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

1) ขอขอมูล และ/หรือ ประสานงานเกี่ยวกับงานเอกสาร ธุรการ ทั่วไป 52 28.42 

2) ขอรับบริการจัดทําเอกสารเปนภาษาอังกฤษ เชน หนังสือรับรองการ

ปฏิบัตงิาน 

18 9.84 

3) ขอความอนุเคราะหแปลภาษาเอกสารราชการและ/หรือ เอกสารทั่วไป 17 9.29 

4) ขอคําปรึกษาและตรวจสอบภาษา บทคัดยอ และผลงานทางวิชาการ    12 6.56 

5) ประสานการจัดอบรมภาษา  11 6.01 

6) ประสานขอตอวีซาและหนังสือรับรองนักศึกษาตางชาติ 10 5.46 

7) ขอขอมูล และ/หรือ สมัครรับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย 9 4.92 

8) ประสานการรับนักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติมาแลกเปลี่ยน  9 4.92 

9) ขอมูล และ/หรือ สมัครรับทุนการศึกษา วิจัย และอบรม  8 4.37 

10) คําปรึกษาเพ่ือเดินทางไปตางประเทศ   8 4.37 
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หัวขอ จํานวน 

(ครั้ง) 

คิดเปน

รอยละ 

11) ติดตอมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อขอเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ดูงาน 

ฝกอบรม วิจัย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   

7 3.83 

12) ประสานการจัดทําความรวมมือทางวิชาการ  7 3.83 

13) ขอขอมูล และ/หรือ ขอคําปรึกษาเก่ียวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   

5 2.73 

14) ประสานการจัดอบรมบรรยายใหความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน   5 2.73 

15) ประสานงานพิธีการและงานตอนรับผูบริหาร/อาคันตุกะ จากหนวยงานใน

ตางประเทศ 

5 2.73 

รวมทั้งสิ้น 183 100.00 

ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

คุณภาพ/คุณลักษณะการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

1. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.06 มาก 

1.1 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.05 มาก 

1.2 ระยะเวลาในการใหบริการภาคเชา บาย นอกเวลาราชการเหมาะสม 4.05 มาก 

1.3 ขั้นตอนในการใหบริการไมยุงยากซับซอน 4.10 มาก 

1.4 เปดชองทางการสือ่สารหลากหลาย ทําใหสามารถติดตอประสานงานได

สะดวก เชน โทรศัพท, E-mail, Facebook 

4.05 มาก 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาที่ 4.25 มาก 

2.1 ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 4.20 มาก 

2.2 ใหบริการใหดวยความสุภาพ เปนมิตร 4.28 มาก 

2.3 ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ 4.26 มาก 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.65 มาก 

3.1 มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ 3.62 มาก 

3.2 สถานที่/จุดใหบริการสะอาด เปนระเบียบ 3.68 มาก 

3.3 มีหองน้ําที่สะอาด และรองรับผูรับบริการไดเพียงพอ 3.66 มาก 

4. คุณภาพการใหบริการ 3.93 มาก 

4.1 ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว หรือไมลาชา 3.97 มาก 

4.2 ใหบริการไมมีขอบกพรองหรือตองแกไขใหม 3.88 มาก 

5. ความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ 3.82 มาก 
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คุณภาพ/คุณลักษณะการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

5.1 มีการประกาศ/หรือแจงข้ันตอน กระบวนการ ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ 3.84 มาก 

5.2 มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ 3.76 มาก 

5.3 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางสื่อสารอยางเหมาะสม 3.87 มาก 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ   

 1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เปนโครงการที่ดีเปดมุมมองและทัศนะคติของผมอยางมาก อยากใหมี

โครงการดี ๆ แบบนี้ตอไป  
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 1.3 รายงานสรุปยอดวัสดุคงเหลือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน  แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบและควบคุมการ

เบิกจายวัสดุคงเหลือ ภายในสํานักงานวิเทศสัมพันธ  นั้น ซึ่งในปจจุบันไดมีวัสดุคงเหลือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4  ดังรายละเอียดตอไปนี้  

สรุปยอดวัสดคุงเหลือในสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ณ วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2560 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบด ี

รายการวัสดุ วัสดุคงเหลือ  

ลําดับท่ี รายการวัสดุ จํานวน 

หนวย 

หนวย 

นับ 

*ประมาณการ 

(บาท) 

ราคา/หนวย 

รวมมูลคา 

วัสดุสํานักงาน 

1 ลูกแมก NO.35 5 กลอง 8.00 40.00 

2 ลูกแมก NO.10 13 กลอง 5.50 71.50 

3 แม็กเย็บกระดาษ  HD.50 1 อัน 79.00 79.00 

4 แม็กเย็บกระดาษ  HD.10 4 อัน  49.00 196.00 

5 ลวดเสียบกระดาษชนิดเหลี่ยม  10 กลอง 5.00 50.00 

6 ลวดเสียบกระดาษชนิดกลม  - กลอง 5.00  - 
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สรุปยอดวัสดคุงเหลือในสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ณ วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2560 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบด ี

รายการวัสดุ วัสดุคงเหลือ  

ลําดับท่ี รายการวัสดุ จํานวน 

หนวย 

หนวย 

นับ 

*ประมาณการ 

(บาท) 

ราคา/หนวย 

รวมมูลคา 

วัสดุสํานักงาน 

7 ลวดเสียบกระ1ดาษตรามา ขนาดใหญ 20 กลอง 6.00 120.00 

8 คลิปดํา ขนาด 19mm  - กลอง 25.00 - 

9 คลิปดํา ขนาด 25mm  - กลอง 16.00 - 

10 คลิปดํา ขนาด 40mm 5 กลอง 45.00 225.00 

11 คลิปดํา  ขนาด  50mm 16 กลอง 50.00 800.00 

12 กระดาษ F14/80 แกรม สีขาว 1 รีม 99.00 99.00 

13 กระดาษ A4/80 แกรม   สีขาว 1 รีม 96.00 96.00 

14 กระดาษ A4/80 แกรม  สีชมพู 1 รีม 165.00 165.00 

15 กระดาษ A4/80 แกรม  สีฟา   - รีม 100.00 - 

16 กระดาษ A4/80 แกรม  สีเขียว  - รีม 165.00  - 

17 ยางลบ 5 กอน  3.25 16.25 

18 กระดาษ Post-It  สีเหลือง 2 แพ็ค 35.00 70.00 

19 กระดาษ Post-It  ส ี  - แพ็ค 35.00  - 

20 ปากกาเนนคาํ  10 ดาม 35.00 350.00 

21 ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก PS-10 - อัน 89.00 - 

22 กาวสองหนา 3M 1 มวน 50.00 50.00 

23 ปากกาลบคําผิด 2 ดาม 52.00 54.00 

24 เทปกระดาษกาวยน  - มวน 30.50  - 

25 กาวแทง  - แทง 47.00  - 

26 ดินสอ 2B 2 กลอง 26.00 52.00 

27 แทนประทับตรา/สองสี  1 อัน 45.00 45.00 

28 แฟมสนาม   - แฟม 19.00 - 

29 เครื่องเหลาดินสอ   - เครื่อง  485.00  - 
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สรุปยอดวัสดคุงเหลือในสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ณ วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2560 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบด ี

รายการวัสดุ วัสดุคงเหลือ  

ลําดับท่ี รายการวัสดุ จํานวน 

หนวย 

หนวย 

นับ 

*ประมาณการ 

(บาท) 

ราคา/หนวย 

รวมมูลคา 

วัสดุสํานักงาน 

30 ตู CORCA CFB- 5 ชั้น   - ชุด  485.00 - 

31 ตะกรา ROBIN 3 ชั้น   - ใบ  120.00 - 

32 ซองเอกสารสีน้ําตาล KA ครุฑ 5 แพ็ค 150.00 750.00 

33 ซองเอกสารสีน้ําตาล ขยายขาง KA  3 แพ็ค 35.00 105.00 

34 ซองเอกสารสีน้ําตาลครึ่ง A4 3 แพ็ค 25.00 75.00 

35 ซองเอกสารสีน้ําตาลขนาดใหญ 2 แพ็ค 150.00 300.00 

36 ซองครุฑสีขาว 3 แพ็ค 25.00 75.00 

37 ใบประกาศนียบัตรปมทอง  - แพ็ค 157.00 - 

38 แผนใสชนิดเขียน เบสิค  3 แพ็ค 199.00 597.00 

39 กระดาษการดขาว   - แพ็ค 106.00 - 

40 แฟมซองเอกสารชันเดี่ยว A4 พลาสติก  3 แพ็ค 45.00 135.00 

41 แฟมซองเอกสารชันเดี่ยว F4 พลาสติก  1 แพ็ค 45.00 45.00 

42 ซองถนอมเอกสาร เจาะรู  5 แพ็ค 55.00 275.00 

 
วัสดุคอมพิวเตอร 

1 หมึก  15A 5 กลอง 2,450.00 12,250.00 

2 หมึก  85A 1 กลอง 2,130.00 2,130.00 

3 หมึก  12A 2 กลอง 2,120.00 4,240.00 

4 หมึก  35A 3 กลอง 310.00 930.00 

5 หมึก  901 สีดํา 3 กลอง 540.00 1,620.00 

6 หมึก  901 สี 3 กลอง 790.00 2,370.00 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ   

 



12 

 

1.4 รายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง กรณีพสัดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน แจงใหที่ประชุมทราบ ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีคําสั่งที ่

993/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณี พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป 

หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ประจําสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี โดยใหตรวจสอบสภาพพัสดุ

แต ละรายการที่ชํารุดเสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไปนั้น เพราะเหตุใด และตองมีผูรับผิด

หรือไม โดยสอบถามจากบุคคลที่เก่ียวของกับการใชพัสดุนั้น และจะตองตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน การ

ซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุ โดยรายชื่อบุคลากรที่ไดรับขออนุมัติแตงตั้งเปนคณะกรรมการจําหนายพัสดุ ดังนี้  

  1. นางสาวจริญดา    บุญจันทร     นักวิเทศสัมพันธ           ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวกาญจนา  มะโนมัย     นักวิเทศสัมพันธ   กรรมการ 

  3. นางสุภนิตย    บุตรกาล    นักวิเทศสัมพันธ    กรรมการ  

บัดนี้ คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงเสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานผล

การดําเนินการ และเสนอวิธีจําหนายพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข

เพ่ิมเติม จํานวน 24  รายการ ดังนี้  

1.  เสนอจําหนายตามระเบียบฯ ขอ 157 (1) ขายโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งเปนพัสดุมีราคาซื้อหรือ 

ไดมารวมกันไมเกิน 100,000.- บาท จํานวน 16 รายการ (เอกสารแนบ 1) 

2.  เสนอจําหนายตามระเบียบฯ ขอ 159 โดยวิธสีูญไป ซึ่งเปนพัสดุมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไม

เกิน 500,000.- บาท จํานวน 6 รายการ (เอกสารแนบ 2) 

3.  ครุภัณฑ ลําดับที่ 10 และ 25 ในทะเบียนใหคงไวในทะเบียนตอไป เพราะตรวจสอบแลว

สามารถซอมแซมเพ่ือใชงานไดตอไป จํานวน 2 รายการ  (แนบ 3)  
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               รายการครุภัณฑชํารุดจํานวน 16 รายการ 

 สํานักงานสํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
ท่ี ลําดับใน

ทะเบียน 
รายการ หมายเลขครุภัณฑ ยี่หอ ราคา 

ว/ด/ป 

ท่ีไดมา 

อัตราอายุ 

การใชงาน 
สาเหตุ ความคิดเห็นของกรรมการ 

1 1 โตะวางเครื่องพิมพ ผง.01-021-001/36 - 2,400 31/03/2539 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

2 2 โตะวางเครื่องพิมพ ผง.01-0021-004/39 - 1,600 31/03/2539 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

3 6 โตะวางเครื่องคอมพวิเตอร สอ.7110-007-415/44(รด.)(ต.1/1) - 2,300 31/03/2544 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

4 18 เครื่องรับโทรศัพท  สอ.5805-001-062/45(รด) ย่ีหอ PANASONIC 570 31/03/2545 10 เนื่องจากเกนิอายุการใชงาน เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

5 19 เครื่องสาํรองกระแสไฟฟา สอ.611-010-060/45(รด) - 1,600 31/03/2545 3 เปดไฟไมติด   เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

6 32 เกาอี้นั่งประชุม  สอ.7110-006-1487.11/12/46(รด) ย่ีหอ TL 800 31/03/2546 10 ขาเกาอี้หัก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

7 33 เกาอี้นั่งประชุม สอ.7110-006-1487.12/12/46(รด) ย่ีหอ TL 800 31/03/2546 10 ขาเกาอี้หัก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

8 35 เกาอี้นั่งประชุม  สอ.7110-006-1487.4/12/46(รด) ย่ีหอ TL 800 31/03/2546 10 ขาเกาอี้หัก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

9 37 เกาอี้นั่งประชุม สอ.7110-006-1487.7/12/46(รด)  ย่ีหอ TL 800 31/03/2546 10 ขาเกาอี้หัก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

10 38 เกาอีนั่งประชุม  สอ.7110-006-1487.9/12/46(รด) ย่ีหอ TL 800 31/03/2546 10 ขาเกาอี้หัก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

11 42 โตะตอมุม สอ.7110-007-472.1/4/46(รด) ย่ีหอ Perfect 1,200 31/03/2546 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

12 43 โตะตอมุม สอ.7110-007-472.2/4/46(รด) ย่ีหอ Perfect 1,200 31/03/2546 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

13 44 โตะตอมุม สอ.7110-007-472.3/4/46(รด) ย่ีหอ Perfect 1,200 31/03/2546 10 ขอบมุมโตะบวม และหลุดลอก เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

14 47 เครื่องสแกนเนอร  สอ.7440-010-004/46(รด)  - 2,800 31/03/2546 3 เปดไมติดและเกนิอายุการใชงาน เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

15 48 กลองดจิิตอล สอ.6720-005-009/47(รด) SAMSUNG/Digimax V3 16,500 31/03/2547 5 จอภาพเสีย  เห็นควรจําหนายโดยการขาย 

16 55 เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอรพรอม

อุปกรณ 

215000004400001/51 Acer 24,900 31/03/2551 5 จอภาพเสีย  เห็นควรจําหนายโดยการขาย 
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รายการครุภัณฑสูญหาย 6 รายการ 

สํานกังานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

                         
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ที ่ ลําดับ
ใน

ทะเบียน 

รายการ หมายเลขครภุัณฑ ย่ีหอ ราคา ว/ด/ป 
ที่ไดมา 

อัตราอายุ 
การใช
งาน 

สาเหตุ ความคิดเห็นของกรรมการ 

1 11 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
049/45(รด) 

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เน่ืองจากไดตรวจสอบ
หาสาเหตุวาไดซื้อ
จักรยานในป 2545  
เพ่ือใหนักศึกษาทุน
ตางชาติ ใชในการ
เดินทางใน
มหาวิทยาลยั  ตั้งแตป 
2545  จึงไดออก
ตรวจหาครุภัณฑวา
คงเหลือหรือไมซึ่งพบ
แตโครงเหล็กบางสวน 
ทั้งน้ี และไดเลยอายุ
การใชงานมาเปน
เวลานานแลว จึงเห็น
ควรจําหนายรายการ
ทะเบียนคุมครุภัณฑ
ของสํานักงาน ทั้งน้ีไม
มีผูรับผิดชอบตาม
รายการดังกลาว  

เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 

2 12 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
111/45(รด) 

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 

3 13 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
158/45(รด) 

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 

4 14 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
162/45(รด) 

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 

5 15 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
448/45(รด) 

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 

6 16 รถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว สอ.2340-001-
486/45(รด)  

Zoom 1,100 31/03/2545 8 เห็นควรจําหนายออกจากทะเบียน 
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 1.5  รายงานผลการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย           

       อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นางสาวจริญดา บุญจันทร แจงใหท่ีประชุมทราบ ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณใน

การดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รหัสกิจกรรม 040100020038 จํานวน 1,100,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน)  เพ่ือ

สงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณใหกับทุกคณะ/วิทยาลัย หนวยงานละ 100,000 

บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยกําหนดจํานวนผูเขารวมโครงการ อยางนอยหนวยงานละ 2 คน รวมจํานวนผูเขารวม

