
 
 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

ครั้งที่ 3/2560 

วันจันทรที ่27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น. 

ณ หอง iHouse ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 

1.1 รายงานการไดรับจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช

จายเงินงบประมาณ เงินรายได ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (นพวรรณ) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

1.2 รายงานความกาวหนาผลการศึกษาของนักศึกษาชาวตางชาติผู ไดรับ

ทุนการศกึษาตอ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (กาญจนา) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

1.3 กําหนดการคัดเลือกบุคคล ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ (พัชรินทร) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ ครั้งที ่2/2560 

 มติที่ประชมุ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 2/2560 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานผลการเสนอประกาศแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบคุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(พัชรินทร) 

มติที่ประชุม มอบ นางสาวพัชรินทร ดั่ งฐากูร ดําเนินการ ทั้ งนี้  ให

ดําเนินการปรับแผนงบประมาณรายจาย เงินรายได ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา งบประมาณ 

200,000 บาท เปน โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

บุคลากรสายสนับสนุน ดวย 

 



 
 

3.2 รายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (จริญดา) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

3.3 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (พัชรินทร) 

 พัชรินทร  –  ดํา เนินการนํ า เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560 แลว สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตอจํานวน

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 92.11  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

3.4 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อ

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (ศริิอนงค) 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

3.5 รายงานผลการเบิกจายคาใชจายผูรับทุนจากกรมความรวมมือระหวาง

ประเทศ (กาญจนา) 

มติที่ประชุม รับทราบ มอบ นางสาวกาญจนา มะโนมัย ดําเนินการสวนท่ี

เก่ียวของตอไป และรายงานผลการดําเนินงานในคราวประชุมครั้งตอไป 

3.6 รายงานผลการขอหองพักบุคลากร สําหรับบุคลากร ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ (นพวรรณ) 

 พัชรินทร (แทน นพวรรณ) – นพวรรณ ไดดําเนินการแลว กองการ

เจาหนาที่ ตอบมาวา ไมมีหองวาง อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญ ไดขอลาออก

จากตําแหนงเปนท่ีเรียบรอยแลว  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

3.7 การขอเปดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได สังกัดสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ เพ่ือดําเนินการจัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ  

(พัชรินทร) 

 พัชรินทร– ดําเนินการเสนอกองแผนงาน เพื่อขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานและ

ขอกรอบอัตรากํ าลั ง ใหม  กองแผนงานได นํ า เสนอเข าที่ ป ระชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลว โดยมีมติเห็นชอบใหสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ รอปรับโครงสรางพรอมกับหนวยงานอื่นในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี ดวยมีเหตุจําเปนเรงดวนที่ตองใชอัตรากําลัง จึงไดนําเสนอเรื่อง

ถึงกองการเจาหนาที่ เพ่ือพิจารณาใชกรอบอัตรากําลังท่ีมีอยู (กรอบวางมี



 
 

เงิน) ทั้งนี้ ผานมติที่ประชุมคณะทํางานสํานักงานอธิการบดีแลว เห็นชอบ

ใหกองการเจาหนาที่เสนอเรื่องตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติกรอบวางมี

เงิน  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบ นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร ดําเนินการสวนที่

เก่ียวของ และรายงานท่ีประชุมทราบในคราวตอไป 

3.8 การขอหองพักแกบุคคล ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ สังกัดสํานักงาน  

วิเทศสัมพันธ (นพวรรณ) 

พัชรินทร (แทน นพวรรณ) – นพวรรณ ไดดําเนินการแลว กองการ

เจาหนาที่ ตอบมาวา ไมมีหองวาง อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญ ไดขอลาออก

จากตําแหนงเปนท่ีเรียบรอยแลว  

มติที่ประชมุ รับทราบ 

3.9 แผนการดําเนินงานเพื่อขอจัดตั้งสํานักงานการศึกษานานาชาติ (พัชรินทร)

พัชรินทร– ดําเนินการเสนอกองแผนงาน เพื่อขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานและ

ขอกรอบอัตรากํ าลั ง ใหม  กองแผนงานได นํ า เสนอเข าที่ ป ระชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แลว โดยมีมติเห็นชอบใหสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ รอปรับโครงสรางพรอมกับหนวยงานอื่นในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

 มติที่ประชมุ รับทราบ  

  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 แนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยน

สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (จริญดา) – มติอยูใน ใบสรุปเรื่องและเอกสารประกอบการประชุม 

(ตัวสีแดง) 

4.2 (ราง) โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ (เงินรายได) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (จริญดา) – มติอยูใน ใบสรุปเรื่องและเอกสาร

ประกอบการประชุม (ตัวสีแดง) 

4.3 ภาระงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบ 1/2561 

(พัชรินทร) – มติอยูใน ใบสรุปเรื่องและเอกสารประกอบการประชุม (ตัวสี

แดง) 

     

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระเพื่อทราบ  

เรื่อง    รายงานการไดรับจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

เงินรายได ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผูเสนอเรื่อง     นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

  ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เปนจํานวนเงิน 1,889,600 บาท (หนึ่งลานแปดแสนแปดหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน) สํานักงานวิเทศ

สัมพันธ จึงจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย ซึ่งผานการเห็นชอบในเบ้ืองตนจากรองอธิการบดีฝาย

บริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธแลว ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้  

ที ่ รหัสกิจกรรม รายละเอียดการใชจาย ยอดเงินที่ไดรับ

จัดสรร 

1 010000030036 โครงการบริหารจัดการทั่วไป 136,700 

2 010000030044 โครงการบริหารและจัดการสวนกลาง (รับรองอาคันตุกะ) 133,500 

3 010000030071 คาจัดประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ของสํานักงาน  7,500 

4 010000030077 คาบํารุงสมาชิกหรือคาวารสารดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 38,000 

5 010000030262 โครงการจัดการประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษา

ขั้นอุดมศึกษาแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

(สออ.ประเทศไทย) 

221,200 

6 010000030019 โครงการจัดหาครุภัณฑของหนวยงาน 67,200 

7 040100010068 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ  200,000 

8 040100020038 โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษา ม.อุบลฯ 990,000 

9 040100010069 โครงการจัดสอบวัดความรูทางภาษา  95,500 

รวมยอดเงินท่ีไดรับจัดสรร 1,889,600 

 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด  

 เพ่ือการบริหารจัดการสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ  

 เพ่ือทราบ 1) ยอดงบประมาณเงินรายได ที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2) แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ 



 
 

 เอกสารประกอบการประชุม 

- ปฏิทินการปฏิบัติงานของสํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เงินรายได 

 

มติทีป่ระชมุ  



 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ สํานักงานวเิทศสัมพันธ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินรายได  

  

รายละเอียด 

  

ชวงเวลาการปฏิบตัิงาน 

 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 

1 งานงบประมาณรายจายประจําป (นพวรรณ)  บันทึกลง

ระบบ 

UBUFMIS 

  รายงาน 

ไตรมาส 1 

    รายงาน 

ไตรมาส 2 

    รายงาน 

ไตรมาส 3 

ราง

งบประมาณ 

รายจาย 

2562 

ทบทวน

ประมาณ

รายจาย 2562 

รายงาน 

ไตรมาส 4 

2 งานประกันคุณภาพ (นพวรรณ)            รายงานผล 

รอบ 6 เดือน 

    รายงานผล

รอบ 9 เดือน 

    รายงานผล

รอบ 12 เดือน  

3 งานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(นพวรรณ)  

จัดกิจกรรมตามแผนงานบริหารจดัการความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดทําแผน

ความเสี่ยง

และควบคุม

ภายใน ป

2562 

รายงานผล

รอบ 12 

เดือน 
          รายงานผล 

รอบ 6 เดือน 

    รายงานผล  

รอบ 9 เดือน  

  

4 สํารวจความพึงพอใจการใหบริการของ

สํานักงาน (นพวรรณ) 

 
    รายงาน 

ไตรมาส 2 

     รายงาน 

ไตรมาส 4 

5 งานบริหารงานบุคคล (นพวรรณ)  รายงานมาปฏิบัติงานของบุคลากรใหผูบังคบับัญชา และกองการเจาหนาทีท่ราบ 

6 การประชุมหนวยงาน (นพวรรณ)      ประชุม

ติดตามงาน 

ไตรมาส 1 

 
    ประชุม

ติดตามงาน 

ไตรมาส 2 

    ประชุม

ติดตามงาน 

ไตรมาส 3 

  ประชุมสรุป

งาน ณ ไตร

มาส 4 

และจัดทํา

แผนงานป 

2562 

7 งานดานสารบรรณ (นพวรรณ)  การรับ-สงหนังสอื และจัดเก็บเอกสาร 

   ตรวจสอบรายการเอกสารขอ

ทําลาย ประจําป 2557-2559 

บันทึกรายการเอกสารขอทําลาย รวบรวม

เอกสารและ

นําสงหอ

จดหมายเหต ุ

 
 ทําลาย

เอกสาร 



 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ สํานักงานวเิทศสัมพันธ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินรายได  

  

รายละเอียด 

  

ชวงเวลาการปฏิบตัิงาน 

 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 

8 งานพัสดุและครุภัณฑ (นพวรรณ)  ตรวจ 

สอบวัสดุ

ครุภัณฑ ปงบ 

2560 

 
ตรวจสอบ

วัสดุคงเหลือ  

ไตรมาส 1 

จัดซื้อ-จดัจาง 

ไตรมาส 1 

  ตรวจสอบ

วัสดุคงเหลือ  

ไตรมาส 2 

จัดซื้อ-จดัจาง 

ไตรมาส 2 

  ตรวจสอบ

วัสดุคงเหลือ  

ไตรมาส 3 

จัดซื้อ-จดัจาง 

พัสดุไตรมาส 

3 

  ตรวจสอบ

วัสดุ-ครุภัณฑ

คงเหลือ

ประจําป 

9 ชําระคาธรรมเนียมการเปนสมาชิกเครอืขาย

หนวยงานความรวมมือในตางประเทศ 

(พัชรินทร)  

  
  

    ASEA-

UNINET 

    GMSARN / 

AUAP 

 
    

10 งานรับรองอาคนัตกุะ (พัชรนิทร) จัดงานรับรองอาคันตุกะ สรุปผล เสนอ

มหาวิทยาลัย 

11 ความรวมมอืทางวิชาการ 

(พัชรินทร)   

ตรวจสอบ

MOU 

รายงานผล

การตรวจสอบ

ผูบังคับบัญชา 

อํานวยความสะดวกและประสานงานดานการจัดทํา MOU และกิจกรรมภายใต MOU  สรุปผล เสนอ

มหาวิทยาลัย 

12 อํานวยความสะดวกดานเอกสารเดนิทางไป

ตางประเทศ (จรญิดา)  

อํานวยความสะดวกและออกหนังสอืรับรองภาษาอังกฤษหรือเอกสารราชการอื่นแกนักศึกษาและบุคลากร สรุปผล 

13 การประชาสัมพันธแจงเวียนทนุการศกึษา/วิจัย/

อบรม และใหคําแนะนาํในการสมัครรับทุน 

(จริญดา) 

แจงเวียนทนุการศึกษาและใหคําแนะนาํในการสมัครรับทุน สรุปผล 

14 โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับ

นักศกึษา ม.อุบลฯ (จรญิดา) 

อํานวยความสะดวกและเบิกจายใหนักศกึษาโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา สรุปผล 

15 ทุนการศกึษานกัศกึษาตางชาติศึกษาตอ ม.อบ. 

(TICA) (กาญจนา)  

เบิกจายคาใชจายรายเดอืน และอํานวยความสะดวกนกัศึกษาในดานตาง ๆ 



 
 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ของ สํานักงานวเิทศสัมพันธ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินรายได  

  

รายละเอียด 

  

ชวงเวลาการปฏิบตัิงาน 

 ต.ค. 60  พ.ย. 60  ธ.ค. 60  ม.ค. 61  ก.พ. 61  มี.ค. 61  เม.ย. 61  พ.ค. 61  มิ.ย. 61  ก.ค. 61  ส.ค. 61  ก.ย. 61 

  เคลยีร

คาใชจายและ

สงใชใบสําคัญ 

งวด มิ.ย. - 

ก.ย. 

  ประสานงาน

การรับ

นักศกึษา กับ 

สพร. และ

คณะ  

เบิกเงนิงวด 

มิ.ย.-ก.ย. 

แจงผล

พิจารณาทุน 

ใหคณะทราบ  

รายงานผล

การศกึษา 

ภาคตน ไปยัง

สพร. 

    รายงานผล

การศกึษา

ภาคปลาย ไป

ยัง สพร. 

เคลยีร

คาใชจายและ

สงใชใบสําคัญ 

งวด ต.ค.-พ.ค 

เบิกเงนิงวด 

ต.ค.-พ.ค. ไป

ยัง สพร. 

  

16 ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามฯ บรมราชกุมาร ี(กาญจนา)  

เบิกจายคาใชจายรายเดอืน และอํานวยความสะดวกนกัศึกษาในดานตาง ๆ 

      คัดเลอืกและ

ประสานงาน

การรับ

นักศกึษา 

  รายงานผล

การศกึษา

ภาคตน 

      รายงานผล

การศกึษา

ภาคปลาย 

    

17 รายงานผลแปลเอกสารราชการสองภาษา 

(กาญจนา) 

 
รอบที ่

2/2560 

     
รอบที ่

1/2561 

    

18 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนกัศึกษาตางชาติ 

(ธนาวุฒิ)  

   
กิจกรรมครั้งที่ 

1 

      
สรุปผล  

 

19 โครงการจัดสอบวัดความรูทางภาษา 

(ภัคกฆวรรณ)  

     
ดําเนนิการจัด

สอบวัด

ความรูทาง

ภาษา 

 
ดําเนนิการจัด

สอบวัด

ความรูทาง

ภาษา 

 
ดําเนนิการจัด

สอบวัด

ความรูทาง

ภาษา 

สรุปผล  
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2 

 

ใบสรุปเรื่อง 

 

ระเบียบวาระเพื่อทราบ  

เรื่อง    รายงานความกาวหนาผลการศึกษาของนักศึกษาชาวตางชาติผูไดรับทุนการศกึษาตอ ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูเสนอเรื่อง     นางสาวกาญจนา มะโนมัย  นักวิเทศสัมพันธ  

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับผูรับทุนเพ่ือเขาศึกษาตอภายใตโครงการตาง ๆ ไดแก (1) ทุน

กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (2) ทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และ (3) ทุนภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา

ดานการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งปจจุบันมี จํานวนทั้งสิ้น 16 คน  

ดวยดิฉันไดรับมอบหมายใหดูแลอํานวยความสะดวกและดําเนินการสวนที่เกี่ยวของแกนักศึกษากลุม

ดังกลาว การนี้ จึงใครขอรายงานสรุปความกาวหนาผลการศึกษาของนักศึกษาชาวตางชาติผูรับทุนการศึกษา 

โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

 

ผูรับทุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ระดบั

ปริญญา 

คณะ สาขา ระยะเวลารับทุน 

(ภาคการศึกษา) 

สถานภาพ 

1 Mr. Keobouasone 

RAZHAKANTY 

เอก เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 1/2553-1/2556 รออนุมัติสาํเร็จการศึกษา 

2 Ms. Phousavath 

PANTHAVONG 

โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 1/2557-2/2559 สําเรจ็การศึกษา 2/2559 

3 Mr. Keng INTHASANGVAN โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 1/2557-2/2559 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

4 Mr. Souksakhone 

PHENGSIKEO 

โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 1/2557-2/2559 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

5 Mr. Ricardo Manuel Pico 

Jorge 

โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 1/2558-2/2560 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

6 Mr. Phonesavanh 

XAYABOUPHA 

โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 2/2559-2/2561 กําลังศึกษา 

7 Mr. Vilakone XAYASENE โท เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร 2/2559-2/2561 กําลังศึกษา 

8 Mr. Gregorio RANGEL โท ว.แพทยศาสตรฯ ชีวเวชศาสตร 1/2559-2/2560 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 



 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ระดบั

ปริญญา 

คณะ สาขา ระยะเวลารับทุน 

(ภาคการศึกษา) 

สถานภาพ 

9 Mr. Emmanuel KABALISA โท ว.แพทยศาสตรฯ ชีวเวชศาสตร 2/2559-1/2561 กําลังศึกษา 

10 Mr. Jackson BELBAK โท ว.แพทยศาสตรฯ ชีวเวชศาสตร 2/2559-1/2561 กําลังศึกษา 

 

ผูรับทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา** 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ระดบั

ปริญญา 

คณะ สาขา ระยะเวลารับทุน 

(ภาคการศึกษา) 

สถานภาพ 

1 Mr Viengsavanh 

CHANTHAVONG 

โท เกษตรศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การเกษตร

และพัฒนา

ชนบท 

1/2556-2/2560 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

** ยกเวนคาธรรมเนยีมการศึกษา 

 

ผูรับทุนภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา 

ดานการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ระดบั

ปริญญา 

คณะ สาขา ระยะเวลารับทุน 

(ภาคการศึกษา) 

สถานภาพ 

1 Mr. Cheath CHEA โท เกษตรศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การเกษตรและ

พัฒนาชนบท 

1/2555-1/2557 สําเรจ็การศึกษา 1/2559 

2 Mr. Ros CHANNARA โท ศิลปศาสตร นวัตกรรมการ

ทองเที่ยว 

1/2555-1/2557 สําเรจ็การศึกษา 2/2557 

3 Ms. Heng SREMOM โท ศิลปศาสตร นวัตกรรมการ

ทองเที่ยว 

1/2556-2/2558 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

4 Ms. Sophea PRUM โท เกษตรศาสตร เทคโนโลยี

สารสนเทศ

การเกษตรฯ 

1/2557-2/2558 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

5 Mr. Sarim MAO โท ศิลปศาสตร การสอน

ภาษาอังกฤษฯ 

1/2557-2/2558 อยูระหวางทําวิทยานิพนธ 

6 Mr. Sovanrath SENG ตร ี วิศวกรรมฯ วิศวกรรมเครื่อ

งกล 

1/2557-2/2560 กําลังศึกษา 

 