โครงการตามแผนทั้งสิ้น 22 คน 

 ท้ังนี ้ คณะไดจัดสงคาํขอรับการจัดสรรงบประมาณทุกคณะรวม 10 คณะ ยกเวนวิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข ตอมาคณะพยาบาลศาสตรและคณะนิติศาสตรไดขอยกเลิกการดําเนินโครงการและขอคนืงบประมาณ 

จึงไดมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหม โดยสรุปไดดังตอไปนี้  

ลําดับท่ี คณะ งบประมาณ มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

1 วิทยาศาสตร 150,000  Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเชีย 

2 เภสัชศาสตร 250,000 University of Arizona  ประเทศสหรัฐอเมริกา  

University of Toyama ประเทศญ่ีปุน 

Monash University   ประเทศมาเลเชีย 

3 เกษตรศาสตร 150,000 University of the Philippines Los Banos  

ประเทศฟลิปปนส 

Hue University of Agriculture and Forestry  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

Cantho University สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

4 รัฐศาสตร 100,000 Kyoto University  ประเทศญ่ีปุน 

5 ศิลปศาสตร  150,000 TMC Academy  ประเทศสิงคโปร 

University of Social Sciences and Humanities-

Vietnam Ntional University Hanoi  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

6 วิศวกรรมศาสตร 100,000 Chin Nan University of Pharmacy and Science  

ประเทศไตหวัน  

National Chung Hsing University ประเทศไตหวัน 

7 บริหารศาสตร 100,000 Jinchu University of Technology สาธารณรัฐประชนจีน  

8 ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

100,000 Kyoto University  ประเทศญ่ีปุน 

รวมทั้งสิ้น 1,100,000  บาท 
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บัดนี้ นักศึกษาไดเขารวมโครงการฯ เรียบรอยแลวจึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการฯประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ใหที่ประชุมรับทราบ ดังนี้  
 

รายงานผลการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินรายได 

 ในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคณะสงนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ จํานวน 8 คณะ โดยมีนักศึกษาเขา

รวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 32 คน ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,078,498 บาท    

(หนึ่งลานเจ็ดหมื่นแปดพันสี่รอยเกาสิบแปดบาทถวน) เฉลี่ยรายละ 33,703.06 บาท ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

ลําดับที ่ คณะ จํานวนนักศกึษา งบประมาณทีจ่ายจริง คาใชจาย/คน 

1 วิทยาศาสตร 5 150,000.00  30,000.00 

2 เภสัชศาสตร 6 250,000.00 41,666.66 

3 เกษตรศาสตร 9 150,000.00 16,666.66 

4 รฐัศาสตร 2 100,000.00 50,000.00 

5 ศิลปศาสตร 4  150,000.00 37,500.00 

6 วิศวกรรมศาสตร 2 100,000.00 50,000.00 

7 บริหารศาสตร 3 100,000.00 33,333.33 

8 ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

1 78,498.00 78,498.00 

รวม 32 1,078,498 337,664.65 
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ทั้งนี้ สามารถจําแนกตามคณะและประเทศท่ีนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยน ดังตอไปนี้  
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และสามารถจําแนกตามรายชื่อมหาวิทยาลัย/หนวยงานที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดดังนี้ 

รายชื่อมหาวทิยาลัย/หนวยงานในตางประเทศ 

ลําดับ

ที ่

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ประเทศ คณะที่ทํากิจกรรม MOU Non-MOU 

1 UniversitiSains Malaysia มาเลเซยี วิทยาศาสตร 


2 College of Pharmacy, University of Arizona สหรัฐอเมริกา เภสัชศาสตร 
 


3 Institute of Natural Medicine, University of 

Toyama 

ญี่ปุน เภสัชศาสตร 
 

4 Monash University มาเลเซยี เภสัชศาสตร  
5 University of the Philippines Los Banos ฟลิปปนส เกษตรศาสตร 

 

6 Hue University of Agriculture and Forestry เวียดนาม เกษตรศาสตร 


7 Cantho University เวียดนาม เกษตรศาสตร 


8 Kyoto University  ญี่ปุน รัฐศาสตร / ศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 


 

9 สถาบันสอนภาษา TMC สิงคโปร ศิลปศาสตร 
 


10 University of Social Sciences and Humanities-

Vietnam National University Hanoi  

เวียดนาม ศิลปศาสตร 
 

11 Chin Nan University of Pharmacy and Science ไตหวัน วิศวกรรมศาสตร 
 


12 National Chung Hsing University ไตหวัน วิศวกรรมศาสตร 

 


13 Jinchu University of Technology จีน บริหารศาสตร 
 



รวม 13 หนวยงาน แบงเปน มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ที่ลงนาม MOU จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 61.53 และยังไม

ลงนาม MOU จํานวน 5 แหง คิดเปนรอยละ 38.47 
 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหัวหนาสํานักงานนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  
 

 1.6 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของ      

       บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  ภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

นางสาวจริญดา บุญจันทร  แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณ

ในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณทั้งสิ้นรวม 11,890,000 บาท  (สิบเอ็ดลานแปดแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

โดยกําหนด ใหมีดําเนินโครงการยอย  จํานวน  6  กิจกรรมยอย  และมอบหมายผูรับผิดชอบแตละโครงการแลวนั้น 

 บัดนี้ สิ้นสดุการดําเนินโครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงใครขอรายงานผลการดําเนินโครงการ

ยอยตามที่ไดรับมอบหมายดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมท่ี 4 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 

1.1 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (นักศึกษา) จํานวน 1,000,000 บาท 

1.2 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (อาจารย) จํานวน   375,000 บาท 
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2. กิจกรรมที่ 6 รับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน 

1. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรคณะ)  จํานวน 4,569,190 บาท 

2. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง)  จํานวน 1,700,000 บาท 

3. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสํานัก) จํานวน    193,200 บาท 

รวมกิจกรรมที่ 4 และ กิจกรรมที่  6 เปนวงเงินทั้งสิ้น จํานวน 7,837,390 บาท (เจ็ดลานแปดแสนสามหมื่น

เจ็ดพันสามรอยเกาสิบบาทถวน)  

รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 

เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรมที่ 4 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาต ิ

4.1 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (สําหรับนักศึกษา) จัดสรรคณะละ 200,000 บาท 

ลําดับ

ที ่

คณะ จํานวน

นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

1 วิทยาศาสตร 2 National University of Lao 

Yamaguchi University 

2 เกษตรศาสตร 3 บริษัท KLNY Import Export Co., LTD กัมพูชา 

บริษัท เบทาโกร สปป. ลาว 

3 ศิลปศาสตร 2 TungLok Signnature, Orchard Parade Hotel 

บริษัท Rajgroup Pvt.Ltd 

4 วิศวกรรมศาสตร 2 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

5 บริหารศาสตร 3 The Queen Project Office, His Majesty’s Secretariat 

 ทั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร และคณะศิลปศาสตร ยังอยูระหวางการเขารวมโครงการฯ จึงยัง

ไมไดประมวลผลการดําเนินโครงการในภาพรวม 

4.2 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (สําหรับอาจารย) จัดสรรคณะละ 75,000 บาท 

ลําดับ

ที ่

คณะ เบิกจาย จํานวน

อาจารย 

มหาวิทยาลัย/หนวยงาน 

1 วิทยาศาสตร 74,599.57.00 5 National University of Lao 

Yamaguchi University 

2 เกษตรศาสตร 17,200.00  1 บริษัท KLNY Import Export Co., LTD กัมพูชา 

3 ศิลปศาสตร 65,397.11 2 TungLok Signnature, Orchard Parade Hotel 

บริษัท Rajgroup Pvt.Ltd 

4 วิศวกรรมศาสตร 74,631.00 2 National Institute of Advanced Industrial Science 

and Technology 

5 บริหารศาสตร 75,000.00 2 The Queen Project Office, His Majesty’s Secretariat 
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สรุป งบประมาณที่ไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) มีอาจารยเดินทาง

ไปนิเทศนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 12 คน ใชงบประมาณในการดําเนินงานจํานวน 306,827.68 บาท คิดเปนรอยละ 

81.82 คงเหลือจากการเบิกจาย จํานวน 68,172.32 บาท คิดเปนรอยละ 18.18  
 

 ท้ังนี ้ คณะศิลปศาสตร อยูระหวางการจัดทํารายงานผลการเดินทางไปนิเทศนักศึกษา จึงยังไมไดประมวลผล

การดําเนินโครงการในภาพรวมกิจกรรมที่ 6.1 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรคณะ) 

สรุปผลการดําเนินงาน 

ดานงบประมาณ 

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับทุกคณะเพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาและบุคลากรมา

แลกเปลี่ยน จํานวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คณะ รอบท่ี 1 รอบท่ี2 รวม เบิกจาย คงเหลือ รอยละการ

เบิกจาย 

วิทยาศาสตร 440,000.00 - 440,000.00 171,237.00 268,763.00 38.92 

ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

438,540.00 - 438,540.00 - 438,540.00 - 

วิศวกรรมศาสตร 189,540.00 - 189,540.00 134,462.09 55,077.91 70.94 

นิติศาสตร 439,960.00 - 439,960.00 50,339.07 389,620.93 11.44 

บริหารศาสตร 446,100.00 120,050.00 566,150.00 282,369.88 283,780.12 49.88 

รัฐศาสตร 439,800.00 - 439,800.00 137,567.20 302,232.80 31.28 

ศิลปศาสตร 440,000.00 100,000.00 540,000.00 505,360.99 34,639.01 93.59 

เภสัชศาสตร 440,000.00 100,000.00 540,000.00 529,852.87 10,147.13 98.12 

พยาบาลศาสตร 367,000.00 - 367,000.00 146,340.00 220,660.00 39.87 

เกษตรศาสตร 440,000.00 - 440,000.00 320,740.61 119,259.39 72.90 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข 

168,200.00 - 168,200.00 120,230.00 47,970.00 71.48 

 
 4,249,140.00      320,050.00  4,569,190.00 2,398,499.71 2,170,690.29 52.49 

 

หมายเหต ุ 1. การจัดสรรงบประมาณในรอบที่ 1 และ 2 ดําเนินการเบิกจายโดยคณะ 

2. การจัดสรรงบประมาณในรอบที่ 3 สํานักงานวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบในการประสาน 

    และจัดทําเอกสารเบิกจาย จึงไมนําวงเงนิงบประมาณมารวมกับการจัดสรรงบประมาณ  

    ในรอบที่ 1 และ 2  

 

 จากตารางสรุปผลการเบิกจายขางตนจะพบวา สํานักงานวิเทศสัมพันธ จัดสรรงบประมาณใหกับคณะเพื่อ

ดําเนินการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน จํานวน 4,569,190 บาท (สี่ลานหาแสนหกหมื่นเกาพันหนึ่งรอย

เกาสิบบาทถวน) คิดเปนรอยละ 38.43 ของงบประมาณท้ังโครงการ ทั้งนี้ คณะไดดําเนินโครงการและเบิกจาย รวม
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จํานวน 2,398,499.71 บาท (สองลานสามแสนเกาหมื่นแปดพันสี่รอยเกาสิบเกาบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) คิดเปนรอย

ละ 52.49 ของงบประมาณที่จัดสรรใหกับคณะ ไมไดดําเนินการเบิกจายจํานวน 2,170,690.29 บาท (สองลานหนึ่ง

แสนเจ็ดหมื่นหกรอยเกาสิบบาทยี่สิบเกาสตางค) คิดเปนรอยละ 47.51 โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการปรับ

แผนการดําเนินงานเพ่ือนํางบประมาณเหลือจายจากคณะมาดําเนินโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง รวมเปนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  

 ท้ังนี้ ในดานของรอยละของการเบิกจายของแตละคณะ/วิทยาลัย  สามารถเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1. เภสัชศาสตร     รอยละ 98.12 

2. ศิลปศาสตร     รอยละ 93.59 

3. เกษตรศาสตร    รอยละ 72.90 

4. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 71.48 

5. วิศวกรรมศาสตร    รอยละ 70.94 

6. บริหารศาสตร    รอยละ 49.88 

7. พยาบาลศาสตร    รอยละ 39.87 

8. วิทยาศาสตร     รอยละ 38.92 

9. รัฐศาสตร     รอยละ 31.28 

10. นิติศาสตร     รอยละ 11.44 

11. ศิลปะประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร รอยละ 0 

 

 
 

ดานการดําเนนิงาน 

คณะ รายชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบนั MOU จํานวน 

(คน) 

คาใชจาย 

ตอคน 

วิทยาศาสตร 1. University Sains Malaysia   7 24,462.42 

วิศวกรรมศาสตร 1. National Institute of Advanced Industrial X 
 

3 44,820.69 
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คณะ รายชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบนั MOU จํานวน 

(คน) 

คาใชจาย 

ตอคน 

Science and Technology   

2. Technische Universität Dortmund 

3. National Kaohsiung Marine University 

นิติศาสตร 1. National University of Singapore 

2. University of Malaya 

3. University of Battambang 

4. University of Management and Economics 

X 

 
 
  

8 6,292.38 

บริหารศาสตร 1. Danang University-Kon Tom campus 

2. Hue University 

3. East Yangon University 

4. Yadanabon University 

5. Jingchu University of Technology 

6. Vanda Institute 

7. Zaman University 

 
 
X 

X 

X 

 
 

26 10,861.41 

รัฐศาสตร 1. Delft University of Technology 

2. University Islam Negeri 

3. University of Lucknow 

X 

X 

X 

3 45,855.73 

ศิลปศาสตร 1. Honolulu Community College 

2. Illinois State University 

3. University of Hawaii at Manoa 

4. SIM University 

5. National Pingtung University 

6. University of the Philippines Los Banos 

7. University of the Philippines Diliman 

8. Royal University of Phnom Penh 

9. Institute of Technology Cambodia 

10. Thai Nguyen University of Medicine and 

Pharmacy 

11. University of Social Sciences and Humanities-

Vietnam National University 

12. Indonesia University of Education 

13. University of Sierra Leone  

X 

X 

 
X 

X 


 

 
 



 





 

X 

X 

15 33,690.73 

เภสัชศาสตร 1. Long Island University 

2. University of Florida 

3. University of Arizona 

4. University of Manchester 

5. University of Graz 

X 

X 

X 

X 



23 23,037.08 
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คณะ รายชื่อมหาวิทยาลัย / สถาบนั MOU จํานวน 

(คน) 

คาใชจาย 

ตอคน 

6. University of Toyama 

7. University of Medicine and Pharmacy 

8. University of Pharmacy Ho Chi Minh 

9. Monash University 

10. Sanata Dhama University 


 

X 

 
 
X 

พยาบาลศาสตร 1. University of Muhhammadiyah Yogyakarta X 5 29,268.00 

เกษตรศาสตร 1. Vietnam National University-Ho Chi Minh 

2. Cantho University 

3. University of Battambang 

4. Hanoi University of Science and Technology 

5. Hue University of Agriculture and Forestry 

6. University Putra Malaysia 

7. University of the Philippines Los Banos 

8. Massey University 

9. China Medical University 

X 


 


 

 
 
X 

 
X 

X 

17 18,867.09 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข 

1. University of Muhammadiyah Yogyakarta    X 5 24,046.00 

ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 
 

- - - 

 

 รวมจํานวนนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติที่เดินทางมาแลกเปลี่ยน ภายใตงบประมาณที่จัดสรรคณะ 

จํานวน 112 คน โดยจําแนกตามคณะที่รับผิดชอบไดดังแผนภูมิตอไปนี ้
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 ท้ังนี้ จําแนกไดตามประเทศ ทั้งหมด 18 ประเทศ จาก 49 มหาวิทยาลัย/หนวยงาน  โดยเรียงจากมากไปมาก

ไปหานอย ไดดังนี้ 

ลําดับ

ที ่

ประเทศ จํานวน 

(คน) 

คณะ 

1 Cambodia 22 ศิลปศาสตร/เกษตรศาสตร/นิติศาสตร 

2 Vietnam 18 ศิลปศาสตร/เกษตรศาสตร/เภสัชศาสตร/บริหารศาสตร 

3 Indonesia 14 รัฐศาสตร/ศิลปศาสตร/เภสัชศาสตร/พยาบาลศาสตร/วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

4 Malaysia 12 วิทยาศาสตร/เกษตรศาสตร/เภสัชศาสตร/นิติศาสตร 

5 USA 11 ศิลปศาสตร/เภสัชศาสตร 

6 China 6 บริหารศาสตร 

7 Japan 5 ศิลปศาสตร/เภสัชศาสตร/วิศวกรรมศาสตร 

8 Myanmar 5 บริหารศาสตร 

9 Taiwan 4 ศิลปศาสตร/วิศวกรรมศาสตร 

10 Austria 3 เภสัชศาสตร 

11 Philippines 3 ศิลปศาสตร/เกษตรศาสตร 

12 Singapore 3 ศิลปศาสตร/นิติศาสตร 

13 German 1 วิศวกรรมศาสตร 

14 India 1 รัฐศาสตร 

15 Netherlands 1 รัฐศาสตร 

16 New Zealand 1 เกษตรศาสตร 

17 Sierra Leone 1 ศิลปศาสตร 

18 United 

Kingdom 

1 เภสัชศาสตร 
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6.2 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปล่ียน (จัดสรรสวนกลาง)  