 
 

โดยสรุป มีผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน ไดแก 

1. Mr. Phoutsavath PHANTHAVONG 

2. Mr. Cheath CHEA 

 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด  

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ  

 เพ่ือทราบรายงานความกาวหนาผลการศกึษาของนักศึกษาชาวตางชาติผูไดรับทุนการศกึษาตอ ณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

เอกสารประกอบการประชุม 

 -ไมม-ี 

 

มติทีป่ระชมุ  



 
 

ระเบียบวาระที่ 1.3 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระเพื่อทราบ  

เรื่อง    กําหนดการคัดเลือกบุคคล ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ  

ผูเสนอเรื่อง     นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร หัวหนาสํานักงานวิเทศสัมพันธ  

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

 ตามที่ Mr. Ross Lee Mallon ไดรับอนุมัติใหลาออกจาก ตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 1 สังกัด 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ได

ดําเนินการประกาศเปดรับสมัครบุคคลเขาดํารงตําแหนงที่วางลงนั้น  

 เ พ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อใหบุคลากรในสังกัดรับทราบ

ความกาวหนาในการคัดเลือกบุคคล จึงขอแจงกําหนดการสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้  
 

กิจกรรม กําหนด 

วันสุดทายของการสงใบสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560 

ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการคัดเลือก 4 ธันวาคม 2560 

วันทําการคัดเลือกบุคคลโดยการสัมภาษณ 7 ธันวาคม 2560 

วันประกาศผลการคัดเลือก 8 ธันวาคม 2560 

วันเริ่มงาน 1 มกราคม 2561 

 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด  

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ  

 เพ่ือทราบ กําหนดการดําเนินงานเพ่ือรับสมัครบุคคลมาดํารงตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 1 สังกัด 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี 

  

เอกสารประกอบการประชุม 

 -ไมม-ี 

 

มติทีป่ระชมุ  



 
 

ระเบียบวาระที่ 3.4 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระสืบเนื่อง 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผูเสนอเรื่อง นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง นักวิเทศสัมพันธ 

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

 ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษาทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ

คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงนิงบประมาณ 11,890,000 บาท 

(สิบเอ็ดลานแปดแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยมีกิจกรรมภายใตโครงการจํานวน 6 กิจกรรม ความละเอียดทราบแลว 

นั้น  

 ในการนี้ จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 

1.3 ประเด็นท่ีเสนอท่ีประชมุฯ 

เพ่ือทราบ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

เอกสารประกอบการประชมุ 

- ผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

มติที่ประชมุ  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจายงบประมาณรวมทุกกิจกรรม 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นผลการเบิกจายงบประมาณรวมทุกกิจกรรม สามารถสรุปไดวา  

กิจกรรมท่ี 1 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 652,929.00 บาท คิดเปนรอยละ 94.74 ของงบประมาณท่ีไดรับ

จํานวน 689,160.00 บาท คงเหลือจํานวน 36,231.00 บาท 

กิจกรรมที่ 2 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 2,018,964.65 บาท คิดเปนรอยละ 86.85 ของงบประมาณที่ไดรับ

จํานวน 2,324,700.00 บาท คงเหลือจํานวน 305,735.35 บาท 

กิจกรรมท่ี 3 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 92,489.00 บาท คดิเปนรอยละ 59.02 ของงบประมาณที่ไดรับจํานวน 

156,700.00 บาท คงเหลือจํานวน 64,211.00 บาท 

กิจกรรมที่ 4 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 1,301,227.68 บาท คิดเปนรอยละ 94.63 ของงบประมาณที่ไดรับ

จํานวน 1,375,000.00 บาท คงเหลือจํานวน 73,772.32 บาท 

กิจกรรมที่ 5 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 2,536,546.20 บาท คิดเปนรอยละ 94.95 ของงบประมาณที่ไดรับ

จํานวน 2,671,400.00 บาท คงเหลือจํานวน 134,853.80 บาท 

กิจกรรมท่ี 6 มีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 3,797,179.71 บาท คิดเปนรอยละ 81.26 ของงบประมาณท่ีไดรับ

จํานวน 4,673,040.00 บาท คงเหลือจํานวน 875,860.29 บาท 

 รวมทุกกิจกรรมมีงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 10,399,336.24 บาท คิดเปนรอยละ 87.46 ของ

งบประมาณท่ีไดรับจํานวน 11,890,000.00 บาท คงเหลือจํานวน 1,490,663.76 บาท 
 

โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดจํานวนรวมของผูเขารวมโครงการท้ังหมด 6,896 คน แบงเปน 

1. นักศึกษา และ/หรือ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน  6,765 คน  

2. นักศึกษา และ/หรือ บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ  จํานวน  131 คน 

เมื่อไดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว สามารถรายงานผลจํานวนผูเขารวมโครงการ

ทั้งหมดได ดังตอไปนี้ 

กิจกรรม งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) งบประมาณท่ีเบิกจาย (บาท) งบประมาณคงเหลือ (บาท)

กิจกรรมที่ 1 689,160.00                 652,929.00                   36,231.00                   

กิจกรรมที่ 2 2,324,700.00               2,018,964.65                 305,735.35                  

กิจกรรมที่ 3 156,700.00                 92,489.00                     64,211.00                   

กิจกรรมที่ 4 1,375,000.00               1,301,227.68                 73,772.32                   

กิจกรรมที่ 5 2,671,400.00               2,536,546.20                 134,853.80                  

กิจกรรมที่ 6 4,673,040.00               3,797,179.71                 875,860.29                  

รวมจํานวนเงิน (บาท) 11,890,000.00             10,399,336.24               1,490,663.76               

คิดเปนรอยละ 100.00 87.46 12.54



 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูเขารวมโครงการแยกตามกิจกรรมยอยภายใตโครงการฯ 

กิจกรรม 
จํานวนกลุมเปาหมาย 

(คน) 

จํานวนผูเขารวม

โครงการ (คน) 

ประกอบดวย 

นักศึกษา/บุคลากร

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

นักศึกษา และ/

หรือ บุคลากร

สถาบันอุดมศึกษา

ในตางประเทศ 

กิจกรรมที่ 1 - - - - 

กิจกรรมที่ 2 600 762 656 106 

กิจกรรมยอยท่ี 2.1 220 268 226 42 

กิจกรรมยอยท่ี 2.2 20 38 38 - 

กิจกรรมยอยท่ี 2.3 360 456 392 64 

กิจกรรมที่ 3 140 287 287 - 

กิจกรรมยอยท่ี 3.1 30 57 57 - 

กิจกรรมยอยท่ี 3.2 30 61 61 - 

กิจกรรมยอยท่ี 3.3 30 95 95 - 

กิจกรรมยอยท่ี 3.4 50 74 74 - 

กิจกรรมที่ 4 25 25 25 - 

กิจกรรมยอยท่ี 4.1 15 13 13 - 

กิจกรรมยอยท่ี 4.2  10 12 12 - 

กิจกรรมที่ 5 6,000 5,978 5,978 - 

กิจกรรมยอยท่ี 5.1  3,000 2,015 2,015 - 

กิจกรรมยอยท่ี 5.2 1,000 1,228 1,228 - 

กิจกรรมยอยท่ี 5.3 2,000 2,735 2,735 - 

กิจกรรมที่ 6 131 183 - 183 

กิจกรรมยอยท่ี 6.1 50 112 - 112 

กิจกรรมยอยท่ี 6.2  80 70 - 70 

กิจกรรมยอยท่ี 6.3 1 1 - 1 

รวมจํานวนทั้งสิ้น (คน) 6,896 7,235 6,946 289 

คิดเปนรอยละ 100.00 104.92 96.01 3.99 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นจํานวนผูเขารวมโครงการฯ สามารถสรุปไดดังนี้ สัดสวนของจํานวนผูเขารวม

โครงการที่เปนนักศึกษา/บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 96.01 และจํานวนผูเขารวมโครงการที่

เปนนักศึกษา/บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 3.99 จากจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด 

7,235 คน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูเขารวมโครงการทั้งหมด (7,235 คน) กับจํานวนกลุมเปาหมายที่ตั้งไวใน



 
 

โครงการ (6,896 คน) จะเห็นไดวา จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมดสามารถคิดเปนรอยละ 104.92 ของจํานวน

กลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

ทั้งนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดกําหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณของผูเขารวมโครงการที่เปนนักศึกษา/บุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศไว คอื จํานวนรอยละสถาบันอุดมศกึษาในตางประเทศคูสัญญาที่สงนักศึกษามาเขา

รวมกิจกรรมรอยละ 80 และจํานวนรอยละสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่ไมใชคูสัญญาและสงนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมรอยละ 80 ซึ่งจากผลการดําเนินงานสามารถสรุปได ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนสถาบันอดุมศึกษาในตางประเทศที่สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

 
จากแผนภูมิที่ 1 แสดงจํานวนสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมแบงออกเปน

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศคูสัญญา และสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่ไมใชคูสัญญา จะเห็นไดวา 

สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศคูสัญญาที่สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจากแผนตั้งไวจํานวน 26 แหง ผลการ