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติจัดทําโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน เพ่ือดําเนินการใน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 โครงการยอย รวมเปนวงเงินท่ีขออนุมัติท้ังสิ้นจํานวน 1,700,000 บาท       

(หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ไดแก 

1. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 1 จํานวน 1,000,000 บาท 

2. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2 จํานวน 700,000 บาท 

โดยมีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 

ดานงบประมาณ 

ลําดับท่ี โครงการยอย เบิกจาย รอยละการเบิกจาย จํานวนผูเขารวม 

1 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน  

รุนที่ 1 

895,600.00 89.56 42 

2 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน  

รุนที่ 2 

418,355.00 59.77 27 

 รวมคาใชจายในการดําเนินงานทั้ง 2 โครงการเปนเงนิ 1,313,955 บาท (หนึ่งลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพัน

เการอยหาสิบหาบาทถวน) คิดเปนรอยละ 77.29 คงเหลือจํานวน 386,045 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันสี่สิบหา

บาทถวน)  คิดเปนรอยละ 22.71 
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 ท้ังนี้ มีนักศึกษาและบุคลากรเขารวมโครงการฯ รวม 69 คน แบงเปนอาจารย จํานวน 5 คน และนักศึกษา 

จํานวน 64 คน โดยแบงตามประเทศที่เขารวมโครงการดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี ประเทศ จํานวน (คน) เบิกจาย คาใชจายตอหัว 

1 เวียดนาม 17 198,440.00 11,672.94 

2 กัมพูชา 13 127,160.00 9,781.54 

3 ญี่ปุน 12 414,625.00 34,552.08 

4 จีน 9 201,520.00 22,391.11 

5 อินโดนเีซีย 4 40,620.00 10,155.00 

6 อิสราเอล 4 59,760.00 14,940.00 

7 สหรัฐอเมริกา 2 142,176.00 71,088.00 

8 เกาหลีใต 2 49,960.00 24,980.00 

9 เมียนมาร 2 18,440.00 9,220.00 

10 ออสเตรเลีย 1 34,380.00 34,380.00 

11 อังกฤษ 1 29,501.00 29,501.00 

12 ฟลิปปนส 1 18,440.00 18,440.00 

13 ศรีลังกา 1 34,420.00 34,420.00 

 ประเทศที่มีคาใชจายตอคนมากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 71,088 บาท ตอ คน และประเทศที่มี

คาใชจายตอคนนอยที่สุด คือ ประเทศเมียนมา จํานวน 9,220 บาท ตอ คน 

 รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ จํานวน 32 มหาวทิยาลัย โดยเปนมหาวิทยาลัยที่ลงนาม MOU กับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 22 มหาวิทยาลัย และยังไมลงนาม MOU จํานวน 10 มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

ลําดับ

ที ่

ประเทศ มหาวิทยาลัย MOU Non-

Mou 

1 กัมพูชา Institute of Technology Cambodia ✓ 
 

2 กัมพูชา Phnom Penh International University ✓ 
 

3 กัมพูชา Royal University of Agriculture ✓ 
 

4 กัมพูชา Vanda University ✓ 
 

5 กัมพูชา Royal University of Phnom Penh ✓ 
 

6 กัมพูชา Mean Chey University ✓ 
 

7 เกาหลีใต Far East University ✓ 
 

8 จีน Guangxi Normal University for Nationalities ✓ 
 

9 จีน Guangxi University  ✓ 
 

10 จีน Jingchu University of Technology 
 

x 

11 ญี่ปุน The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ✓ 
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ลําดับ

ที ่

ประเทศ มหาวิทยาลัย MOU Non-

Mou 

12 ญี่ปุน Toyohashi University of Technology ✓ 
 

13 ญี่ปุน University of Kochi ✓ 
 

14 ญี่ปุน Kobe University 
 

x 

15 ฟลิปปนส University of the Philippines, Quezon City ✓ 
 

16 เมียนมาร Yadanabon University 
 

x 

17 เวียดนาม Danang University ✓ 
 

18 เวียดนาม College of Economics, Hue University  ✓ 
 

19 เวียดนาม Danang University-Kon Tum campus ✓ 
 

20 เวียดนาม International University Ho Chi Minh 
 

x 

21 เวียดนาม Hanoi University ✓ 
 

22 เวียดนาม  VUN- University of Social Sciences and Humanities-Hanoi ✓ 
 

23 ศรีลังกา BICS 
 

x 

24 สหรัฐอเมริกา  University of San Diego ✓ 
 

25 สหรัฐอเมริกา  University of Hawaii ✓ 
 

26 ออสเตรเลีย Asian Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne 

Business School 

✓ 
 

27 อังกฤษ University of London  

 
x 

28 อินโดนเีซีย Ganesha University of Education ✓ 
 

29 อิสราเอล University of Haifa 
 

x 

30 อิสราเอล The Hebrew University of Jerusalem 
 

x 

31 อิสราเอล Tel Aviv University 
 

x 

32 อิสราเอล Bar Ilan University 
 

x 

 

ผลการดําเนินโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ 

1. โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 1 

ประเภท

ตัวชี้วัด 

ประเด็น แผน ผล สรุปผล 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจใน

การเขารวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ 3.51  

3.51 4.52 บรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชาวตางชาติ

รูจักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมากขึ้น ไมต่าํ

46 คน 42 คน 

รอยละ 91.30 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 
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ประเภท

ตัวชี้วัด 

ประเด็น แผน ผล สรุปผล 

กวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย 

จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขารวม

โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80  

20 แหง 18 แหง 

รอยละ 90 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

จํานวนมหาวิทยาลัยท่ีไมใชคูสัญญาสามารถ

เขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

2/2 แหง 6 แหง 

รอยละ 300 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

จํานวนนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยที่ไดทํากิจกรรมรวมกับนักศึกษา

ชาวตางชาติ ไมนอยกวารอยละ 80  

64/80 คน 75 คน 

รอยละ 93.75 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงระยะเวลา

และสถานที ่

สามารถจัดทาํโครงการไดตามแผนที่กําหนด

ไว 

27 พฤษภาคม - 3 

มิถุนายน 2560 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและ

จังหวัดมุกดาหาร 

27 พฤษภาคม - 3 

มิถุนายน 2560 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและ

จังหวัดมุกดาหาร 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

เชิงคาใชจาย สามารถเบิกจายไมต่าํกวารอยละ 80  800,000 /1,000,000 

บาท 
 

895,600 บาท 

รอยละ 86.96 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 วัน 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

ภายในวันที่ 3 

กรกฎาคม 2560 

ภายในวันที่ 3 

กรกฎาคม 2560 

บรรลุ

ตัวชี้วัด 

 

2. โครงการรบันักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) รุนที่ 2 

ประเภท

ตัวชี้วัด 

ประเด็น แผน ผล สรุปผล 

เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการมีคะแนนความพึงพอใจใน

การเขารวมโครงการ ไมต่ํากวาระดับ 3.51  

3.51 N/A อยูระหวาง

ดําเนินการ

รวบรวม  
เชิงปริมาณ จํานวนมหาวิทยาลัยคูสัญญาสามารถเขารวม

โครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

6 แหง 7 แหง 

รอยละ

116.67 

บรรลุตัวชี้วัด 

จํานวนมหาวิทยาลัยท่ีไมใชคูสัญญาสามารถ

เขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 

4 แหง 4 แหง 

รอยละ 100 

บรรลุตัวชี้วัด 

จํานวนผูเขารวมโครงการที่เปนชาวตางชาติที่

เขารวมโครงการ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของ

จํานวนกลุมเปาหมาย 

40 27 แหง 

รอยละ 67.50 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

เชิงระยะเวลา สามารถจัดทาํโครงการไดตามแผนที่กําหนดไว 1 สิงหาคม – 15 ภายใน 15 บรรลุตัวชี้วัด 
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ประเภท

ตัวชี้วัด 

ประเด็น แผน ผล สรุปผล 

และสถานที ่ กันยายน 2560 ที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

กันยายน 60 

เชิงคาใชจาย สามารถเบิกจายไมต่าํกวารอยละ 80  700,000 418,355 

รอย 59.77 

ไมบรรลุตัวชี้วัด 

สามารถจัดสงเอกสารเบิกจาย ภายใน 30 วนั 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 

2560 

ภายใน 15 

กันยายน 60 

บรรลุตัวชี้วัด 

 

6.3 โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปล่ียน (จัดสรรสํานัก) 

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับสํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานัก

บริหารทรัพยสินแบะสิทธิประโยชน และสํานักงานอธิการบดี สํานักละ 100,000 บาท เพ่ือดําเนินการรับนักศึกษาและ

บุคลากรมาแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตามมีเพียงสํานักงานอธิการบดีท่ีดําเนินโครงการ โดยไดรับนักศึกษาจาก University 

of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาแลกเปลี่ยนในระหวางวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2560 โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น  86,325 บาท (แปดหมื่นหกพันสามรอยยีส่ิบหาบาทถวน)  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให นางสาวจริญดา บุญจันทร ติดตามและรวบรวมสรุปรายงาน

มหาวิทยาลัยตอไป  
 

 1.7 รายงานผลการดําเนินโครงการสหกิจศึกษานานาชาติภายใตโครงการนํารองตามแผน          

       ยุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการระดบัอุดมศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน  

        (กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม) 

นางสาวจริญดา บุญจันทร แจงใหที่ประชุมทราบ ตามที่สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ

สหกิจศึกษานานาชาติภายใตโครงการนํารองตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม) งบจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จํานวน 183,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) เพ่ือสงนักศึกษาไปฝกงานสหกิจศึกษา 

ณ สถานประกอบการไทยในประเทศเวียดนาม และรับนักศึกษาเวียดนามมาฝกงาน ณ สถานประกอบการในไทย  ใน

การนี้ จึงใครขอรายงานผลการดําเนินโครงการใหที่ประชุมทราบ  

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษานานาชาต ิ

ภายใตโครงการนํารองตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการระดับอดุมศึกษาระหวางประเทศไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ที ่ รายการ จํานวนเงินท่ีไดรับ จํานวนเงินท่ีใช หมายเหตุ 

1 เงินทุนสนับสนุน

ทุนการศึกษา  

148,500 บาท 

-ทุนสําหรับนักศึกษาไทย 

112,500 บาท  

- ทุนสําหรับนักศึกษาไทย 

(1) นางสาวจนัทริกา เพ็งแจม 
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ที ่ รายการ จํานวนเงินท่ีไดรับ จํานวนเงินท่ีใช หมายเหตุ 

96,000 บาท 

-ทุนสําหรับนักศึกษาเวียดนาม 

30,000 บาท 

-คาเตรียมความพรอมภาษาและ

วัฒนธรรม 13,500 บาท 

-คาประกันสุขภาพ 9,000 บาท 

96,000 บาท 

- เตรียมความพรอมภาษา

และวัฒนธรรม (13,500 

บาท) 

- คาประกันสุขภาพ 

3,000 บาท 

(2) นางสาวณชิาพร ภาผล 

29 พฤษภาคม - 30 

กันยายน  พ.ศ. 2560 

2 คาใชจายในการ

เดินทางไปนิเทศ

นักศึกษา ณ 

เวียดนาม  

คาเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ 

เวียดนาม 35,000 บาท  

(คาเดินทาง  ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง)  

27,436.50 บาท 

 

นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร 

อาจารยคณะศิลปศาสตร 

22-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 
รวม 183,500 139,936.50  

 

คงเหลือจากการดําเนินโครงการ จํานวน 43,563.50 บาท (สี่หมื่นสามพันหารอยหกสิบสามบาทหาสิบสตางค) 

ท้ังนี้ เนื่องจากนักศกึษายังอยูระหวางการเขารวมโครงการ จึงขอสงรายงานผลการฝกงานในภายหลัง 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.8 รายงานผลการดําเนินกจิกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นางสาวจริญดา บุญจันทร แจงใหท่ีประชุมทราบ  ตามท่ีสํานักงานวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบและดําเนินกิจกรรม

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ทั้งในการสงนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปแลกเปลี่ยน และการรับนักศึกษาและบุคลากรจากตางประเทศมาแลกเปลี่ยน  ณ  คณะ/

สํานัก ภายในมหาวิทยาลัย บัดนี้ สิ้นสุดการดําเนินงานแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และบุคลากร โดยรวบรวมจากการดําเนินโครงการดังตอไปนี ้

1. โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานปีระจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2560 (เงินรายได) 

2. โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

2.1 กิจกรรมท่ี 4 สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 

- สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (นักศึกษา)  

- สหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (อาจารย)  

2.2 กิจกรรมท่ี 6 รับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน 

- โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรคณะ)   
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- โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสวนกลาง) 

- โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรมาแลกเปลี่ยน (จัดสรรสํานัก)  

3. โครงการสหกิจศึกษานานาชาติภายใตโครงการนํารองตามแผนยุทธศาสตรความรวมมือทางวิชาการ

ระดับอุดมศึกษาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร เวียดนาม) งบจัดสรร

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รายงานผลการดําเนินโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษาและบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน ความรวมมือ คณะ/หนวยงาน 

รับเขา สงออก MOU Non-

MOU 

1 กัมพูชา Institute of Technology Cambodia 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

ศิลปศาสตร 

Royal University of Phnom Penh 4 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

ศิลปศาสตร 

Phnom Penh International University 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Mean Chey University 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Zaman University 4 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

Vanda Institute 11 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

Royal University of Agriculture 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

University of Battambang 8 -  - เกษตรศาสตร/นิติศาสตร 

University of Management nad 

Economics 

2 -  - นิตศิาสตร 

สถานที่ฝกงาน - 1 
 

 เกษตรศาสตร 

2 เกาหลีใต Far East University 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

3 จีน Guangxi Normal University for 

Nationalities 

3 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Guangxi University  2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Jingchu University of Technology 10 3   สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

4 เซียรราลีโอน University of Sierra Leone 1 - -  ศิลปศาสตร 

5 นิวซีแลนด Massey University 1 - -  เกษตรศาสตร 

6 เนเธอรแลนด Delft University 1 - -  รัฐศาสตร 

7 ญี่ปุน The Center for Southeast Asian 

Studies, Kyoto University 

2 3  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

รัฐศาสตร/ศลิปปรยุกตฯ 

  Toyohashi University of Technology 3 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

  University of Kochi 4 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/ศิล

ศาสตร 

University of Toyama 4 2  - เภสัชศาสตร 
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ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน ความรวมมือ คณะ/หนวยงาน 

รับเขา สงออก MOU Non-

MOU 

Yamaguchi University - 3 -  วิทยาศาสตร 

National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology 

1 2 -  วิศวกรรมศาสตร 

Kobe University 3 
 

-  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

สถานฝกงาน 
 

2 -  ศิลปศาสตร 

8 ไตหวัน Chin Nan University of Pharmacy and 

Science 

- 1 -  วิศวกรรมศาสตร 

China Medical University 1 - -  เกษตรศาสตร 

National Pingtung University 2 - -  ศิลปศาสตร 

National Chung Hsing University - 1 -  วิศวกรรมศาสตร 

National Kaohsiung Marine University 1 - -  วิศวกรรมศาสตร 

9 ฟลิปปนส University of the Philippines, Quezon 

City 

2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

ศิลปศาสตร 

University of the Philippines Los Banos 2 4  - ศิลปศาสตร/เกษตรศาสตร 

10 ภูฎาน The Queen Project Office, His  

Majesty’ Secretariat 

- 5 -  บริหารศาสตร 

11 มาเลเซยี Universiti Sains Malaysia 7 5  - วิทยาศาสตร 

University of Malaya 1 -  - นิตศิาสตร 

Monash University 3 2  - เภสัชศาสตร 

University Putra Malaysia 1 - -  เกษตรศาสตร 

12 เมียนมาร Yadanabon University 4 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