ดําเนินงานสามารถทําไดจํานวน 24 แหง คดิเปนรอยละ 92.31 และสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศที่ไมใชคูสัญญา

สงนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจากแผนตั้งไว จํานวน 6 แหง ผลการดําเนินงานสามารถทําไดจํานวน 10 แหง คิดเปน

รอยละ 166.67 

จากการจัดกิจกรรมภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดสอบวัดพัฒนาการดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการ 

เพ่ือวัดระดับทักษะทางดานภาษาเพ่ิมขึ้นรอยละ 80 ในกิจกรรมยอยท่ี 2.1 กิจกรรมยอยที่ 3.1 กิจกรรมยอยที่ 3.2 

กิจกรรมยอยท่ี 3.3 กิจกรรมยอยท่ี 3.4 และกิจกรรมยอยที่ 5.1 โดยมีผลการทดสอบ ดังนี ้
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จํานวนสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศท่ีสงนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

สถาบันอุดมศกึษาในตางประเทศที่ไมใชคูสัญญาและสงนักศกึษาเขารวมกิจกรรม

สถาบันอุดมศกึษาในตางประเทศคูสัญญาที่สงนกัศึกษามาเขารวมกิจกรรม



 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบวัดพัฒนาการดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการ 

กิจกรรม รอยละทักษะทางดานภาษาเพิ่มขึ้น (แผน) รอยละทักษะทางดานภาษาเพิ่มขึ้น(ผล) 

กิจกรรมยอยท่ี 2.1 80.00 86.83 

กิจกรรมยอยท่ี 3.1 80.00 87.00 

กิจกรรมยอยท่ี 3.2 80.00 92.50 

กิจกรรมยอยท่ี 3.3 80.00 80.60 

กิจกรรมยอยท่ี 3.4 80.00 79.41 

กิจกรรมยอยท่ี 5.1 80.00 73.67 

คาเฉลี่ย 80.00 83.34 

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบวัดพัฒนาการดานภาษาอังกฤษของผูเขารวมโครงการ พบวา กิจกรรม

ยอยที่ 2.1 3.1 3.2 และ 3.3 มีรอยละทักษะทางดานภาษาเพ่ิมขึ้นจากแผนที่ตั้งไวคือรอยละ 80 ปรากฏขอมูลดัง

ตารางขางตน แตในกิจกรรมยอยที่ 3.4 และ 5.1 มีรอยละทักษะทางดานภาษาลดลงจากแผนที่ตั้งไวคือรอยละ 80 

ไดแก 79.41 และ 73.67 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ยรอยละทักษะทางดานภาษาเพ่ิมข้ึน คือ 83.34 

หลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ผูเขารวมโครงการไดตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัด

โครงการฯ และประมวลผลโดยอิงการกําหนดชวงคะแนน (Yamane, T. 1967. Elementary Sampling Theory, 

USA: Prentice Hall) 

โดยไดผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการฯ ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการฯจําแนกตามกิจกรรมยอย 

กิจกรรม 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

(แผน) 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

(ผล) 
การแปรผล 

กิจกรรมที ่1 - -  -  

กิจกรรมที ่2 3.51 4.55 มากที่สุด 

กิจกรรมยอยท่ี 2.1 3.51 4.49 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 2.2 3.51 4.57 มากที่สุด 

กิจกรรมยอยท่ี 2.3 3.51 4.58 มากที่สุด 

กิจกรรมที ่3 3.51 4.27 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 3.1 3.51 4.17 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 3.2 3.51 4.38 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 3.3 3.51 4.32 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 3.4 3.51 4.20 มาก 

กิจกรรมที ่4 3.51 4.62 มากที่สุด 



 
 

กิจกรรม 
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

(แผน) 

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

(ผล) 
การแปรผล 

กิจกรรมยอยท่ี 4.1 3.51 4.70 มากที่สุด 

กิจกรรมยอยท่ี 4.2  3.51 4.54 มากที่สุด 

กิจกรรมที ่5 3.51 3.66 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 5.1  3.51 4.15 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 5.2 3.51 3.42 ปานกลาง 

กิจกรรมยอยท่ี 5.3 3.51 3.41 ปานกลาง 

กิจกรรมที ่6 3.51 4.32 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 6.1 3.51 4.46 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 6.2  3.51 4.45 มาก 

กิจกรรมยอยท่ี 6.3 3.51 4.06 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.51 4.28 มาก 

 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดโครงการฯจําแนกตามกิจกรรมยอยจะเห็นวา 

กิจกรรมที่ 2 และกิจกรรมท่ี 4 มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สวนกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมที่ 5 

และกิจกรรมที่ 6 มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของทุกกิจกรรมรวมกันเทากับ 

4.28 ซึ่งถือวาอยูในระดับมาก 

เมื่อนําผลการดําเนินโครงการจําแนกตามกิจกรรมยอยมาประมวลผลและเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด

ความสําเร็จของโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว ไดผลสรุปดังนี ้

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ จํานวนนักศึกษา และ/หรือ บุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีตอบรับเขารวม

โครงการทั้งหมด ไมนอยกวาแผน (6,896 

คน) หรือคิดเปนรอยละ 80 

5,517 คน 7,235 คน 

(บรรลุตัวชี้วัด) 

จํานวนรอยละสถาบันอุดมศึกษาใน

ตางประเทศคูสัญญาที่สงนักศึกษามาเขา

รวมกิจกรรม 

รอยละ 80 รอยละ 92.31 

(บรรลุตัวชี้วัด) 



 
 

 ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินโครงการ 

จํานวนรอยละสถาบันอุดมศึกษาใน

ตางประเทศที่ไมใชคูสัญญาและสงนักศึกษา

เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 รอยละ 166.67  

(บรรลุตัวชี้วัด) 

เชิงคุณภาพ จํานวนนักศึกษา และ/หรือ บุคลากร ที่เขา

รวมโครงการมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพิ่ม

มากขึ้น 

รอยละ 80 รอยละ 83.34 

(บรรลุตัวชี้วัด) 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 

และ/หรือ บุคลากร ที่เขารวมโครงการฯ 

คะแนน 3.51 คะแนน 4.28  

(บรรลุตัวชี้วัด) 

เชิงระยะเวลาและ

สถานท่ี 

จํานวนระยะเวลาและสถานที่ในการดําเนิน

โครงการ 

รอยละ 80 บรรลุตัวชี้วัด เนื่องจาก

สามารถดําเนินการได

เปนไปตามแผน 

เชิงคาใชจาย จํานวนการใชจายงบประมาณเปนไปตาม

แผน 

รอยละ 80 รอยละ 87.46  

(บรรลุตัวชี้วัด) 

 

  



 
 

ระเบียบวาระที่ 3.5 

   ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระสืบเนื่อง 

เรื่อง   รายงานผลการเบิกจายคาใชจายผูรับทุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ รุนที่ 6 - 7   

ผูเสนอเรื่อง นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ 

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

  ตามที่ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ไดมอบทุนการศึกษาแกผูรับ

ทุนรัฐบาลไทยจากตางประเทศ และไดจัดสรรคาใชจายสําหรับผูรับทุนดังกลาว ซึ่งในปจจุบันคาใชจายท่ีอยูระหวาง

การเบิกจาย มีดังตอไปนี้  
 

ที ่ วันที่โอน ยอดเงิน คาใชจาย หมายเหตุ 

1 15 พ.ค. 60 128,300 คาธรรมเนียมการศึกษา 2/2559 

นักศึกษาทุนโครางการ TIPP 

1. กรมความรวมมือไดหักคา

ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาคน

ละ 100 บาท ดังน้ัน จึงทําใหเงิน

ไมครบตามจํานวนเงินในใบแจงหนี้ 

ซึ่งไมสามารถเบิกจายได 

2 18 ส.ค. 60 300 คาธรรมเนียมการศึกษา 2/2559 

นักศึกษาทุนโครางการ TIPP (เพ่ิมเติม) 

เบิกจายเรียบรอยแลว (รวมกับ

ยอด 128,300 บาท รวมเปน

จํานวนทั้งส้ิน 128,600 บาท) 

3 25 ส.ค. 60 59,400 คาธรรมเนียมการศึกษา 1/2560 เบิกจายเรียบรอยแลว 

4 26 ก.ย. 60 10,000 คาธรรมเนียมการศึกษา 1/2560 

Mr. Ricardo Manuel Pico Jorge 

รอการอนุมัตต้ัิงงบประมาณจาก

กองแผน 

5 
 

20,000 คาบริหารจัดการ รออนุมัติจากกรมความรวมมือฯ 

6 
 

115,500 คาธรรมเนียมการศึกษา 1/2560 TIPP รออนุมัติจากกรมความรวมมือฯ 
 

 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 
 

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ  

 เพ่ือทราบ รายงานผลการเบิกจายคาใชจายผูรับทุนจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ รุนที่ 6-7 
 

 เอกสารประกอบการประชุม 

  - ไมมี - 

มติที่ประชุม 

 

  



 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1 

 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ผูเสนอเรื่อง นางสาวจริญดา บุญจันทร  นักวิเทศสัมพันธ 
 