East Yangon University 3 - -  บริหารศาสตร 

13 เยอรมนี Technische Universität Dortmund 1 - -  วิศวกรรมศาสตร 

14 เวียดนาม VUN-University of Social Sciences and 

Humanities-Hanoi 

3 2  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

ศิลปศาสตร 

Cantho University 2 2  - เกษตรศาสตร 

Hanoi University 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

College of Economics, Hue University  6 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

Danang University 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Danang University-Kon Tum Campus 5 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

International University Ho Chi Minh 4 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

บริหารศาสตร 

Hue University of Agriculture and 

Forestry 

1 3  - เกษตรศาสตร 
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ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน ความรวมมือ คณะ/หนวยงาน 

รับเขา สงออก MOU Non-

MOU 

Thai Nguyen University of Medicine 

and Pharmacy 

1 -  - ศิลปศาสตร 

Hanoi University of Science and 

Technology 

1 - -  เกษตรศาสตร 

University of Medicine and Pharmacy  3 -  - เภสัชศาสตร 

รานอาหารชางทอง 
 

3 -  ศิลปศาสตร 

Vietnam National University-Ho Chi 

Minh 

5 - -  เกษตรศาสตร 

15 ศรีลังกา BICS 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

รัฐศาสตร 

16 สปป.ลาว National University of Laos - 4 -  วิทยาศาสตร 

17 สหรัฐ 

อเมริกา 

University of San Diego 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

University of Hawaii 2 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

ศิลปศาสตร 

University of Arizona 1 2 -  เภสัชศาสตร 

Honolulu Community College 1 - -  ศิลปศาสตร 

Illinois State University 1 - -  ศิลปศาสตร 

Long Island University 5 - -  เภสัชศาสตร 

University of Florida 1 - -  เภสัชศาสตร 

18 สิงคโปร  สถานทีฝกงาน - 2 -  ศิลปศาสตร 

TMC Academy - 2 -  ศิลปศาสตร 

SIM University 2 - -  ศิลปศาสตร 

National University of Singapore 1 - -  นิติศาสตร 

19 ออสเตรีย University of Graz 3 -  - เภสัชศาสตร 

20 ออสเตรเลีย Asian Pacific Social Impact Leadership 

Centre, Melbourne Business School 

1 -  - สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

21 อังกฤษ University of London 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ/

รัฐศาสตร 

University of Manchester  1 - -  เภสัชศาสตร 

22 อินเดีย University of  Lucknow 1 - -  รัฐศาสตร 

23 อินโดนเีซีย Ganesha University of Education 4 -  
 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Sanata Dhama University  2 - -  เภสัชศาสตร 

University of Muhammadiyah 

Yogyakarta 

10 - -  วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข/พยาบาล

ศาสตร 

University Islam Negeri 1 - -  รัฐศาสตร 

Indonesia University of Education 1 - -  ศิลปศาสตร 
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ลําดับท่ี ประเทศ มหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยน ความรวมมือ คณะ/หนวยงาน 

รับเขา สงออก MOU Non-

MOU 

24 อิสราเอล University of Haifa 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

The Hebrew University of Jerusalem 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Tel Aviv University 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

Bar Ilan University 1 - -  สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

      183 54 35 45   
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

กับมหาวิทยาลัย/หนวยงานในตางประเทศ รวม 72 มหาวิทยาลัย 8 หนวยงาน จาก 24 ประเทศ  แบงเปน

มหาวิทยาลัยภายใตการลงนามความรวมมือทางวิชาการ จํานวน 35 แหง และยังไมไดลงนามความรวมมือฯ จํานวน 

45 แหงอยางไรก็ตาม University of Graz, University of Medicine and Pharmacy, University of Malaya, 

University of the Philippines, Quezon City เปนการลงนามภายใต ASEA UNINET จึงนับไดเทากับ 1 แหง 

ดังนั้น การนับจํานวนมหาวิทยาลัย/หนวยงานที่ไดดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯรวมกัน จึงเทากับ 32 แหง 

ทั้งนี้ จํานวนมหาวิทยาลัย/หนวยงานในตางประเทศที่การลงนามความรวมมือทางวิชาการยังมีผลบังคับใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 35 มหาวิทยาลัย รวมเครือขาย ASEA UNINET รวมทั้งสิ้น 36 แหง และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ไดทั้งสิ้น 

จํานวน 32 แหง คิดเปนรอยละ 88.89 
 

สรุปการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560  

ลําดับที ่ ประเทศ จํานวนมหาวิทยาลัย

ที่ลงนาม MoU 

จํานวน

มหาวิทยาลัยที่

ดําเนินกิจกรรม 

รายชื่อมหาวิทยาลัย/

หนวยงานที่ไมไดดําเนิน

กิจกรรม 

1 กัมพูชา 9 9  

2 จีน 2 2  

3 ฝรั่งเศส 1 - University Paul Sabatier – 

Toulouse III 

4 อินโดนเีซีย 1 1  

5 ญี่ปุน 5 4 Ibaraki University 

6 เกาหลีใต 2 1 Korea Research Institute of 

Chemical Technology 

7 

 

 

สปป. ลาว 1 - Champasack University* 

8 มาเลเซีย 2 2  
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ลําดับที ่ ประเทศ จํานวนมหาวิทยาลัย

ที่ลงนาม MoU 

จํานวน

มหาวิทยาลัยที่

ดําเนินกิจกรรม 

รายชื่อมหาวิทยาลัย/

หนวยงานที่ไมไดดําเนิน

กิจกรรม 

9 ฟลิปปนส 1 1  

10 สหรัฐอเมริกา 2 2  

11 เวียดนาม 9 9  

12 ASEA UNINET 1 1  

*ดําเนินการโดยคณะนิติศาสตร ภายใตโครงการของคณะฯ 

 

สรุปจํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยน จําแนกตามประเทศและเรียงลําดับจากมากไปหานอย

ไดดังนี้ 

ลําดับที ่ ประเทศ รับเขา สงออก รวม 

1 เวียดนาม 35 10 45 

2 กัมพูชา 37 1 38 

3 ญี่ปุน 17 11 28 

4 มาเลเซีย 12 7 19 

5 จีน 15 3 18 

6 อินโดนเีซีย 18 0 18 

7 สหรัฐอเมริกา 13 2 15 

8 ฟลิปปนส 4 4 8 

9 สิงคโปร 3 5 8 

10 เมียนมาร 7 0 7 

11 ไตหวัน 4 2 6 

12 ภูฎาน 0 5 5 

13 สปป.ลาว 0 4 4 

14 อิสราเอล 4 0 4 

15 ออสเตรีย 3 0 3 

16 เกาหลีใต 2 0 2 

17 อังกฤษ 2 0 2 

18 เซียรราลีโอน 1 0 1 

19 นิวซีแลนด 1 0 1 

20 เนเธอรแลนด 1 0 1 

21 เยอรมนี 1 0 1 

22 ศรีลังกา 1 0 1 
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ลําดับที ่ ประเทศ รับเขา สงออก รวม 

23 ออสเตรเลีย 1 0 1 

24 อินเดีย 1 0 1 

รวม 183 54 237 
 

 รวมจํานวนนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน ท้ังสิ้น 237 คน แบงเปนนักศึกษาและบุคลากรชาวตางชาติ 

จํานวน 183 คน และนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 54 คน 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ มอบหัวหนาสํานักงานดําเนินการขอขอมูลการดเนินกิจกรรมความรวมมือ ทาง

วิชาการของทุกคณะ/วิทยาลัย จัดเก็บเปนฐานขอมูลของสํานักงานและของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
 

 1.9 ผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษเพื่อเตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษา 

นางสาวภัคกฆวรรณ  แกวบัวไข แจงใหที่ประชุมทราบ ตามที่สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับงบประมาณแผนดินเพื่อ

ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีกิจกรรมยอยจํานวน 4 โครงการ เพ่ือดําเนินงานในวงเงินงบประมาณ 11,890,000 บาท 

(ส ิบเอ ็ดลานแปดแสนเกาหมื ่นบาทถวน) บัดนี้  ไดดําเนินงานกิจกรรมยอยที่  3 โครงการพ ัฒนาท ักษะทาง

ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษา ไดแก การจัดอบรมเตรียมมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS การจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC  และการจัด

อบรมเตรียมสอบ TOEFL เรียบรอยแลว จึงขอรายงานที่ประชุมทราบผลการดําเนินงาน ดังนี้  

ผลการดําเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นเปนครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ อาคารศูนยเครื่องมือกลาง และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ

ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 50 คน เมื่อ

เปดรับสมัครมีผูสนใจเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 78 คน  

 จากจํานวนผูสมัครเขาอบรม 78 คน สามารถแบงตามคณะที่สังกัด ดังนี้ 

1. คณะเกษตรศาสตร      5  คน  คิดเปนรอยละ  6.41 

2. คณะบริหารศาสตร      2  คน  คิดเปนรอยละ  2.56 

3. คณะเภสัชศาสตร               10  คน  คิดเปนรอยละ   12.82 

4. คณะรัฐศาสตร       1  คน  คดิเปนรอยละ  1.28 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร              10  คน  คิดเปนรอยละ   12.82 

6. คณะวิทยาศาสตร             25  คน  คิดเปนรอยละ   32.05 

7. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร     2  คน  คดิเปนรอยละ  2.56 

8. คณะศิลปศาสตร       8  คน  คดิเปนรอยละ   10.26 

9. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  15  คน  คิดเปนรอยละ   19.23 
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 จากการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษพบวามีผูเขารวมโครงการฯที่ทําแบบทดสอบวัดระดับการพัฒนา

ทักษะ กอน-หลัง (Pre-Post test) จํานวน 74 คน จากผูเขารวมฯ ทั้งหมด 78 คน คิดเปนรอยละ 94.87 ไมสามารถ

วัดผลไดจํานวน 6 คน คิดเปนเปนรอยละ 8.11 เนื่องจากไมทําการทดสอบครบทั้ง 2 สวน (Pre test และ Post test) 

และวัดผลไดจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 91.89 โดยมีผลการทดสอบกอน – หลัง  ดังนี ้

ผล จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เพ่ิมขึ้น 54 79.41 

ลดลง 7 10.29 

เทาเดิม 7 10.29 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม: ผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

วิธีการประมวลผล: จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจํานวน 45 คน  

   (คิดเปนรอยละ 57.69) 

เกณฑคะแนน:  ระดับคะแนนจาก 1–5 โดยอางอิงจากชวงคะแนนดังนี้ 

   คะแนน   ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 

      5   4.51 – 5.00  มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50     มาก 

      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 

      2   1.51 – 2.50   นอย 

      1   1.00 – 1.50  นอยที่สุด 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษาแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 1. ดานภาษา 2. ดานการอบรม 3. ดานวิทยากร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นหัวขอ คะแนน ระดบั 

ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

1. ดานภาษา       มาก 

- ไดฟนฟูความรูและทักษะทางดานภาษาอังกฤษของตนเอง 

 

- มีทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

(31.11) 

14 

(24.44) 

11 

(60.00) 

27 

(53.33) 

24 

(8.89) 

4 

(22.22) 

10 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

มาก 

 

มาก 

2. ดานการอบรม 4.05 มาก 

- เน้ือหาในการอบรมตรงตามความตองการของทาน 

- รูปแบบและวิธกีารอบรมมีความเหมาะสม 

- คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 

- ระยะเวลาในการอบรม 

- สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรม 

4.27 

4.27 

3.96 

3.91 

3.84 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ประเด็นหัวขอ คะแนน ระดบั 

ความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

3. ดานวิทยากร 4.35 มาก 

- ความสามารถในการถายทอดความรู 

- สามารถเรียงลําดับและบรรยายเนือ้หาไดอยางครบถวน 

- เปดโอกาสใหซักถามและแสดงความคิดเห็น 

- ตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 

- ระยะเวลาที่วิทยากรใชในการบรรยายมีความเหมาะสม 

4.42 

4.42 

4.36 

4.36 

4.20 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 จากตาราง สามารถสรุปไดวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ (รอยละ 57.69) มีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ 

อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานการอบรม และดานวิทยากร โดยมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรม

ลวงหนากอนการจัดการทดสอบทุกครั้งอยางนอย 1 สัปดาห โดยควรเพ่ิมระยะเวลาในการอบรม และมีชองทางให

ดาวนโหลดแนวขอสอบ ทั้งนี้ ควรเรียมสถานที่สําหรับรับประทานอาหารกลางวันใหผูเขารวมอบรมดวย 

คาใชจายในเชิงเปรียบเทียบกับแผนคาใชจาย 

รายการ คาใชจายตามแผน คาใชจายตามจริง 

1. หมวดคาตอบแทน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 400.00 400.00 

คาตอบแทนวิทยากร  9,6000.00 9,600.00 

2. หมวดคาใชสอย    

คาอาหารกลางวัน  5,500.00 6,160.00 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  6,600.00 8,400.00 

คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ  1,620.00 360.00 

คาจางพิมพใบประกาศนียบัตร 750.00 750.00 

3. หมวดคาวัสดุ   

วัสดุหนังสือและตํารา 2,400.00  - 

วัสดุสํานักงาน 2,530.00 3,070.00 

คาถายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 30,400.00 29,740.00 

คิดเปนรอยละ 100.00 97.82 
 

เปรียบเทียบขอมูลการดําเนนิงานกับตัวชี้วัดคาเปาหมายโครงการสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การประเมินผล                               ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผล สรุปผล 

1. เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษาเขารวมโครงการ

ทั้งหมด ไมนอยกวาแผน (50 คน) คิดเปนรอยละ 80  

40 คน 74 คน บรรลตุวัช้ีวัด 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและ/หรือบุคคลากรท่ีเขารวมโครงการมี รอยละ 80.00 รอยละ 79.41 ไมบรรลุ
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ทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ตัวช้ีวัด 

ผลคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวา 

3.51 

4.20 (ระดับ

มาก) 

บรรลตุวัช้ีวัด 

3. เชิงระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการ 13-14 

กรกฎาคม 

2560 

13-14 

กรกฎาคม 

2560 

บรรลตุวัช้ีวัด 

4. เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน รอยละ 80 รอยละ 97.82 บรรลตุวัช้ีวัด 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

ผลการดําเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 

 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS ในครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมศรี

เมืองใหม ชั ้น3 อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยมีกลุ มเปาหมาย คือ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จํานวน 50 คน ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรอบรมจากศูนยสอบ IELTS  2 ทาน ไดแก คุณวีณารัตน 

ใจทัศนกุล และคุณสิริกร ธนธรรมปรีดา เมื่อเปดรับสมัครมีผูสนใจสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 86 คน โดยมี

ผูเขารวมโครงการ ณ วันจัดอบรมจํานวนท้ังสิ้น 82 คน จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้ง 82 คน สามารถแบงตาม

คณะที่สังกัดไดดังนี้ 

  1. คณะวิทยาศาสตร    44  คน  คิดเปนรอยละ  53.65 

  2. คณะบริหารศาสตร    17  คน  คิดเปนรอยละ  20.73 

3. คณะนิติศาสตร               9  คน  คิดเปนรอยละ  10.98 

4. คณะศิลปศาสตร      9  คน  คิดเปนรอยละ  10.98 

5. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร   2  คน  คิดเปนรอยละ    2.44 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร               1  คน  คดิเปนรอยละ    1.22 

 จากการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS พบวามีผูที่ทํา

แบบทดสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษ กอน-หลัง (Pre-Post test) จํานวน 61 คน (คิดเปนรอยละ 74.39 ของ

ผูเขารวมทั้งหมด 82 คน) ไมสามารถวัดผลได 21 คน (รอยละ 34.43)  เนื่องจากไมทําการทดสอบครบทั้ง 2 สวน (Pre 

test และ Post test) สวนที่วัดผลได จํานวน 40 คน (รอยละ 65.57)  มีผลการทดสอบกอน – หลังการอบรมสรุปไดดังนี ้

ผล จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เพ่ิมขึ้น 37 92.50 

ลดลง 0 0.00 

เทาเดิม 3 7.50 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม: ผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 

วิธีการประมวลผล: จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจํานวน 41 คน  

   (คิดเปนรอยละ 50) 
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เกณฑคะแนน:  ระดับคะแนนจาก 1–5 โดยอางอิงจากชวงคะแนนดังนี้ 

   คะแนน   ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 

      5   4.51 – 5.00  มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50     มาก 