สรุปเรื่อง 

1.1  ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

 ตามท่ี สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณในการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนภายใตโครงการ

สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

990,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นบาทถวน)  

 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

แนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ 

  เพ่ือพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-    เอกสารประกอบการประชุม 

1. ผลการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ราง แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานดําเนินโครงการสนบัสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ราง หลักเกณฑการดําเนินดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม  

 

 

 

  



 
 

เอกสารประกอบการประชุม 1 

 

ผลการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในครั้งนี้ มีคณะเขารวมโครงการและสงนักศึกษาเดินทางไป

แลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศ จํานวน 8 คณะ รวม 32 คน และใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 1,078,498.00 บาท 

(หนึ่งลานเจ็ดหมื่นแปดพันสี่รอยเกาสิบแปดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 98.05 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

จํานวน 1,100,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน) คิดเปนรายจาย/คน เฉลี่ยรายละ 33,703.06 บาท (สามหมื่น

สามพันเจ็ดรอยสามบาทหกสตางค)  ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

ลําดับท่ี คณะ จํานวน

นักศึกษา 

งบประมาณ 

ที่จัดสรร 

งบประมาณ 

ที่จายจริง 

คาใชจาย/คน 

1 เภสัชศาสตร 6 250,000.00 250,000.00 41,666.66 

2 วิทยาศาสตร 5 150,000.00 150,000.00 30,000.00 

3 เกษตรศาสตร 9 150,000.00 150,000.00  16,666.66  

4 ศิลปศาสตร 4 150,000.00  150,000.00 37,500.00 

5 วิศวกรรมศาสตร 2 100,000.00 100,000.00 50,000.00 

6 บริหารศาสตร 3 100,000.00 100,000.00 33,333.33 

7 ศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

1 100,000.00 78,498.00 78,498.00 

8 รัฐศาสตร 2 100,000.00 100,000.00 50,000.00 

รวมจํานวน 32 1,100,000.00 1,078,498.00 เฉลี่ยรายละ

33,703.06 บาท 

หมายเหตุ 

1. คณะที่ไมขอรับการจัดสรร  จํานวน 1 คณะ คือ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

2. คณะที่ขอรับการจัดสรรแตขอยกเลิกโครงการในภายหลัง จํานวน 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร และคณะ

พยาบาลศาสตร 

3. คณะที่ไมมีเครือขายมหาวิทยาลัยในตางประเทศ คือ ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

ทั้งนี้ นักศึกษาไดเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย/หนวยงาน ทั้งสิ้น 13 แหง แบงเปน มหาวิทยาลัย/

หนวยงาน ที่ลงนาม MoU จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 61.53 จากจํานวนหนวยงานที่นักศึกษาเดินทางไป

แลกเปลี่ยน และคิดเปนรอยละ 22.86 จากจํานวนมหาวิทยาลัยที่ลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 



 
 

การประเมินผลการเขารวมโครงการ 

  สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดจัดทําแบบรายงานผลการเขารวมโครงการฯ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์และ

ความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ โดยมีจํานวนผูสงรายงานผลและตอบแบบสอบถามจํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 100 จากผูเขารวมโครงการ และไดสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการฯใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

การดําเนินโครงการและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ และ ขอเสนอเพื่อการพัฒนาการดําเนินโครงการ

ในครั้งตอไป โดยมีผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. การดําเนินโครงการและประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ 

ประเด็นที่สอบถาม คะแนน SD การแปรผล 

1. ระยะเวลาในการเขารวมโครงการมีความเหมาะสม 3.97 0.82 มาก 

2. สามารถปรับตัว/การปฏิบัติตนใหเหมาะสมเมื่อตองทํางานรวมกับ

บุคคลตางศาสนา/วัฒนธรรม และปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร 

เชน การแตงกาย การตรงตอเวลา 

4.72 0.46 มากที่สุด 

3. มีความรูในสาขาวิชาที่เขารับการอบรม/ฝกงาน/วิจัย/ศกึษาดูงานมาก

ขึ้น 

4.59 0.56 มากที่สุด 

4. มีทักษะทางภาษาอังกฤษมากขึ้น 4.53 0.62 มากที่สุด 

5. สามารถนําประสบการณจากเขารวมโครงการไปใชในการทํางานใน

อนาคต 

4.78 0.49 มากที่สุด 

 จากการประเมิน พบวา นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีความพึงพอใจในประเด็นการนําความรูและ

ประสบการณจากการเขารวมโครงการไปปรับใชในการทํางานในอนาคตได 4.78 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมาคือ การสามารถชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัว/การปฏิบัติตนใหเหมาะสมเม่ือตองทํางานรวมกับบุคคล

ตางศาสนา/วัฒนธรรม และปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร เชน การแตงกาย การตรงตอเวลา ที่ 4.72 คะแนน 

อยูในระดับมากที่สุด อยางไรก็ตาม ดานความเหมาะสมของระยะเวลา นักศึกษา มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 

3.97 คะแนน ในระดับมาก ทั้งนี้ นักศึกษาที่เขารวมโครงการ ไดใหความเห็นประเด็นความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการเขารวมโครงการทั้งในสวนที่ใหลดระยะเวลาและขยายระยะเวลา 

 เม่ือประเมินเฉพาะประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ ขอที่ 2-5 พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจใน

การเขารวมโครงการ 4.66 คะแนน (SD = 0.44) อยูในระดับมากทีสุ่ด 

2. ขอเสนอเพื่อการพฒันาการดําเนินโครงการในครั้งตอไป  

 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดสอบถามประเด็นขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินโครงการ

ในครั้งถัดไป ในการพัฒนา ใน 4 ประเด็น ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนขอดีและขอเสนอแนะจากนักศึกษา ไดดังนี ้

 

 

 

 

 



 
 

2.1 ดานการอํานวยความสะดวกของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ขอดี ขอเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. มีการประสานงานและติดตอกับมหาวิทยาลัย

เจาภาพใหอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการจัดรถรับ-สงที่สนามบิน สํารองบัตรโดยสาร

เครื่องบิน และจัดหาที่พักใหกับนักศึกษา 

3. มีการติดตามความคืบหน าในการเข ารวม

โครงการและใหคําแนะนํา/ปรึกษาดานการใช

ชีวิตและดานการเรียนการสอนอยางเพียงพอ 

4. มีอาจารยผูประสานงานที่เปนศิษยเกาและเคย

ใชชีวิตอยูประเทศท่ีจะเดินทางไปแลกเปลี่ยน จึง

สามารถใหขอมูลและคําแนะนําในการเขารวม

โครงการ ทั้งในดานการเรียนการสอนและการ

ดํารงชีวิต 

1. บางคณะมีการประสานงานกับมหาวิทยาลัย

เจาภาพและนักศึกษาคอนขางลาชา  

2. ควรจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับมหาวิทยาลัยและที่

พักใหนักศึกษาอยางเพียงพอ 

3. ในกรณีที่นักศึกษาตองเดินทางภาคพ้ืนดินและ

เดินทางเขาออกประเทศทางดานตรวจคนเขา

เมือง ควรจัดรถรับ-สงใหกับนักศึกษา   

4. ควรจัดอบรมดานภาษาใหกับนักศึกษากอนการ

เดินทางไปเขารวมโครงการ 

5. ควรอํานวยความสะดวกในการยื่นขอวีซาใหกับ

นักศึกษา 

 

2.2 ดานงบประมาณ 

ขอดี ขอเสนอแนะจากนักศึกษา 

1. งบประมาณเพียงพอสําหรับนักศึกษาที่เดินทาง

ไปยังประเทศที่มีคาครองชีพไมสูงนัก เชน 

ประเทศเวียดนาม 

2. นักศึกษาบางคณะ ไดรับงบประมาณสนับสนุน

จากคณะตนสังกัดและอาจารยผูดูแลโครงการจึง

ทําใหมีงบประมาณเพียงพอในการเขารวม

โครงการถึงแมจะเดินทางไปเขารวมโครงการ ณ 

ประเทศที่มีคาครองชีพสูง เชนประเทศญ่ีปุน

และประเทศมาเลเซยี 

 

1. งบประมาณไม เ พียงพอสําหรับนักศึกษาที่

เดินทางไปประเทศ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ

สิงคโปร  

2. งบประมาณไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาที่ มี

ระยะเวลาการเขารวมโครงการที่นานกวา 1 

เดือนซึ่งอาจจะตองมีการลดระยะเวลาการเขา

รวมโครงการลงหรือจัดสรรงบประมาณให

เพียงพอตอระยะเวลาที่เขารวมโครงการ 

3. ง บ ป ร ะ ม า ณ ท่ี ส นั บ ส นุ น ไ ม ค ร อ บ ค ลุ ม

คาลงทะเบียน ทําใหตองลดจํานวนชั่วโมงเรียน 

และนักศึกษาตองออกคาใชจายเอง 
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ราง แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงาน 

โครงการสนับสนุนทุนแลกเปล่ียนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนการดําเนินงานรวมโดยสองหนวยงานหลัก คือ สํานักงานวิเทศสัมพันธ และคณะตน

สังกัด โดยมีการแบงภาระความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ คณะ 

1. จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรวงเงนิ

งบประมาณใหกับคณะ 

2. จัดประกาศและขั้นตอนการดําเนินงาน 

3. จัดทําเอกสารการเบิกจายคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการใหกับนักศึกษา 

4. ประสานงานกับมหาวิทยาในตางประเทศใหกับ

คณะที่ยังไมมีมหาวิทยาลัยเครือขาย และตามคํา

รองขอของคณะ  

5. จัดปฐมนิเทศนักศกึษา 

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

1. ดําเนินการคดัเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการ 

2. ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่

เปนเครือขายของคณะ 

3. กําหนดกิจกรรมและรูปแบบการเดินทางไป

แลกเปลี่ยน 

4. อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในดานการ

เดินทาง การจัดหาที่พัก และการจัดทําวีซา  

5. ติดตามความคบืหนาและความเปนอยูของ

นักศึกษา  

6. ติดตามใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการเขารวม

โครงการและรายงานผลมายังสํานักงานวิเทศ

สัมพันธ 
 

ซึ่งจากการดําเนินการในปงบประมาณที่ผานมาพบวามีทั้งขอดีและขอที่ควรปรับปรุงพัฒนา ดังตอไปนี้ 

ประเด็น ขอดี ขอเสีย 

การเปดโอกาสใหคณะสามารถ

ดําเนินการเลือกและติดตอ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศไดเอง  

- คณะที่มีเครือขายความรวมมือที่

ชัดเจนและตอเนื่องสามารถ

ดําเนินการไดเองอยางคลองตัว 

- แบงเบาภาระงานของสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ 

 

คณะที่ยงัไมมีเครือขายความรวมมือ 

ขาดผูรับผิดโครงการหลักและขาด

เจาหนาที่ดานวิเทศสัมพันธ หรือ

ผูรับผิดชอบโครงการยังขาด

ประสบการณในการดําเนินโครงการจะ

ประสบปญหาและความลาชาอยาง

มากในการประสานงาน 

การเปดโอกาสใหคณะสามารถ

กําหนดชวงระยะเวลาในการสง

นักศึกษาเดินทางเขารวมโครงการ

ไดเอง 

- คณะมีความคลองตัวและยืดหยุน

ในการดําเนินงาน โดยสามารถ

กําหนดชวงเวลาตามความสะดวก

ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

เจาภาพ 

- นักศึกษามกีําหนดการเดนิทางที่ไม

ตรงกันและแตกตางกันมาก ทําใหยาก

ตอการจัดอบรมภาษาหรือจัด

ปฐมนิเทศรวม  



 
 

ประเด็น ขอดี ขอเสีย 

การเปดโอกาสใหคณะสามารถ

คัดเลือกนักศึกษาที่เขารวม

โครงการไดเอง 

- คณะมีความคลองตัวในการ

ดําเนินงานและสามารถกําหนด

กิจกรรมและคุณสมบัติของ

ผูเขารวมโครงการไดตามความ

เหมาะสม 

- มีการดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาใน

ชวงเวลาที่ตางกัน เชน บางคณะ

ดําเนินการในเดอืนมกราคม บางคณะ

ดําเนินการในเดอืนมิถุนายน ทําใหไม

ทราบจํานวนนักศึกษาที่แทจริง และไม

สามารถจัดกิจกรรมในภาพรวมใหได 

- ไมทราบระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาวามีความตองการที่

จะตองไดรับการอบรมภาษาเพิม่เติม

หรือไม 

การเปดโอกาสคณะเปนผู

ประสานงานและอํานวยความ

สะดวกในดานตาง ๆ ใหกับ

นักศึกษา 

- คณะที่มีอาจารยผูดูแลโครงการ

ที่มีประสบการณและมีเจาหนาที่

ดานวิเทศสัมพันธ มีความคลองตัว

ในการดําเนินงาน 

- แบงเบาภาระงานของสํานักงาน

วิเทศสัมพันธ 

- คณะที่ไมมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

โดยตรงและขาด บุคลากรดานวเิทศ

สัมพันธ มักจะประสบปญหาในการ

ดําเนินงาน 

  

  

ประเด็นที่เสนอท่ีประชุมพิจารณา  

1. สํานักงานวิเทศสัมพันธ รับผิดชอบในการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพ่ือเปนการ

ประสานงานในฐานะของมหาวิทยาลัย หากคณะใดมีมหาวิทยาลัยเครือขายสามารถสงขอมูลและ

รายละเอียดเพื่อใหสํานักงานวิเทศสัมพันธเปนผูดําเนินการออกหนังสือประสานงานในดานตาง ๆ – 

เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ  

2. จัดสรรงบประมาณใหกับคณะ คณะละ 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) – เห็นชอบ และกําหนดจํานวน

ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 2 คนในกรณีที่มีงบประมาณคงเหลือจากการสงคําของบประมาณ หรือมี

คณะขอยกเลิกการดําเนินโครงการ สามารถดําเนินการดังนี ้

แนวทางที่ 1  ใหนํางบประมาณมารวมไวที่สวนกลาง และให  สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

ดําเนินการสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน หรือจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหคณะตามที่เห็นสมควร 

แนวทางที่ 2  คืนงบประมาณเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

3. กําหนดชวงระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนจากเดิม อยางนอย 1 เดือน แตไมเกิน 4 เดือน เปน 15 วัน แต

ไมเกิน 120 วัน เพื่อใหสอดคลองกับอัตราคาเบี้ยเลี้ยงที่ระบุเปนวัน – เห็นชอบการกําหนดชวง

ระยะเวลาใหม และใหจัดชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  

4. จัดปฐมนิเทศและอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาที่เขารวมโครงการ – เห็นชอบใหจัด 1 ครั้ง ชวง

เดือนพฤษภาคม 



 
 

5. อํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในดานการเดินทาง การจัดหาที่พัก และการยื่นขอวีซา – เห็นชอบให

สํานักงานวิเทศสัมพันธรับผิดชอบดาํเนินงานในสวนนี้เพื่อความคลองตวั  

6. ดําเนินการจัดทําเอกสารเดินทางไปราชการและเบิกจาย – เห็นชอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ

รับผดิชอบดาํเนินงานในสวนนี ้

7. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
 

ขั้นตอนการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลําดับท่ี กิจกรรม ชวงเวลาการดําเนินงาน 

1 จัดทํารางหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ และรูปแบบในการดําเนิน

โครงการ 

1-15 ธันวาคม 2560 

2 เสนอขออนุมัติจัดทําประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง แนวปฏิบัติใน

การดําเนินโครงการและการเบกิจาย 

18-20 ธันวาคม 2560 

3 แจงคณะเพื่อทราบแนวทางการการจัดสรรงบประมาณและสงคาํ

ของบประมาณ พรอมแนบประกาศ ตามขอ 2 

21-25 ธันวาคม 2560 

4 ปดรบัคําขอและสรุปงบประมาณที่ขอรับการสนับสนนุ 31 มกราคม 2561 

5 แจงจัดสรรงบประมาณไปยงัคณะหนวยงานที่เก่ียวของ 5 กุมภาพันธ 2561 

6 คณะ/สํานักดําเนนิงานตามแผนกิจกรรม 1 มีนาคม-31 กรกฎาคม 2561 

7 สํานักงานวิเทศสัมพันธ ตดิตามและสรุปผลการดาํเนินโครงการ 31 สิงหาคม 2561 
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หลักเกณฑการดําเนินโครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายละเอียด แนวทางเดิม ขอเสนอเพิ่มเติม 

คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  และระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดรับการเสนอชื่อจากคณะตน

สังกัด 

บุคลากร(สายสนับสนุน)ที่

ปฏิบัติงานมาแลวไมต่ํากวา 1 

ป 

 

จัดสรรคณะ/วิทยาลัย  ละ 

80,000 บาท  

 

จัดสรร สํานัก 110,000 บาท 

สถานที่เปนตัวเลือก 

- University of Sains 

Malaysia 

- University of Malaya 

-  University of Philippines 

Los Banos 

การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ คณะตนสังกัดดําเนินการ คณะ/หนวยงาน ตนสังกัด

ดําเนินการ 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการ 1– 4 เดือน 15-120 วัน 

สถานที่ในการเขารวมโครงการ หนวยงาน/สถาบัน/มหาวิทยาลยัใน

ตางประเทศ เนน มหาวิทยาลัยใน MOU 

 

รูปแบบกิจกรรม ศึกษา/ฝกงาน/ทาํวิจัย/แลกเปลีย่นวัฒนธรรม

ยกเวนการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

 

การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรใหทุกคณะ จํานวน 10 คณะ 1 

วิทยาลัย หนวยงาน ละ 80,000 บาท 

ใหไดอยางนอย 2 คน 

การจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

การรวบรวมรายงานและ

ประเมินผล 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

 
  

  



 
 

หลักเกณฑคาใชจาย 

ลําดับที ่ แนวทางเดิม ขอเสนอเพิ่มเติม 

1. คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย อัตราวันละไมเกิน 1,000 บาทตอคน ตัดคําวา ไมเกิน ออก 