      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 

      2   1.51 – 2.50   นอย 

      1   1.00 – 1.50  นอยที่สุด 
 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ดานภาษา 2. ดานการอบรม 3. ดานวิทยากร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นหัวขอ คะแนน

รวม 

คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

C.V.(%) แปลผล 

1. ดานภาษา 

   1.1 สามารถประเมินระดับความรูทางภาษาอังกฤษของตนเองใน 

        เบ้ืองตนได 

176 4.29 0.68 15.84 มาก 

   1.2 กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

        มากยิ่งข้ึน 

189 4.61 0.54 11.76 มากที่สุด 

   1.3  สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชในการเตรียมตัวสอบ IELTS 177 4.32 0.93 21.63 มาก 

2. ดานการอบรม 

   2.1  เนื้อหาในการอบรมตรงตามความตองการของทาน 168 4.10 0.66 16.19 มาก 

   2.2  รูปแบบและวิธีการอบรมมคีวามเหมาะสม 171 4.17 0.70 16.87 มาก 

   2.3  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 177 4.32 0.79 18.27 มาก 

   2.4  ระยะเวลาในการอบรม 171 4.17 0.77 18.50 มาก 

   2.5  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรม 184 4.49 0.64 14.20 มาก 

3. ดานวิทยากร 

   3.1  ความสามารถในการถายทอดความรู 185 4.51 0.55 12.26 มากที่สุด 

   3.2  สามารถเรียงลําดับ และบรรยายเนื้อหาไดอยางครบถวน 178 4.34 0.62 14.21 มาก 

   3.3  เปดโอกาสใหซักถามและแสดงขอคิดเห็น 189 4.61 0.54 11.76 มากที่สุด 

   3.4  ตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 188 4.59 0.59 12.88 มากที่สุด 

   3.5  ระยะเวลาที่วิทยากรใชในการอบรมบรรยายมีความ

เหมาะสม 

181 4.41 0.63 14.30 มาก 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 

 จากตาราง สามารถสรุปไดวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ (รอยละ 50.00) มีความพึงพอใจตอการเขารวม

โครงการฯ อยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานภาษา และดานการอบรม สวนดานวิทยากร มีผลความพึงพอใจอยูใน
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ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ผูเขารวมมีขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหเพิ่มระยะเวลาการจัดอบรมแตละ

ครั้ง รวมถึงตองการใหมีแนวขอสอบมากกวานี้ พรอมขอใหมีการเฉลย และอยากใหสอนเทคนิคตอบขอสอบดวย   

คาใชจายในเชิงเปรียบเทียบกับแผนคาใชจาย 

รายการ คาใชจายตามแผน คาใชจายตามจริง 

1. หมวดคาตอบแทน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,100.00 840.00 

คาตอบแทนวิทยากร  14,400.00 12,000.00 

2. หมวดคาใชสอย    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 8,000.00 8,670.00 

คาอาหารกลางวัน  2,500.00 3,000.00 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  3,500.00 4,200.00 

คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ  1,000.00 300.00 

คาจางผลิตสื่อการเรียนการสอน 3,900.00 0.00 

คาจางพิมพใบประกาศนียบัตร 1,500.00 0.00 

3. หมวดคาวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน 3,200.00 2,005.00 

คาถายเอกสาร 2,000.00 00.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 42,100.00 31,015.00 

คิดเปนรอยละ 100.00 73.67 

เปรียบเทียบขอมูลการดําเนนิงานกับตัวชี้วัดคาเปาหมายโครงการสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การประเมินผล                               ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผล สรุปผล 

1. เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาและ/หรือบุคลากรเขารวม

โครงการทั้งหมด ไมนอยกวาแผน (50 คน) 

คิดเปนรอยละ 80  

40 คน 74 คน บรรลตุวัช้ีวัด 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและ/หรือบุคคลากรที่ เขารวม

โครงการมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิม

มากขึ้น 

รอยละ 80.00 รอยละ 92.50 บรรลตุวัช้ีวัด 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการฯ 

ไมนอยกวา 3.51 4.38 (ระดับมาก) บรรลตุวัช้ีวัด 

3. เชิงระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการ 9 กันยายน 2560 9 กันยายน 2560 บรรลตุวัช้ีวัด 

4. เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณเปนไป

ตามแผน (42,100 บาท) 

รอยละ 80 รอยละ 73.67 ไมบรรลตัุวช้ีวัด 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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ผลการดําเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC 

 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC ในครั้งนี้เปนการจัดโครงการในลักษณะการจัดตอเนื่องจากที่เคยจัด

มาแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในครั้งนี้จัดข้ึน เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ หองประชุมศรีเมืองใหม ชั้น 3 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มีกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา และ/หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 

90 คน ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรอบรมจากศูนยสอบ TOEIC 2 ทาน ไดแก คุณสุชาณุช สินธุพันธ และคุณปนไทย 

นนทโคตร เมื่อเปดรับสมัครมีผูสนใจสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 119 คน โดยมีเขารวมโครงการ ณ วันจัด

อบรมจํานวนทั้งสิ้น 95 คน จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้ง 95 คน สามารถแบงตามคณะที่สังกัดไดดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตร            47  คน  คิดเปนรอยละ  49.47 

2. คณะศิลปศาสตร             17  คน  คิดเปนรอยละ  17.89 

3. คณะบริหารศาสตร            14  คน  คิดเปนรอยละ  14.77 

4. คณะรัฐศาสตร                9  คน  คิดเปนรอยละ   9.47 

5. คณะนิติศาสตร     3  คน  คิดเปนรอยละ   3.15 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร             2  คน  คดิเปนรอยละ   2.10 

7. คณะเกษตรศาสตร    1  คน  คิดเปนรอยละ   1.05 

8. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 1  คน  คดิเปนรอยละ   1.05 

9. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณะสุข  1  คน  คิดเปนรอยละ   1.05 

 จากการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC พบวามีผูท่ีทําแบบทดสอบ

วัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษ กอน-หลัง (Pre-Post test) จํานวน 95 คน (คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวมท้ังหมด 

100 คน) ไมสามารถวัดผลได 28 คน (รอยละ 29.47) เนื่องจากไมทําการทดสอบครบท้ัง 2 สวน (Pre test และ Post 

test) สวนที่วัดผลได จํานวน 67 คน (คิดเปนรอยละ 70.53) มีผลการทดสอบกอน – หลังการอบรมสรุปไดดังนี้ 

ผล จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เพ่ิมขึ้น 54 80.60 

ลดลง 8  12.00 

เทาเดิม 5   7.40 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม: ผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC 

วิธีการประมวลผล: จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจํานวน 75 คน  

   (คิดเปนรอยละ 78.95) 

เกณฑคะแนน:  ระดับคะแนนจาก 1–5 โดยอางอิงจากชวงคะแนนดังนี้ 

   คะแนน   ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 

      5   4.51 – 5.00  มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50     มาก 

      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 
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      2   1.51 – 2.50   นอย 

      1   1.00 – 1.50  นอยที่สุด 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก       

1. ดานภาษา 2. ดานการอบรม 3. ดานวิทยากร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นหัวขอ คะแนน

รวม 

คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

C.V.(%) แปลผล 

1. ดานภาษา 

   1.1  สามารถประเมินระดับความรูทางภาษาอังกฤษของตนเอง 

         ในเบื้องตนได 

309 4.18 0.69 16.51 มาก 

   1.2  กระตุนใหเกิดความกระตอืรือรนพัฒนาทักษะ    

         ภาษาอังกฤษ มากยิ่งข้ึน 

337 4.55 0.55 12.13 มากที่สุด 

   1.3  สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชในการเตรียมตัวสอบ  

         TOEIC 

329 4.45 0.60 13.50 มาก 

2. ดานการอบรม 

   2.1  เนื้อหาในการอบรมตรงตามความตองการของทาน 297 4.01 0.77 19.12 มาก 

   2.2  รูปแบบและวิธีการอบรมมคีวามเหมาะสม 315 4.26 0.78 18.26 มาก 

   2.3  คุณภาพของเอกสารประกอบการอบรม 310 4.19 0.68 16.13 มาก 

   2.4  ระยะเวลาในการอบรม 287 3.88 0.88 22.56 มาก 

   2.5  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรม 331 4.47 0.53 11.83 มาก 

3. ดานวิทยากร 

   3.1  ความสามารถในการถายทอดความรู 332 4.49 0.66 13.43 มาก 

   3.2  สามารถเรียงลําดบั และบรรยายเนื้อหาไดอยางครบถวน 325 4.39 0.68 15.46 มาก 

   3.3  เปดโอกาสใหซักถามและแสดงขอคิดเห็น 339 4.58 0.62 13.52 มากที่สุด 

   3.4  ตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 331 4.47 0.65 14.44 มาก 

   3.5  ระยะเวลาที่วิทยากรใชในการอบรมบรรยายมีความ 

         เหมาะสม 

310 4.19 0.84 20.02 มาก 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 

 จากตาราง สามารถสรุปไดวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ (รอยละ 78.95) มีความพึงพอใจตอการเขารวม

โครงการฯ อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานการอบรม และดานวิทยากร โดยมีขอเสนอแนะใหมีการ

จัดโครงการขึ้นอีกเรื่อยๆ เพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมใหมากขึ้น เนนเทคนิคในการทําขอสอบที่เปนรายละเอียดเชิง

ลึกมากข้ึน เชน การนําตัวอยางโจทยขอสอบมาวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบที่ถูกตอง และใหมีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีทุกป 

คาใชจายในเชิงเปรียบเทียบกับแผนคาใชจาย 
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รายการ คาใชจายตามแผน คาใชจายตามจริง 

1. หมวดคาตอบแทน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,600.00 1,200.00 

2. หมวดคาใชสอย    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 10,000.00 9,292.00 

คาอาหารกลางวัน  5,00.00 5,000.00 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  3,500.00 3,000.00 

คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ  2,000.00 300.00 

คาจางผลิตสื่อการเรียนการสอน 4,500.00 0.00 

คาจางพิมพใบประกาศนียบัตร 900.00 0.00 

3. หมวดคาวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน 3,000.00 2,032.00 

คาถายเอกสาร 3,600.00 1,154.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 34,100.00 21,978.00 

คิดเปนรอยละ 100.00 64.45 

เปรียบเทียบขอมูลการดําเนนิงานกับตัวชี้วัดคาเปาหมายโครงการสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การประเมินผล                            ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผล สรุปผล 

1. เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษาและ/หรือบุคลากรเขารวม

โครงการทั้งหมด ไมนอยกวาแผน (90 คน) 

คิดเปนรอยละ 80  

72 คน 95 คน บรรลตุวัช้ีวัด 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษาและ/หรือบุคคลากรที่ เขารวม

โครงการมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ิม

มากขึ้น 

รอยละ 80.00 รอยละ 80.60 บรรลตุวัช้ีวัด 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการฯ 

ไมนอยกวา 3.51 4.32 (ระดับมาก) บรรลตุวัช้ีวัด 

3. เชิงระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 บรรลตุวัช้ีวัด 

4. เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณเปนไป

ตามแผน (34,100 บาท) 

รอยละ 80 รอยละ 64.45 ไมบรรลตัุวช้ีวัด 

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 

ผลการดําเนินโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL 

 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL ในครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560         

ณ หองประชุมศรีเมืองใหม ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยมีกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา อาจารย และ/หรือ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 30 คน โดยวิทยากรอบรมจากสํานักงานวิเทศสัมพันธ 3 ทาน ไดแก 
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1.ดร.อรนุช ปวงสุข ผูชวยอธกิารบดีฝายการศึกษานานาชาติ 2. คุณธนาวุฒิ ภักดียา  นักวิเทศสัมพันธ 3. คุณศริิอนงค 

แสงกระจาง  นักวิเทศสัมพันธ  เมื่อเปดรับสมัครมีผูสนใจสมัครเขารวมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 76 คน โดยมีเขารวม

โครงการ ณ วันจัดอบรมจํานวนทั้งสิ้น 57 คน จากจํานวนผูเขารวมโครงการท้ัง 57 คน สามารถแบงตามคณะ/

หนวยงานที่สังกัดไดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร           42  คน  คิดเปนรอยละ   73.69 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร           10  คน  คิดเปนรอยละ   17.55 

3. สํานักงานอธิการบดี    3  คน  คิดเปนรอยละ  5.26 

4. คณะรัฐศาสตร                1  คน  คิดเปนรอยละ     1.75 

5. คณะศิลปศาสตร              1  คน  คดิเปนรอยละ   1.75 

 จากการทดสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL พบวามีผูที่ทําแบบ 

ทดสอบวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษ กอน-หลัง (Pre-Post test) จํานวน 57 คน (คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขารวม

ทั้งหมด 57 คน) ไมสามารถวัดผลได 13 คน (รอยละ 22.80) เนื่องจากไมทําการทดสอบครบทั้ง 2 สวน (Pre test และ 

Post test) สวนทีว่ัดผลได จํานวน 44 คน (คิดเปนรอยละ 77.20) มีผลการทดสอบกอน – หลังการอบรมสรุปไดดังนี้ 

 

ผล จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

เพ่ิมขึ้น 38 87.00 

ลดลง 1   2.00 

เทาเดิม 5  11.00 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ 

ผูตอบแบบสอบถาม: ผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL 

วิธีการประมวลผล: จากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการจํานวน 50 คน  

   (คิดเปนรอยละ 87.72) 

เกณฑคะแนน:  ระดับคะแนนจาก 1–5 โดยอางอิงจากชวงคะแนนดังนี้ 

   คะแนน   ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 

      5   4.51 – 5.00  มากที่สุด 

      4   3.51 – 4.50     มาก 

      3   2.51 – 3.50  ปานกลาง 

      2   1.51 – 2.50   นอย 

      1   1.00 – 1.50  นอยที่สุด 
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 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก       

1. ดานภาษา 2. ดานการอบรม 3. ดานวิทยากร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นหัวขอ คะแนน

รวม 

คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

C.V.(%) แปลผล 

1. ดานภาษา 

   1.1  สามารถประเมินระดับความรูทางภาษาอังกฤษของตนเอง 

         ในเบื้องตนได 

205 4.02 0.81 20.21 มาก 

   1.2  กระตุนใหเกิดความกระตอืรือรนพัฒนาทักษะ 

         ภาษาอังกฤษ มากยิ่งข้ึน 

217 4.25 0.69 16.18 มาก 

   1.3  สามารถนําความรูทีไ่ดรับไปใชในการเตรียมตัวสอบ  

          TOEIC 

209 4.10 0.78 19.06 มาก 

2. ดานการอบรม 

   2.1  เนื้อหาในการอบรมตรงตามความตองการของทาน 202 3.96 0.72 18.18 มาก 

   2.2  รูปแบบและวิธีการอบรมมคีวามเหมาะสม 209 4.10 0.70 17.08 มาก 

   2.4  ระยะเวลาในการอบรม 198 3.88 0.89 22.83 มาก 

   2.5  สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบรม 226 4.43 0.57 12.97 มาก 

3. ดานวิทยากร 

   3.1  ความสามารถในการถายทอดความรู 229 4.49 0.58 12.89 มาก 

   3.2  สามารถเรียงลําดับ และบรรยายเนื้อหาไดอยางครบถวน 221 4.33 0.65 15.07 มาก 

   3.3  เปดโอกาสใหซักถามและแสดงขอคิดเห็น 210 4.12 0.79 19.21 มาก 

   3.4  ตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและชัดเจน 215 4.22 0.64 15.24 มาก 

   3.5  ระยะเวลาที่วิทยากรใชในการอบรมบรรยายมีความ 

         เหมาะสม 

210 4.12 0.79 19.21 มาก 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการ 

จากตาราง สามารถสรุปไดวาผูเขารวมโครงการสวนใหญ (รอยละ 87.72) มีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการฯ 

อยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานการอบรม และดานวิทยากร โดยมีขอเสนอแนะใหมีการจัดโครงการ

ขึ้นอีก และเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรม โดยเนนจัดอบรมในวันเสาร-อาทิตย 

คาใชจายในเชิงเปรียบเทียบกับแผนคาใชจาย 

รายการ คาใชจายตามแผน คาใชจายตามจริง 

1. หมวดคาตอบแทน   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 1,200.00 600.00 

    คาตอบแทนวิทยากรภายใน 14,400.00 3,000.00 

2. หมวดคาใชสอย    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 8,000.00 0.00 



47 

 

 

รายการ คาใชจายตามแผน คาใชจายตามจริง 

คาอาหารกลางวัน  2,00.00 3,000.00 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  2,800.00 2,100.00 

คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ  2,000.00 300.00 

คาจางผลิตสื่อการเรียนการสอน 4,500.00 0.00 

คาจางผลิตกระเปาผาใสเอกสาร 1,500.00 0.00 

คาจางพิมพใบประกาศนียบัตร 900.00 0.00 

3. หมวดคาวัสดุ   

วัสดุสํานักงาน 2,800.00 0.00 

คาถายเอกสาร 2,000.00 756.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 42,100.00 9,756.00 

คิดเปนรอยละ 100.00 23.17 

เปรียบเทียบขอมูลการดําเนนิงานกับตัวชี้วัดคาเปาหมายโครงการสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การประเมินผล                            ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผล สรุปผล 

1. เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษา อาจารยและ/หรอื

บุคลากรเขารวมโครงการท้ังหมด ไมนอย

กวาแผน (30 คน) คิดเปนรอยละ 80  

24 คน 57 คน บรรลตุวัช้ีวัด 

2. เชิงคุณภาพ นักศึกษา อาจารยและ/หรือบุคคลากรที่

เขารวมโครงการมีทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ 80.00 รอยละ 87.00 บรรลตุวัช้ีวัด 

ผลคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการฯ 

ไมนอยกวา 3.51 4.17 (ระดับมาก) บรรลตุวัช้ีวัด 

3. เชิงระยะเวลา ระยะเวลาดําเนินโครงการ 15 กันยายน 

2560 

15 กันยายน 2560 บรรลตุวัช้ีวัด 

4. เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณ

เปนไปตามแผน (42,100 บาท) 

รอยละ 80 รอยละ 23.17 ไมบรรลตัุวช้ีวัด 

มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.10 รายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการพัฒนาทักษาทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ         

คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง แจงใหที่ประชุมทราบ  ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงินงบประมาณ 11,890,000 บาท (สิบเอ็ดลานแปดแสนเกาหมื่น

บาทถวน) โดยมีกิจกรรมภายใตโครงการจํานวน 6 กิจกรรม จึงขอรายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานโครงการฯ 

ณ ไตรมาสท่ี 4 ในสวนรับผิดชอบของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
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ตารางจําแนกงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรม ชื่อกิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ 689,160.00 

กิจกรรมที่ 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเสรมิสรางการใชภาษาผาน

ประสบการณจริง 

2,324,700.00 

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาองักฤษเพ่ือเตรยีมสอบประเมินความสามารถทาง

ภาษา 

156,700.00 

กิจกรรมที่ 4 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 1,375,000.00 

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานในระดับ

นานาชาติ 

2,671,400.00 

กิจกรรมที่ 6 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปลีย่น 4,673,040.00 

รวมจํานวนงบประมาณทั้งสิ้น (สบิเอ็ดลานแปดแสนเกาหมืน่บาทถวน) 11,890,000.00 

 

โดยสํานักงานวิเทศสัมพันธไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมยอยไปยังคณะ/ 

สํานัก/หนวยงานในมหาวิทยาลัยในการดําเนินโครงการ ดังนี ้

กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ 689,160.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมที่ 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาภาษาอังกฤษ

เพื่อเสริมสรางการใชภาษาผานประสบการณจริง 

2,324,700.00  

กิจกรรมท่ี 2.1 โครงการคายเพ่ือเตรียมความพรอม

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

1,835,100.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 2.2 โครงการสรางทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ 256,800.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 2.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ผานประสบการณจริง 

232,800.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษา 

 156,700.00  

กิจกรรมท่ี 3.1 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC  42,100.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS  42,100.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 3.3 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL  42,100.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 30,400.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมที่ 4 โครงการสหกิจศึกษานานาชาต ิ  1,375,000.00  

กิจกรรมท่ี 4.1 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 

(จัดสรรคณะ-นักศึกษา) 

 1,000,000.00 คณะที่ไดรับการจัดสรรคณะ

ละ 200,000 บาท 
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กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 

1. คณะเกษตรศาสตร 

2. คณะวิทยาศาสตร 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร 

4. คณะศิลปศาสตร 

5. คณะบริหารศาสตร 

กิจกรรมท่ี 4.2 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 

(จัดสรรคณะ-อาจารย) 

 375,000.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ

เบิกจายใหคณะๆละ 75,000 

บาท 

1. คณะเกษตรศาสตร 

2. คณะวิทยาศาสตร 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร 

4. คณะศิลปศาสตร 

5. คณะบริหารศาสตร 

กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมความพรอมสูตลาดแรงงานในระดับนานาชาต ิ

2,671,400.00  

กิจกรรมท่ี 5.1 โครงการเตรียมความพรอมดาน

ภาษาอังกฤษและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2560 

2,200,000.00 กองบริการการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 5.2 โครงการอบรมเตรียมสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษกอนสําเร็จการศึกษา 

206,120.00 กองบริการการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 5.3 โครงการจัดสอบประเมินความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม

มาตรฐาน CEFR 

265,280.00 กองบริการการศึกษา 

กิจกรรมที่ 6 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมา

แลกเปลี่ยน 

4,673,040.00  

กิจกรรมท่ี 6.1 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมา

แลกเปลี่ยน (จัดสรรคณะ) 

2,870,047.94 คณะที่ไดรับการจัดสรร 

1. คณะเกษตรศาสตร  

2. คณะศิลปศาสตร 

3. คณะวิทยาศาสตร 

4. คณะบริหารศาสตร 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร 

6. คณะนิติศาสตร 

7. คณะพยาบาลศาสตร 
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กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 

8. คณะเภสัชศาสตร 

9. คณะรัฐศาสตร 

10.วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข 

กิจกรรมท่ี 6.2 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมา

แลกเปลี่ยน(จัดสรรสวนกลาง) 

1,702,240.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

กิจกรรมท่ี 6.3 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมา

แลกเปลี่ยน(จัดสรรสํานัก) 

100,752.06 สํานักที่ไดรับการจัดสรร 

1.สํานักงานอธิการบดี 

(สํานักงานวิเทศสัมพันธ) 

2.สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,890,000.00 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 

(สิบเอด็ลานแปดแสนเกาหมื่นบาทถวน)  
 

 

แผน ผล คงเหลือ

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ ต.ค.59-ก.ย.60 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 689,160.00       652,929.00        36,231.00         

กิจกรรมที่ 2 โครงการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางการใชภาษาผานประสบการณจริง 600        724              2,324,700.00     2,018,964.65      305,735.35       

กิจกรรมที่ 2.1 โครงการคายเพ่ือเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 27-29 ธ.ค. 59 และ 27

 พ.ค.-3 มิ.ย. 60

220        268              80              86.83 ระดับ 3.51 ระดับ 4.49 1,835,100.00     1,571,221.90      263,878.10       

กิจกรรมที่ 2.2 โครงการสรางทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ 28-31 ก.ค. 60 20          n/a -             -             ระดับ 3.51 n/a 256,800.00       235,511.50        21,288.50         

กิจกรรมที่ 2.3 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษผานประสบการณจริง ม.ค.-พ.ค. 60 360        456              -             -             ระดับ 3.51 ระดับ 4.58 232,800.00       212,231.25        20,568.75         

กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษา 140        -              156,700.00       92,489.00         64,211.00         

กิจกรรมที่ 3.1 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEIC 12-ก.ย.-60 30          n/a 80              n/a ระดับ 3.51 n/a 42,100.00         9,756.00           32,344.00         

กิจกรรมที่ 3.2 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ IELTS 09-ก.ย.-60 30          n/a 80              n/a ระดับ 3.51 n/a 42,100.00         31,015.00         11,085.00         

กิจกรรมที่ 3.3 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ TOEFL 15-ก.ย.-60 30          n/a 80              n/a ระดับ 3.51 n/a 42,100.00         21,978.00         20,122.00         

กิจกรรมที่ 3.4 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 13-14 ก.ค. 60 50          n/a 80              n/a ระดับ 3.51 n/a 30,400.00         29,740.00         660.00             

กิจกรรมที่ 4 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ 10          -              375,000.00       307,227.68        67,772.32         

กิจกรรมที่ 4.2 โครงการสหกิจศึกษาในระดับนานาชาติ (จัดสรรคณะ-อาจารย ) เม.ย.-มิ.ย.60 10          n/a -             - -         - 375,000.00       307,227.68        67,772.32         

กิจกรรมที่ 6 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปล่ียน 81          1                 1,802,240.00     1,398,680.00      403,560.00       

กิจกรรมที่ 6.2 โครงการับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปล่ียน (จัดสรรสวนกลาง) ต.ค.59-ก.ย.60 80          n/a -             - ระดับ 3.51 n/a 1,702,240.00     1,312,355.00      389,885.00       

กิจกรรมที่ 6.3 โครงการับนักศึกษา/บุคลากรมาแลกเปล่ียน (จัดสรรสํานัก) ต.ค.59-ก.ย.60 1           1                 -             - ระดับ 3.51 n/a 100,000.00       86,325.00         13,675.00         

831        725              5,347,800.00     4,470,290.33     877,509.67       ผลรวม

งบประมาณ

ผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ประจําปงบประมาณ 2560 ณ ไตรมาสที่ 4 สวนของสํานักงานวิเทศสัมพันธ

กําหนดการ
ตัวช้ีวัด/เปาหมาย

จํานวน (คน) ทักษะภาษาเพิ่ม ความพึงพอใจ

  

ลําดับท่ี หนวยงาน งบประมาณ (บาท) คิดเปนรอยละ เบิกจาย (บาท) คิดเปนรอยละ คงเหลือ (บาท) คิดเปนรอยละ

1 สํานักงานวิเทศสัมพันธ 5,347,800.00 44.98 4,470,290.33 37.60 877,509.67 7.38

2 กองบริการการศึกษา 2,671,400.00 22.47 n/a n/a n/a n/a

3 คณะ/สาํนักตางๆ 3,870,800.00 32.56 n/a n/a n/a n/a

11,890,000.00 100.00 4,470,290.33 37.60 877,509.67 7.38

รอยละการเบิกจายแยกตามหนวยงานที่รับผดิชอบ

รวมท้ังส้ิน
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และมอบนางสาวศิริอนงค แสงกระจาง ดําเนินการรวบรวมขอมูลสรุปเปนรายงาน

โครงการและแจงท่ีประชุมทราบในคราวตอไป  
 

 1.11 ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
 

นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร แจงใหที่ประชุมทราบ  ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดสงขอเสนอเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ในแผนบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพคนตามชวงวัย และแผนงบบริการวิชาการ การนี้จึงขอแจงผลการพิจารณา ใหทราบโดยทั่วกัน 

สรุปการสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน

ตามชวงวัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการพิจารณา 

 

ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

(บาท) 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ใชภาษาอังกฤษ

ของเยาวชนในเขต

อีสานใต 

เปาหมายท่ี 1 

การพัฒนา

ศักยภาพคนไทย 

แนวทางท่ี 1.1.3 

การมีทักษะชีวิต

และทักษะการ

ทํางาน (เด็ก

วัยรุน/นักศึกษา 

15-21 ป) 

10,700,000.00 1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ 

2. กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางการใชภาษาผาน

ประสบการณจริง 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเสริมสรางการใชภาษาอังกฤษผาน

บริบทของชุมชนเขตอีสานใต 

3. กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใชในเชิงวิชาการ 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEFL 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ IELTS 

3. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEIC 

จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

กิจกรรมที่ 4 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรมา

เสริมสรางประสบการณการใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตของเยาวชนในเขตอีสานใต 

ไมผาน 

โครงการสงเสริม เปาหมายที่ 1 1,200,000.00 1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ ไมผาน 
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ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

(บาท) 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

และพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารของบุคลากร

วัยแรงงานในเขต

อีสานใต 

การพัฒนา

ศักยภาพคนไทย  

แนวทางท่ี 1.1.4 

การพัฒนาทักษะ

และสมรรถนะ

อยางตอเนื่อง  

(วัยแรงงาน 15-

59 ป) 

2. กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษา

เพื่อการสื่อสาร 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEFL (1 ครั้ง) 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ IELTS 

(1 ครั้ง) 

3. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEIC  (2 ครั้ง) 

4. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

(2 ครั้ง) 

5. จัดอบรมภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

(2 ครั้ง) 

6. จัดอบรมภาษาลาวเพ่ือการสื่อสาร  

(1 ครั้ง) 

7. จัดอบรมภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 

 (1 ครั้ง) 

8. จัดอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

(2 ครั้ง) 

9. จัดอบรมภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร  

(2 ครั้ง) 

10. จัดอบรมภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร(1 

ครั้ง) 

 

สรุปการสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) แผนงบบริการวิชาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการพจิารณา 

ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

โครงการพัฒนา

ทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษเพื่อ

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ดานการพัฒนา

และเสริมสราง

10,000,000.00 1. กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ 

2. กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางการใชภาษา

ผานการ

พิจารณา

อนุมัติ
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ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

ยกระดับคุณภาพ

ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ศักยภาพคน 

ประเด็น การ

พัฒนาศักยภาพ

คนตามชวงวัย 

ผานประสบการณจริง 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. คายเพ่ือเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ 

(2 ครั้ง) 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

สรางนักศึกษากิจกรรม 

3. การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษผาน

ประสบการณจริง 

3.1 English Table 

3.2 English Movie 

3.3 Inspiring of Learning English 

3.4 English in Media Club 

3.5 English Consultant and Buddy 

3. กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใชในเชิง

วิชาการ 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEFL (1 ครั้ง) 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

IELTS (1 ครั้ง) 

3. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ 

TOEIC (2 ครั้ง) 

4. กิจกรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะการใช

ภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสอบ

วัดความรูตามมาตรฐาน CEFR 

 (1 ครั้ง) 

5. กิจกรรมจัดอบรมเพ่ือสรางทูตกิจกรรม 

(1 ครั้ง) 

4. กิจกรรมที่ 4 โครงการรับนักศึกษา/

บุคลากรมาเสริมสรางประสบการณการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตของเยาวชนในเขต

จัดสรร 

5,450,000 
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ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

อีสานใต 

มีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

4.1 Exchange Program  
 

หมายเหตุ 

กิจกรรมตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 5,450,000 บาท (หาลานสี่แสนหาหมื่นบาทถวน) ไดปรับปรุงแกไข

ตามที่ประชุม สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2560 ดังนี้ 

 

กิจกรรมยอยที่ 1 บริหารจัดการทั่วไป 

กิจกรรมยอยที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางการใชภาษาผานประสบการณจริง 

2.1 คายพัฒนาศกัยภาพภาษาอังกฤษใหเยาวชน (2 ครั้ง) 

2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสรางนักศึกษากิจกรรม (2 ครั้ง) 

2.3 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือสรางนักศึกษาทูตกิจกรรม (1 ครั้ง) 

2.4 การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษผานประสบการณจริง 

     2.4.1 Mini International Fair  (2 ครั้ง) 

     2.4.2 Inspiring of Learning English (1 ครั้ง) 

กิจกรรมยอยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใชในเชิงวิชาการ  

3.1 โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEIC (1 ครั้ง) 

3.2 โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ IELTS (1 ครั้ง) 

3.3 โครงการแนะแนวการเตรียมสอบ TOEFL (1 ครั้ง) 

3.4 โครงการจัดอบรมเตรียมสอบ UBU-Test (3 ครั้ง) 

3.5 โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสอบวัดความรูตามมาตรฐาน   

      CEFR  (1 ครั้ง) 

กิจกรรมยอยที่ 4 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรแลกเปลี่ยน 

4.1 โครงการรับนักศึกษา/บุคลากรแลกเปล่ียน 

สรุปการสงขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน) แผนบรูณาการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการพิจารณา 

ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

โครงการสงเสริม

และพัฒนา

ศักยภาพดานการ

แนวทางแผน

บูรณาการที่ 

1.1.1 พัฒนา

27,600,500.00 กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางการใชภาษา

อยู

ระหวาง

การ
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ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

ใชภาษาอังกฤษ

ตามกรอบ

มาตรฐานการ

ประเมิน

ความสามารถทาง

ภาษาจากประเทศ

ในกลุมสหภาพ

ยุโรป (CEFR) ของ

นักเรียน นักศึกษา 

และบคุลากร

ทางการศึกษา ใน

เขตอสีานใต 

หลักสูตร 

กระบวนการ

เรียนการสอน 

การวัดและ

ประเมินผล 

ตัวชี้วัดแนวทาง

แผนบูรณาการที่ 

1.3 รอยละของ

ผูเรียนที่มีระดับ

ความสามารถ

ของดานการใช

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยของ

นักเรียนเมื่อ

เทียบกับการ

ทดสอบของ

โครงการ

มาตรฐาน

ความสามารถ

ภาษาอังกฤษ 

(CEFR) หรือ

เทียบเทา ม. ตน 

A1 ไมนอยกวา 

รอยละ 20 ม. 