2. คาที่พักจายตามจริงแตไมเกินสิทธิ์ในการเบิก  

3. คาเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศ  

* ในกรณีเดินทางภาคพ้ืนดนิ ใหเบิกจายในอัตราประหยัดและ

เหมาะสม 

- ประเทศเวยีดนาม ไมเกินรายละ 3,000 บาท 

- ประเทศกัมพูชา ไมเกินรายละ 3,000 บาท 

- สปป. ลาว ไมเกินรายละ 2,000 บาท ยกเวนการเดินทางไปยงัจําปา

สัก และสะหวนันะเขต ใหเบิกตามอัตราคารถโดยสารประจาํทาง

ระหวางประเทศ  

 

4. คาพาหนะภายในประเทศไทย จายตามจริงโดยประหยัดและ

เหมาะสม 

คาพาหนะประจําทาง/คารถ

รับจางภายในประเทศไทย จาย

ตามจริงโดยประหยัดและ

เหมาะสมและไมใชในลักษณะ

จางเหมา 

5. คาวีซาและภาษีสนามบิน จายตามจริง คาวีซาและภาษสีนามบนิ จาย

ตามจริง 

6. คาประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ จายตามจริง คาประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ จาย

ตามจริง และเปนภาคบังคับให

ซื้อ 

7. คาใชจายอ่ืน ๆ ตามที่คณะเรียกเก็บ จายตามจริง แตไมเกิน 

10,000 บาท 

ตัดคาํวาแตไมเกิน 10,000 บาท 

ออก 

หมายเหตุ 1. ผูเขารวมโครงการตองรับผิดชอบคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมไดระบุขางตน  

  2. เม่ือรวมกับคาใชจายตามขอ 1-7 แลว ตองไมเกินวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน 

  



 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 

 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 

เรื่อง  (ราง) โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (จริญดา) 
 

ผูเสนอเรื่อง นางสาวจริญดา บุญจันทร  นักวิเทศสัมพันธ 
 

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

 ตามที่ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดรับอนุมัติงบประมาณในจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ภายใต

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินรายได) จํานวน 200,000 บาท 

(สองแสนบาทถวน)   

 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

(ราง) โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาต ิประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ 

 1. ราง โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาต ิประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 2. ปรับแผนการเบิกจาย 

 เดิม หมวดคาใชสอย จํานวน 200,000 บาท เปน หมวดคาตอบแทน 17,520 บาท 

  หมวดคาใชสอย  161,800 บาท  

  หมวดคาวัสด ุ 20,680 บาท 

 

-    เอกสารประกอบการประชุม 

  1. (ราง) โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

มติที่ประชุม  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

เอกสารประกอบการประชุม 1 

(ราง) โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาต ิประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

2. ลักษณะโครงการ การบรรยายและฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เปนโครงการใหม เพิ่งจัดเปนครั้งแรก 

 เปนโครงการที่เคยจัดมาแลว หรือ จัดเปนประจําทุกป 

3. ความสอดคลองกับแผนงานในระดับท่ีสูงกวา 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณทิต 

กลยุทธที่ 4 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หนวยงาน/องคกร ทั้งในและ

ตางประเทศ รวมท้ังเครือขายศิษยเกา 

มาตรการ (1) พัฒนาแนวทางการสรางความรวมมือทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ โดยการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรวม (Joint Program) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง

ดานการเรียนการสอนและการวิจัย 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรและชุมชนรวมสรางสรรคผลงานท่ีสะทอนคุณคาภูมิ

ปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง  

มาตรการ (1) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษา บุคลากร และชุมชน ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของคุณคาภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนความเปน

นานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติที่จะสมัครเขามาศึกษาตอทัง้แบบเต็มเวลาและหลักสูตรระยะสั้น โดยได

ดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ท้ังกับมหาวิทยาลัยท่ีลงนามความ

รวมมือทางวิชาการและมหาวิทยาลัยที่ยังไมลงนามความรวมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นอกจากจะเปนผลดีในดานการแลกเปลี่ยนความรู

ทางดานวิชาการแลว ยังสามารถเปนสวนหนึ่งในการกระตุนใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ สํานักงาน

วิเทศสัมพันธ ไดสอดแทรกองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง อันเปนเอกลักษณของ

จังหวัดอุบลราชธานีลงในกิจกรรมตาง ๆ ผานการลงสํารวจชุมชน และการเขารวมงานประเพณี ซึ่งนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเขามีบทบาทสําคัญยิ่งในการถายทอดความรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กับนักศึกษาและบุคลากรตางชาติโดยตรง 

 



 
 

5. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหความรูและแนะนําการใชชีวิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดฝกทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

3. เพ่ือสรางความรูความเขาใจและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. เพ่ือสงเสรมิการจัดกิจกรรมภายใตการลงนามความมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 

6. หนวยงานผูรับผิดชอบ  สํานักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

7. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรนุช ปวงสุข ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษา/บุคลากรชาวตางชาติที่เขารวมโครงการสามารถใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได

อยางมีความสุข 

2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดฝกทักษะทางดานภาษาอังกฤษ  

3. นักศึกษา/บุคลากรชาวตางชาติที่เขาโครงการมีความรูดานศิลปวัฒนธรรมอีสานที่ถูกตอง 

4. มีการจัดกิจกรรมใหกับนักศกึษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยในตางประเทศที่ไดลงนามความรวมมือทาง

วิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. จํานวน/กลุมเปาหมาย 

1. นักศึกษา/บุคลากร ชาวตางชาติ จํานวน 50 คน 

2. นักศึกษา/บุคลากร ชาวไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน 150 คน 

10. กําหนดการ/ระยะเวลาการดําเนินโครงการ   ระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2561 

กิจกรรม  

1. บัดดี้เพ่ือนซี้ชาวตางชาติ 5 มกราคม 2561 / 24 กรกฎาคม 2561 / 

27 กรกฎาคม 2561 

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาต ิ 8 มกราคม 2561  / 27 กรกฎาคม 2561 

3. เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนอีสาน 20-21 มกราคม 2561 / 27 กรกฎาคม 2561 
 

กําหนดการกิจกรรมบัดดีเ้พื่อนซ้ีชาวตางชาติ 

รุนที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. 

รุนที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. และ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น  

ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงแรมยูเพลส 

 

 

 

 



 
 

เวลา กิจกรรม 

12.30-13.00 ลงทะเบียน 

13.00-13.15 พิธีเปด โดยผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

13.15-13.45 ปฐมนิเทศ แจงวัตถุประสงคโครงการ กําหนดการและกิจกรรมของนักศึกษาตางชาติ และ

ภาระหนาที่ของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

13.45-14.00 แจงรายชื่อและขอมูลเบ้ืองตนของนักศึกษาตางชาติ 

14.00-14.30 จับคูบัดดี้นักศึกษาไทยกับนักศึกษาตางชาติ 

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารวาง 

14.45-15.30 บรรยาย หัวขอ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” 

15.30-16.00 บรรยาย หัวขอ “การเปนเจาบานที่ดี และการดูแลนักศึกษาตางชาต”ิ 

16.00-16.30 ถาม-ตอบและปดการอบรม 
 

รุนที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-19.00 น ณ หองบอลรูมC โรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 ลงทะเบียน 

09.00-09.15 พิธีเปดและกลาวตอนรับนักศึกษาตางชาต ิโดยรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศ

สัมพันธ และผูชวยอธิการบดีฝายการศกึษานานาชาติ 

09.15-09.30 วีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 

09.30-10.00 แนะนําบุคลากรของสํานักงานวิเทศสัมพันธ นักศึกษาตางชาตแิละนักศึกษาบัดดี้ 

10.00-10.30 แนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.45-11.00 นําเสนอขอมูลเก่ียวกับจังหวัดอุบลราชธานี 

11.00-11.30 ถามตอบและถายภาพรวม 

11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30-13.00 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

13.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

13.30-17.30 เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมอีสานและการแกะสลักเทียนพรรษา ณ วัดทุงศรีเมืองวัดมหาวนาราม 

วัดพระธาตุหนองบัว 

17.30-18.00 เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00 เดินทางกลับโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 



 
 

กําหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาต ิ

รุนที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00- 19.00 น. ณ หองบอลรูมซ ีโรงแรมยูเพลส 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีและจังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา กิจกรรม 

08.30-

09.00 

นักศึกษาตางชาติลงทะเบียน 

09.00-

09.15 

พิธีเปดและกลาวตอนรับ โดยรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพนัธ และผูชวยอธิการบดี

ฝายการศึกษานานาชาต ิ

09.15-

09.30 

วีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 

09.30-

10.00 

แนะนาํบุคลากรของสํานักงานวเิทศสัมพันธ  

นักศึกษาตางชาติแนะนําตวั 

10.00-

10.30 

แนะนาํการใชชวีติในมหาวิทยาลัยและสิ่งอํานวยความสะดวกสาํหรับนักศึกษาตางชาต ิ

10.30-

10.45 

พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.45-

11.00 

นําเสนอขอมูลเก่ียวกับจังหวัดอบุลราชธาน ี

11.00-

11.30 

ถามตอบและถายภาพรวม 

11.30-

12.30 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30-

13.00 

เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

13.00-

18.00 

เยี่ยมชมและศึกษาดงูานดานศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี  

18.00-

19.00 

รับประทานอาหารเย็น 

19.00 เดินทางกลบัโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

รุนที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00- 13.00 น ณ หองบอลรูมC โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานี 