ปลาย A2 ไม

นอยกวา รอยละ 

20 ป.ตรี B2 ไม

นอยกวา รอยละ 

20 

ผานประสบการณจริง 

1. จัดกิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม 

1.1 คายเพ่ือเตรียมความพรอม

ภาษาอังกฤษ 

1.2 คายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมความพรอมกอนเรียน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษผานประสบการณจริง 

2.1 English Table 

2.2 English Movie 

2.3 Inspiring of Learning English 

2.4 English Days 

2.5 English in Media Club 

2.6 English Consultant and Buddy 

3. กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําไปใชในเชิง

วิชาการ 

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ

ตามมาตรฐาน TOEFL 

2. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ

ตามมาตรฐาน IELTS 

3. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ

ตามมาตรฐาน TOEIC 

4. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ

ตามมาตรฐาน CEFR 

5. จัดอบรมเพ่ือสรางทูตกิจกรรม 

4. กิจกรรมที่ 4 โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อ

เสริมสรางประสบการณการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตของเยาวชนในเขต

อีสานใต 

1. Summer School 

2. Exchange Program 

พิจารณา 



56 

 

 

ชื่อโครงการ เปาหมาย/

แนวทาง 

งบประมาณที่

ขอ 

รายละเอียดกิจกรรม ผลการ

พิจารณา 

5. กิจกรรมที่ 5 โครงการสหกิจศึกษา

นานาชาต ิ

1. สหกิจศึกษานานาชาติ (ผูเรียน) 

2. สหกิจศึกษานานาชาติ (ผูสอน) 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.12 รายงานผลการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตางชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

นายธนาวุฒิ ภักดียา   แจงใหที่ประชุมทราบ  ตามที่ ไดดําเนินโครงการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาตางชาติ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือดําเนินการตามแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานวิเทศสัมพันธไดรับนโยบายผลักดันการรับเขานักศึกษาตางชาติใหเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับ 

นักศึกษาตางชาติรับในปการศึกษา  2559  เปนรอยละ 5  ในปการศึกษา  2560 – 2561  เพ่ิมขึ้นรอยละ  10  ในป 

การศกึษา 2562 – 2563 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ในปการศึกษา 2564 การดูแลนักศึกษาตางชาติและดึงดูดใจนักเรียน 

ตางชาติใหมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซึ่งบัดนี้ไดสิ้นสุดการดําเนินโครงการแลว จึงขอรายงานผลการ 

ดําเนินงานใหที่ประชุมทราบซึ่งงบประมาณที่ไดรับเปนเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                        

รหัส 040100010068 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ จํานวนทั้งสิ้น 171,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 

หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้   

 

ตารางแสดงรายการคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ งบประมาณที่ขอ งบประมาณที่จายจริง 

ก. หมวดคาตอบแทน   

--ไมมี--   

ข. หมวดคาใชสอย   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- คาอาหารกลางวัน  6,000.00 6,000.00 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  4,000.00 4,000.00 

กิจกรรมเพ่ือนซี้ชาวตางชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- คาอาหารกลางวัน  9,000.00 0.00 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  6,000.00 0.00 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณฯ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

- คาอาหารกลางวัน  7,500.00 11,250.00 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  5,000.00 3,750.00 

กิจกรรมเรียนรูศิลปะวัฒนธรรมฯ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
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รายการ งบประมาณที่ขอ งบประมาณที่จายจริง 

- คาอาหารเชา  9,000.00 12,200.00 

- คาอาหารกลางวัน  22,500.00 32,005.00 

- คาอาหารเย็น  18,750.00 17,010.00 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  10,000.00 16,200.00 

- คาที่พัก  30,000.00 17,040.00 

-คาจางเหมารถบัส  32,000.00 32,000.00 

- คาจางเหมารถตู  3,600.00 3,600.00 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 8,050.00 1,300.00 

ค. หมวดคาวัสดุ   

--ไมมี--   

171,400.00 156,355.00 
 

 

2.3 ระยะเวลาการดําเนินการ   

วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 แลกเปลี่ยนประสบการณการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนอีสาน 
 

2.4 กําหนดการ 

กําหนดการในการดําเนินกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอําเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ  

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วันที ่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

3 สิงหาคม 2560 08.00-08.30 นักศึกษาลงทะเบียน รับเอกสารท่ีเก่ียวของ และ

ชมวีดิโอแนะนํามหาวิทยาลยั  

 

08.30-08.45 รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวเิทศ

สัมพันธ กลาวตอนรับนักศึกษา 

 

08.45-09.45 แนะนําสํานักงานวิเทศสัมพันธ และการบริการ

สําหรับนักศึกษาตางชาต ิ

 

09.45-12.00 แนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั  

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-17.00 เยี่ยมชมมหาวิทยาลยัและอําเภอเมืองจังหวัด

อุบลราชธาน ี
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2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วันที ่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

18 สิงหาคม 2560 08.00 ลงทะเบียน   

08.30 พิธีเปด โดยรองอธิการบดฝีายบรหิารงานบุคคล

และวิเทศสัมพันธ  

 

08.30-09.30 กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

09.30-12.00 นักศึกษาไทยและตางชาติแลกเปลีย่น

ประสบการณชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(กลุมยอย) 

 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวนั  

13.00-16.00 นักศึกษาไทยและตางชาติ นําเสนอ แลกเปลี่ยน

ประสบการณชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (กลุมใหญ) 

 

16.00-16.30 พิธีปด  
  

 

3. กิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชวีิตของคนอีสาน 

 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

วันที ่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

18 สิงหาคม 2560 08.00 เดินทางไปยังอําเภอโขงเจียม   

10.00 เดินทางถึงชุมชนในอําเภอโขงเจียม   

11.00 ชมการแนะนํากลุมอาชีพตาง ๆ ของชุมชน  

12.00 รับประทานอาหารกลางวนั และกิจกรรมรับลกูเขา

ที่พัก 

 

14.30 กิจกรรม ณ ศูนยขอมูลของชุมชน  

16.30 เยี่ยมชมกลุมอาชีพตาง ๆ ภายในชุมชน  

 19.30 ชมการแสดงการละเลนพื้นบานและแลกเปลีย่น

วัฒนธรรม ณ ศูนยขอมูลของชุมชน 

 

 22.30 เขาที่พัก  

20 สิงหาคม 2560 06.00 กิจกรรมตักบาตร  

 07.00 รับประทานอาหารเชา และรับทราบกฎระเบียบใน

การเดินปาเพื่อเยี่ยมชมธรรมชาต ิ

 

 12.00 รับประทานอาหารกลางวนั  

 14.00 กิจกรรมทัศนศึกษา  

 17.30 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
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2.5 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมของโครงการเปนการฝกใหนักศึกษารูจักการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจังหวัดอุบล 

ราชธานี ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สังคม เพ่ือใหสามารถใชชีวิตรวมกับคนในสังคมไดอยางมี

ความสุข โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดังตอไปนี้ 

 1. นักศึกษาไทยและตางชาติรวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสรางความคุนเคยและรูจักกันกอนที่จะรวม 

   เดินทางไปทํากิจกรรมรวมกัน  

2. นักศกึษาไดสํารวจสถานที่ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีผานกิจกรรม เรียนรู  

   ศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนอีสานเพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสํารวจ    และเก็บรวบรวมขอมูล  

   สถานที่ตาง ๆ  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี และจังหวัดอุบลราชธานี  รวมทั้งการเรียนรูวิถีชีวิตของคนใน 

   ชุมชน และวัฒนธรรมอีสาน  เพื่อนําความรู  ขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห  เพ่ือแกไขปญหา และเปนขอมูลใน 

   การพัฒนาชุมชนตอไป 

3. นักศึกษาตองนําเสนอโครงงาน/โครงการ เพ่ือสงเสริม พัฒนา ชุมชนใหยั่งยืนตอไป 

ผลการดําเนินงาน  ในการดําเนินโครงการกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการดําเนินโครงการดังกลาวสามารถสรุปโดยการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสําเร็จ  

ซึ่งเมื่อนําผลการดําเนินโครงการดงักลาวมาเทียบกับ กลุมเปาหมาย วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ และตัวชี้วัด

ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 1.1 จํานวนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการตอ

นักศึกษากลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 

1.2 จํานวนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการที่มีทักษะ

ในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอยางมี

ความสุขเพ่ิมมากขึ้น  

รอยละ 80 

1.3 จํานวนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรู

ดานศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสานเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ 80 

1.4 จํานวนรอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการมี

ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนนักศึกษาไทยและตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ 80 

1.5 มีขอมูลเครอืขายนักศึกษาตางชาติท้ังในและนอก

มหาวิทยาลัย 

1 ฐานขอมูล 

 เชิงคณุภาพ 2.1 คะแนนความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่

เขารวมโครงการ 

ไมนอยกวา 3.51 

 เชิงระยะเวลาและสถานที่ 3.1 ระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนินโครงการ เปนไปตามแผน 

 เชิงคาใชจาย 4.1 จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน รอยละ 80 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดดานตาง ๆ ในการดําเนินโครงการทั้งหมด 4 ดาน ไดแก เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

เชิงระยะเวลาและสถานที่ และเชิงคาใชจาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

3.1 เชิงปริมาณ 

ตารางที่ 2 กลุมเปาหมายและผลการดําเนินโครงการ 

กลุมเปาหมาย คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

นักศึกษาชาวไทยของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

จํานวน 100 คน ไมบรรลุผลตามคาเปาหมาย เนื่องจากมี

ผูเขารวมทั้งหมดจํานวน 67 คน ซึ่งคิด

เปนรอยละ 67 ตอนักศึกษา

กลุมเปาหมาย  

นักศึกษาชาวตางชาติ จํานวน 20 คน บรรลุผลตามคาเปาหมายเพราะมี

ผูเขารวมทั้งหมดจํานวน 38 คน โดยมี

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาจาก

ตางประเทศ จํานวน 35 คน และ

นักศึกษาตางชาติของมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี จํานวน 3 คน ซึ่งคิดเปน

รอยละ 100 ของกลุมเปาหมาย 
 

 

3.1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ 

โครงการกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด จํานวน 105 คน โดยมีนักศึกษาไทย

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 67 คน นักศึกษาตางชาติ จํานวน 3 คน และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา

จากตางประเทศ จํานวน 35 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ มนีักศึกษาเขารวมจาก 14 แหง 7 ประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาตางชาติท่ีเขารวมโครงการ 

ที ่ มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวนนักศึกษา

ที่เขารวม (คน) 

1 Bandaranaike Center for International Studies สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา  

1 

2 Vanda Institute ราชอาณาจักรกัมพูชา 4 

3 Zaman University ราชอาณาจักรกัมพูชา 4 

4 Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา 2 

5 The University of Danang-Campus in Kon Tum สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3 

6 College of Economic, Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 

7 International University-National University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 4 
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ที ่ มหาวิทยาลัย ประเทศ จํานวนนักศึกษา

ที่เขารวม (คน) 

HCM 

8 University of Medicine and Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 

9 Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  1 

10 Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 

11 University of Kochi ประเทศญ่ีปุน 2 

12 Institute of Natural Medicine, University of 

Toyama 

ประเทศญ่ีปุน 1 

13 Faculty of Natural Sciences, University of Graz สาธารณรัฐออสเตรีย 2 

14 Thai American Friendship Project สหรัฐอเมริกา 1 
 

3.2 เชิงคุณภาพ 

การวัดผลการดําเนินโครงการเชิงคุณภาพ สามารถวัดไดจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4 วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ และผลการดําเนินโครงการ 

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลการดําเนินโครงการ 

1. เพ่ือแนะนําการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดอยาง

มีความสุข 

1. นักศึกษาผูเขารวมโครงการ

สามารถใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีไดอยางมีความสุข 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการเขา

รวมกิจกรรม ดานการจัดกิจกรรมมี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

1. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและ

เหมาะสม มีคะแนน 4.46 คิดเปนรอย

ละ 89.20 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมของ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคะแนน 4.68 

คิดเปนรอยละ 93.63 

2. เพ่ือใหความรูดาน 

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

อีสานที่ถูกตอง 

2. นักศึกษาผูเขารวมโครงการมี

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมอีสานที่ถูกตอง 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการ

เรียนรูศิลปวัฒนธรรมอีสาน มีคะแนน 

4.55 คิดเปนรอยละ 91 

3. เพ่ือกระชับความสัมพันธกับ

นักศึกษาตางชาติและนักศึกษาไทย

ที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

3. นักศึกษาผูเขารวมโครงการมี

โอกาสกระชับความสัมพันธกันเพ่ิม

มากขึ้น 

นักศึกษาไทยและตางชาติไดทํากิจกรรม

รวมกัน และมีโอกาสไดรูจักกันมากขึ้น  
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วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลการดําเนินโครงการ 

4. เพ่ือสรางเครือขายนักศึกษา

ตางชาติทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

 

4. มีเครือขายนักศึกษาตางชาติทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดมีโอกาสประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลยัผานนักศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาตางชาติที่เขารวม

โครงการ ซึ่งถือเปนโอกาสอันดีที่

มหาวิทยาลัยไดแนะนําสถานที่ตาง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยผานนักศึกษาตางชาติ

ที่เขารวมโครงการ  
  

จากการดําเนินโครงการดังกลาว ผูเขารวมโครงการไดตอบแบบประเมินโครงการดังกลาว โดยอิงการกําหนด

ชวงคะแนน ดังตอไปนี้  

             คะแนน   ชวงคะแนน       ระดับ 

  5   4.51-5.00   มากที่สุด 

  4   3.51-4.50   มาก 

  3   2.51-3.50   ปานกลาง 

  2   1.51-2.50   นอย 

  1   1.01-1.50   นอยที่สุด 

 

การตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรม และดานอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้    

(1) ดานการจัดกิจกรรม 

แผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยจากผลการประเมินความพึงพอใจจําแนกตามหัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 
จากแผนภูมิท่ี 1 พบวานักศึกษาที่เขารวมโครงการตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม โดย

เรียงลําดับจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปต่ําสุด ดังนี้ 
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1. จํานวนของเจาหนาที่ผูดูแลมีเพียงพอและเหมาะสม   4.74 คะแนน  ระดับมากที่สุด 

2. ความสะดวกสบายของรถรับ-สง     4.65 คะแนน ระดับมากที่สุด 

3. อาหารและที่พักมีความเหมาะสม    4.62 คะแนน ระดับมากที่สุด 

4. ไดเรียนรูศิลปวฒันธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน    4.55 คะแนน ระดับมากที่สุด 

5. กิจกรรมที่จัดมีความหลากหลายและเหมาะสม   4.46 คะแนน ระดับมาก 

6. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม   4.42 คะแนน ระดับมาก   

 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปมีดังตอไปนี้  

 1. ดานกิจกรรม 

1. I'm so glad that I could join this program. Everything is different from Japan. My friend   

   can't eat pork but there were many pork. I think it is the point has to think about.  

2. I could make many memories. Thank you. I think we were so tired. The activities have to  

   reduce the place we visit. The food is so delicious 

3. I'd like to spend more time with the villager. I'd like to receive more academic exchange  

    activities and Thai class.  

4. Make team building game./ Uniform for the trip./Have a tour guide. 

5. I want buddy to introduce each place./the organizer should provide the trip that Thai  

   and international students could be connected strongly and both could learn more each    

   other.  

6. I'm not satisfy strongly because it's too short and I require more activities. The buddy  

   should give more information to us and you need to have more time and  more day for  

   the activities. Buddies and exchange students seem too distant. We need to have  

   something more between the buddies and exchange students. 

7. มีกิจกรรมสันทนาการ เกมส หรือกิจกรรมท่ีทํารวมกัน 

8. I thank you should give activity to we can do and make not only see.  

9. Camping outside./ We need one tour guide who can help all people to know that place. 

10. We should have more activities 

11. อยากใหจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษามากกวานี้ 

12. To teach exchange students to cook Thai foods and provide Thai parents who can  

        speak more than two languages to the exchange students. 

13. I want to have more fun game. 

14.เปนกิจกรรมที่ทําใหไดเรียนรูความแตกตางของแตละชาติ/อยากใหมีกิจกรรมสอนรําแบบอีสาน/ 

    ทําอาหารไทยและอาหารอีสาน/ขอบคุณ สนง. วิเทศสัมพันธ 

15. Cooking Isan food with Thai students 

16. รอดูวัดภูพราวตอนเย็น 
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17. อยากไปปราสาทเขาพนมรุง/บนรถรองเพลงเสียงดัง 

18. อยากใหเพิ่มกิจกรรมที่ทําให ambassador ไดรูจักนักศึกษาตางชาติ/ เพิ่มกิจกรรมเก่ียวกับวัฒนธรรมให 

     มากขึ้น 

2. ดานระยะเวลา 

1. เวลาการจัดกิจกรรมนอยเกินไป 

2. I want more than 3 days for the activities. 

3. I'm happy in this trip and good foods. The activities have to be long than this. 

4. Travel for a longer time./ Organize some activities to promote interaction. 

3. ดานอื่นๆ 

1. อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้บอยๆ พี่ๆ ดูแลดีมากๆ 

2. ขอบคุณสําหรับการจัดกิจกรรมดีๆ  

3. I really appreciate to join this trip. It's the best memory ever. Thank you. 

4. I really appreciate this exchange program and give great opportunity.  

5. I enjoy every time. 

6. เพ่ือนตางชาตินารัก/ควรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธเพ่ิม 

7. This camp you forgot to tell Thai students to speak only English./Please do activities like  

   this more. 

8. This event is very nice. I really love this event too much because I take a lot experience  

   from this event. Next time, I hope to join long trip more than this.  

9. It's wonderful. It helps me to gain a lot of new experiences. I really appreciate it. Long  

   than this event and more game. 

10. It's very excellent and treasure./ More game. 

11. This event is so great. I'm really happy. I want to exchange long time at UBU (3-6  

      months) 

12. This event enables more opportunities shearing knowledge and experience. Thank you  

      UBU. 

13. Thank all IR staffs for look after us very well. I have a lot of best memories with all of  

      you. Love you. 

14. I totally agree and satisfy with all activities.  

15. My buddy can't help me because she can't speak English. 

16. Good trip/interested experience/friendly staffs 

17. I appreciate all various activities. This trip is well. 

18. Amazing experience./Hope to be part of many more. 

19. Student from same country shouldn't sit next to each other. 
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(2) ดานอื่นๆ 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจโดยรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี ้

 

 

จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพอใจในการจัดกิจกรรมในคะแนนระดับ 5 รอยละ 66.15 

และคะแนนระดับ 4   รอยละ 33.85   ดังนั้น   ผูเขารวมมีความพอใจที่มีคะแนนระดับ  4  ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100   

3.3 เชิงระยะเวลาและสถานท่ี    

  ตารางที่ 5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

3 สิงหาคม 2560 8.00-8.30 น. นักศึกษาลงทะเบียน และรับเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8.30-12.00 น. พิธีเปด และกิจกรรมแนะนําการใชชีวิต

ในรั้วมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

13.00-17.00 น. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและอําเภอเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และเขตอําเภอเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี 

 ตารางที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

18 สิงหาคม 2560 8.00-8.30 น. นักศึกษาลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

8.30-9.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

9.30-12.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในรั้ว

มหาวิทยาลัย (กลุมยอย) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

13.00-16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในรั้ว

มหาวิทยาลัย (กลุมใหญ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ตารางที่ 7 กิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนอีสาน 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

19 สิงหาคม 2560 8.00 น. นักศึกษาเดินทางไปยังอําเภอโขงเจียม   

10.00-12.00 น. กิจกรรมแนะนําอาชีพตาง ๆ ของชุมชน อําเภอโขงเจียม 

13.00 น. เยี่ยมชมสถานที่ในการดําเนินงานของ

กลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน  

อําเภอโขงเจียม 

19.30 น. ชมการแสดงการละเลนพื้นบานและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ศูนยขอมูลของ

ชุมชน 

อําเภอโขงเจียม 

20 สิงหาคม 2560 06.00 น. กิจกรรมตักบาตร อําเภอโขงเจียม 

07.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมธรรมชาติ อําเภอโขงเจียม 
 

ทั้งนี้ การดําเนินงานเปนไปตามแผนทุกประการ 

 

3.4 เชิงคาใชจาย 

 งบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติทั้งหมด จํานวน 171,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่รอยบาทถวน)    

ซึ่งเบิกจายทั้งหมด จํานวน 156,355 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นหกพันสามรอยหาสิบหาบาทถวน) ทั้งนี้ คิดเปนรอยละ 

91.22     

 จากผลการดําเนินโครงการกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติที่กลาวมาขางตน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ

ตัวชี้วัดแลว สามารถสรุปผลการดําเนินโครงการไดดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 – 11  นี ้

ตารางที่ 8 ผลการประเมินเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

1. จํานวนรอยละของนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการตอนักศึกษา

กลุมเปาหมาย 

รอยละ 80 1.บรรลุคาเปาหมายนักศึกษาตางชาติเขารวมโครงการ 

จํานวน 38 คน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน 3 คน นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางชาติ 

จํานวน 35 คน จากกลุมเปาหมาย จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 100  

2. ไมบรรลุคาเปาหมายนักศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จํานวน 67 คน จากกลุมเปาหมาย จํานวน 

100 คน โดยคดิเปนรอยละ 67 ของจํานวนนักศึกษา

กลุมเปาหมาย 

2. จํานวนรอยละของนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการมีทักษะการ

ใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รอยละ 80 บรรลุคาเปาหมายนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีทักษะการใช

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลเพ่ิมมากข้ึน คิดเปนรอยละ 80 
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ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

อุบลราชธานีไดอยางมีความสุข

เพ่ิมมากขึ้น 

3. จํานวนรอยละของนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการมีความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและ

วัฒนธรรมอีสานเพ่ิมมากขึ้น   

รอยละ 80 ไมบรรลุคาเปาหมายนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสานเพ่ิมมากขึ้น คิดเปน

รอยละ 75.90  

4. จํานวนรอยละของนักศึกษา

ที่เขารวมโครงการมีปฏิสัมพันธ

กับเพ่ือนทั้งในและตางประเทศ

เพ่ิมมากขึ้น 

รอยละ 80 บรรลุคาเปาหมายนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีปฏิสัมพันธ

กับเพ่ือนทั้งในและตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น คิดเปนรอยละ 

80 

5. มีขอมูลเครือขายนักศึกษา

ตางชาติทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย 

1 ฐานขอมูล บรรลุคาเปาหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีขอมูลเครือขาย

นักศึกษาตางชาติทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 1 ฐานขอมูล 

 

ตารางที่ 9 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

1. คาคะแนนความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ  

ไมนอยกวา 3.51 บรรลุคาเปาหมายคะแนนความพึงพอใจทุกขอตอการจัด

กิจกรรมของนักศึกษาที่เขารวมโครงการอยูในระดับไมนอย

กวา 4.00  

ตารางที่ 10 ผลการประเมินเชิงระยะเวลาและสถานท่ี 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

1. ระยะเวลาและสถานที่ในการ

ดําเนินโครงการ 

เปนไปตามแผน บรรลุคาเปาหมายระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนิน

โครงการเปนไปตามแผนทุกประการ 

ตารางที ่11 ผลการประเมินเชิงคาใชจาย 

ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

1. จํานวนรอยละการใชจาย

งบประมาณเปนไปตามแผน 

รอยละ 80 บรรลุคาเปาหมายการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน  

คิดเปนรอยละ 91.22 
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ประมวลภาพบรรยากาศการเขารวมกิจกรรม 

 

 

 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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 1.13 รายงานความกาวหนาการจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

นายธนาวุฒิ ภักดียา แจงใหที่ประชุมทราบ ตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําสื่อวีดีทัศนมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และคณะตาง ๆ นั้น บัดนี้ไดดําเนินการมาถึงการใหขอแนะนําและสงใหผูจัดทําแกไขเปนครั้งสุดทาย 

และจะไดดําเนินการสงมอบงานภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2560  

 2.1 รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีแกไข   
 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

 3.1 รายงานการเบิกจายคาใชจายผูรับทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

       รุนท่ี 5 - 7   

นางสาวกาญจนา มะโนมัย แจงใหที่ประชุมทราบ ตามที่กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

ไดมอบทุนการศึกษาแกผูรับทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไดจัดสรรคาใชจายสําหรับ

ผูรับทุนดังกลาวในแตละงวด การนี้ จึงขอรายงานผลการเบิกจายคาใชจายสวนท่ีเก่ียวของใหที่ประชุมทราบ มี

ดังตอไปนี้  
 

ลําดับท่ี วันที่โอน จํานวนเงิน คาใชจาย ประจํางวด หมายเหตุ 

1 12 ม.ค. 60 222,000.00 คาใชจายนักศึกษาทุน สพร.  

รุนที่ 7 ภายใตโครงการพัฒนา

ความสามารถดานการประมงฯ  

ม.ค.-ก.ค. 60 เบิกจายเรียบรอยแลว 

2 25 ม.ค. 59 252,000.00 คาใชจายนักศึกษาทุน สพร.  

รุนที่ 5 

ก.พ.-ก.ค. 60 เบิกจายเรียบรอยแลว 

3 30 พ.ค. 60 90,000.00 คาธรรมเนียมการวิจัย 2/59-

1/60 Mr Ricardo Manuel 

Pico Jorge 

- เบิกจายเรียบรอยแลว  

(คณะเกษตรศาสตรดําเนินการ) 

4 15 พ.ค. 60 128,300.00 คาธรรมเนียมการศกึษา 2/59 

นศ.ทุนโครงการ TIPP 

- 1. กรมความรวมมือฯ  ไดหัก

คาประกันอุบัติเหตุของ

นักศึกษาคนละ 100 บาท และ

ไมสามารถเบิกจายไดเนื่องจาก

ไดจัดสรรคาประกันอุบัติเหตุให

แลว 

2. สํานักงานวิเทศสัมพันธแจง 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ 

สาธารณสุขเพ่ือดําเนินการใน
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ลําดับท่ี วันที่โอน จํานวนเงิน คาใชจาย ประจํางวด หมายเหตุ 

สวนที่เก่ียวของตอไป 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุขแจงสํานักงาน

บริหารบัณฑิตศึกษาเพ่ือนําเขา

ที่ประชุมผูบริหาร  

4.วิทยาลัยแพทยเพ่ิงแจงมติที่

ประชุมจากสํานักงานบริหาร

บัณฑิตฯ ใหทราบวาไมอนุมัติ

การยกเวนคาธรรมเนียม

อุบัติเหตุ (ตามบันทึกขอความ

ศธ  1432/15 ก.ย. 60) ทั้งนี้ 

ไดดําเนินการฝากเงินเพิ่มเขาใน

บัญชี จํานวน 300 บาท เพ่ือ

ดําเนินการเบิกจายแลว โดยอยู

ระหวางการติดตามใบเสร็จการ

โอนเงินเขาบัญชีจากกองคลัง 

เพ่ือจะดําเนินการขออนุมัติ

ปรับปรุงงบประมาณกลางป

ตอไป 
 

 

มติทีป่ระชมุ : ที่ประชุมรับทราบ มอบนางสาวกาญจนา มะโนมัย ดําเนินการสวนที่เก่ียวของและรายงานใหทราบใน

การประชุมคราวตอไป  
 

 3.2 รายงานความกาวหนาการจัดทําเว็บไซตเปนภาษาอังกฤษ 

นายธนาวุฒิ ภักดียา แจงใหที่ประชุมทราบ ตามท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําเว็บไซตมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้ไดดําเนินการปรับปรุงตามมติที่ประชุม  ครั้งที่ 1/2560  โดยเสนอใหปรับแกภาษาชื่อตําแหนง ให 

ถูกตอง ซึ่งไดดาํเนินการแลว และไดมีการปรับแกในเว็บเพจบางรายการตามความตองการของผูรับบริการ และไดเพ่ิม 

จุดเชื่อมโยง (Links) เว็บเพจ แนะนํามหาวิทยาลัยใน ภาษากัมพูชา  ภาษาจีน  ภาษาลาว ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย และ 

ภาษาเวียดนาม  และแผนที่มหาวิทยาลัยที่มี  MOU  กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยมีการแกไขลาสุดในวันท่ี 18  

กันยายน 2560  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
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 3.3  (ราง) ประกาศแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร       

                 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นางสาวจริญดา  บุญจันทร แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการแลวเสร็จแลว พรอมนี้ ขอแจงประชุมทราบวา

ไดรับการประสานจากคณะนิติศาสตร คณะบริหารศาสตร เกี่ยวกับการสงนักศึกษาและบุคลากรไปแลกเปลี่ยน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมมีประกาศกลาง ซึ่งสํานักงานวิเทศสัมพันธ ดําเนินการจัดทําประกาศในสวน

ของโครงการที่ดูแล ซึ่งไมใชประกาศกลางของมหาวิทยาลัย คณะจึงเสนอให สํานักงานวิเทศสัมพันธ เปนผูดําเนินการ

ในการจัดทําประกาศกลางเก่ียวกับการสงนักศึกษาและบุคลากรไปแลกเปลี่ยน เพ่ือจักไดนําไปเปนแนวทางเดียวกัน

เก่ียวกับการเบิกจาย คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก หรืออ่ืน ๆ   

ประธาน ดร.สิรินทรทิพย  บุญมี  รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  มอบหัวหนาสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ ดําเนินการนําเสนอวาระเรื่องนี้เขาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไป  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่ประธานเสนอ 
 

 3.4 การขอเปดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ เพื่อดาํเนินการ

       จัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ  

นางสาวพัชรินทร  ดั่งฐากูร   แจงใหที่ประชุมทราบวา  ไดดําเนินการจัดสงเอกสารใหกองการเจาหนาที่เรียบรอยแลว  

ประธาน ดร.สิรินทรทิพย  บุญมี  รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  มอบใหหัวหนาสํานักงาน

ดําเนินการติดตามไปที่กองแผนงานเพ่ือขอทราบวามีเงินเพียงพอตอการจางหรือไมและขอใหดําเนินการโดยดวน 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่ประธานเสนอ 
 

 3.5  การจัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตโครงการเตรียมความพรอมเขาสู   

        ประชาคมอาเซียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นางสาวภัคกฆวรรณ แกวบัวไข  แจงใหที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการเรียบรอยแลว  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  
 

 3.6 การจางบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ สังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ   

นางสาวพัชรินทร  ดั่งฐากูร  แจงใหที่ประชุมทราบวาไดดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญตางชาติ Mr. Ross Lee Mallon 

มาแทน Mr. Robert  Tremayne  ซึ่งสิ้นสุดสัญญาจาง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ Mr. Ross Lee Mallon  

มีสัญญาจางปตอป โดยเขาทํางานในวันที่ 1 ต.ค. 2560  

ประธาน ดร.สิรินทรทิพย  บุญมี  รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ   มอบนางสาวนพวรรณ 

เขียวหวาน ดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังกองการเจาหนาที่ เพ่ือขอหองพักใหผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ  
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 3.7 แผนการดําเนินงานเพื่อขอจัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ  

นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร   แจงใหที่ประชุมทราบวา ไดดําเนินการเสนอขออนุมัติปรับโครงสราง สํานักงานวิเทศ

สัมพันธ เปนสํานักงานการศึกษานานาชาติและสํานักงานวิเทศสัมพันธ เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2560 แลวซึ่งมีมติที่ประชุมใหขออนุมัติอัตรากําลังบุคลากรเขาที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตอไป  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบมอบ นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป และรายงาน

ความคืบหนาใหทราบในประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ ครั้งท่ี 3/2560   
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

  -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  

  กําหนดประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ ในวันที่ 18 ตุลาคม  2560 
 

ปดประชุม  เวลา 12.00 น.  

 

 

ผูจดรายงานการประชุม     ................................................................. 

  (นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน) 

  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

ผูตรวจรายงานการประชุม  ................................................................. 

  (นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร) 

           หวัหนาสํานักงานวิเทศสมัพันธ 

 

 

ประธานการประชุม          .................................................................. 

  (นางสิรินทรทิพย บุญมี) 

        รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ  

           