เวลา กิจกรรม 

08.30-09.00 นักศึกษาตางชาติลงทะเบียน 



 
 

เวลา กิจกรรม 

09.00-09.15 พิธีเปดและกลาวตอนรับ โดยรองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ และผูชวย

อธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ 

09.15-09.30 วีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 

09.30-10.00 แนะนําบุคลากรของสํานักงานวิเทศสัมพันธ นักศึกษาตางชาตแิละนักศึกษาบัดดี้ 

10.00-10.30 แนะนําการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

10.45-11.00 นําเสนอขอมูลเก่ียวกับจังหวัดอุบลราชธานี 

11.00-11.30 ถามตอบและถายภาพรวม 

11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

กําหนดการกิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนอสีาน 

รุนที่ 1 วันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

วันที่ เวลา กิจกรรม 

20 08.00 ออกเดินทางไปยัง อําเภอพิบูลมังสาหาร 

10.00-11.00 เยี่ยมชมสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติ น้ําตกสรอยสวรรค 

11.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอโขงเจียม 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา วัดถํ้าคูหาสวรรค 

14.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอพิบูลมังสาหาร 

14.30-15.30 เช็คอิน เขาที่พัก เข่ือนสิรินธร 

15.30-17.30 กิจกรรมกลุม 

17.30 ออกเดินทางไปยังวดัสิรินธรวรารามภูพราว 

18.00-19.00 เยี่ยมชมจิตรกรรมตนไมเรืองแสง และอุโบสถศิลปะรวมสมัย ไทย-ลาว วัดสิริน

ธรวราราม (วัดภูพราว) 

19.00 เดินทางกลับที่พัก 

19.30-20.30 รับประทานอาหารเย็น 

21 08.00-09.00 รับประทานอาหารเชา 

09.00 ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

11.00-12.00 กิจกรรมกลุม 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
 

  รุนท่ี 2 วันที ่27 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-19.00 น. ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี



 
 

เวลา กิจกรรม 

13.00 ออกเดินทางไปยังอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

13.30-17.30 เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมอีสานและการแกะสลักเทียนพรรษา  

ณ วัดทุงศรีเมืองวัดมหาวนาราม วัดพระธาตุหนองบัว 

17.30-18.00 เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 

18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00 เดินทางกลับโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

11. สถานท่ีในการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 

12. งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รหัส 040100010068 โครงการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตางชาติ จํานวนเงิน 

200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

13. แผนการใชจายงบประมาณ 

รายการ จํานวนเงิน 

ก. หมวดคาตอบแทน 17,520 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200 บาท x 4 คน x 6 วัน) 4,800 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (420 บาท x 4 คน x 4 วัน) 6,720 

- คาตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 2 คน x 5 ชั่วโมง) 6,000 

ข. หมวดคาใชสอย 161,800 

กิจกรรมที่ 1 บัดดี้ เพื่อนซี้ชาวตางชาติ  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 1,750 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 1 ครั้ง) 1,400 

กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาตางชาติ  

- คาอาหารกลางวัน (50 คน x 150 บาท x 1 ครั้ง) 7,500 

- คาอาหารกลางวัน (30 คน x 150 บาท x 1 ครั้ง) 4,500 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง) 2,500 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง) 1,500 

- คาอาหารเย็น (50 คน x 200 บาท x 1 ครั้ง) 10,000 

- คาอาหารเย็น (30 คน x 200 บาท x 1 ครั้ง) 6,000 

- คาจางผลิตสื่อประชาสัมพันธ 5,450 

กิจกรรมที่ 3 เรียนรูศิลปวัฒนธรรมอสีาน  



 
 

รายการ จํานวนเงิน 

- คาอาหารกลางวัน (80 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 19,200 

- คาอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 12,000 

- คาอาหารเย็น (80 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) 16,000 

- คาอาหารเย็น (50 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) 10,000 

- คาที่พัก (80 คน x 400 บาท x 1 คืน) 32,000 

- คาจางเหมารถบัส (1คัน x 12,000 บาท x 2 วัน) 24,000 

- คาจางเหมารถตู (2 คัน x 2,000 บาท x 2 วัน x 1 ครั้ง) 8,000 

ค. หมวดคาวัสดุ 20,680 

- คาวัสด ุ 16,680 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 4,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สองแสนบาทถวน) 200,000 

*หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

14. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

การประเมินผล ตัวชี้วัด (KPI) คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ จํานวนรอยละของนักศึกษาและบุคลากรชาวตางประเทศที่

เขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย 

จํานวนรอยละของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานทีี่เขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

ของกลุมเปาหมาย 

เชิงคุณภาพ คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 4.00 

เชิงระยะเวลาและสถานที ่ ระยะเวลาและสถานที่ดาํเนินโครงการ เปนไปตามแผน 

เชิงคาใชจาย จํานวนรอยละการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผน ไมนอยกวารอยละ 80 

15. วิธีการประเมินผลโครงการ 

1. เก็บขอมูลจํานวนผูเขารวมโครงการจากการลงทะเบียนเขารวมโครงการของนักศึกษา 

2. ออกแบบ/จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

3. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ รูปแบบกิจกรรม เวลา และสถานท่ี พรอมภาพถาย 

4. รายงานการเบิกจายทั้งหมดของโครงการเทียบกับแผน 

  



 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 

 

ใบสรุปเรื่อง 

ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา 

เรื่อง  ภาระงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบ 1/2561 (พัชรินทร)  

ผูเสนอเรื่อง นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร  หัวหนาสํานักงานวิเทศสัมพันธ 
 

สรุปเรื่อง 

1.1 ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 

 ดวย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายและกําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา

นานาชาติ อันจะเห็นจากการกําหนดแนวทางกระตุนการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต

มหาวิทยาลัย การแตงตั้งและมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ และการใหความเห็นชอบใหงาน

สงเสริมการศึกษานานาชาติ สังกัด สํานักงานวิเทศสัมพันธ กําหนดกรอบอัตรากําลังใหมได ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จากนั้น สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดพิจารณาปรับโครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจ ของหนวยงานใหม

เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายฯ กอปรกับการมอบหมายภาระงานในหนาที่สงผลถึงเปาหมายของพันธกิจ และ

ความกาวหนาของบุคคลในสายงานนั้น  

 เพ่ือใหการดําเนินงานตามพันธกิจและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษานานาชาติ เปนไป

ดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนอภาระงานของบุคลากร สังกัด 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี รอบปงบประมาณ 1/2561 ดังเอกสารประกอบการประชุม 1 

 

1.2 หลักการ/หลักแนวคิด 

 อัตรากําลัง ของ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี *ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 ชื่อตําแหนง ระดับ แหลงงบประมาณ ผูครองตําแหนง* 

1 นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ เงินงบประมาณ นางสาวจริญดา บุญจันทร 

2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ เงินรายได นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน 

3 นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ  เงินรายได นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร 

4 นักวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติการ  เงินรายได นางสาวกาญจนา มะโนมัย 

5 ผูเชี่ยวชาญ  1 เงินงบประมาณ - 

6 นักวิเทศสัมพันธ - งบโครงการ** นางสาวภัคกฆวรรณ แกวบัวไข 

7 นักวิเทศสัมพันธ - งบโครงการ** นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง 

8 นักวิเทศสัมพันธ - งบโครงการ** นายธนาวุฒิ ภักดียา 

**ภายใตแผนงานบริการวชิาการ โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 
 

 เพ่ือการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนงานตามพันธกิจของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย 

และเพ่ือการอางอิงการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรอบ 1/2561 

 

1.3 ประเด็นที่เสนอที่ประชุมฯ 

 เพ่ือพิจารณา ภาระงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี รอบปงบประมาณ 

1/2561 

 

-    เอกสารประกอบการประชุม 

ภาระงานของบุคลากรสังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี รอบปงบประมาณ 1/2561 

 

มติที่ประชุม  

 

 

  



 
 

เอกสารประกอบการประชุม 1 

 

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

1. ดูแลงานดานประกันคุณภาพฯ 

2. ดูแลงานการจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ไดแก 

     2.1 วิเคราะหความเสี่ยง 

     2.2 จัดทําแผนดําเนินงาน 

     2.3 รายงานผลการดําเนินงาน 

3. ดูแลงบประมาณรายจายของหนวยงาน ไดแก 

     3.1 จัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

รายจายของหนวยงาน 

     3.2 เบิกจายคาใชจายในการเดินทางของผูบริหาร

สํานักงาน และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในการ

ดําเนินงานของสํานักงาน 

     3.3 ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 

     3.4 รายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส

และรายป 

4. รับ-สง เอกสารราชการ 

5. ดูแลและจัดสงและจัดเก็บเอกสารราชการใหเปนไป

ตามระบบสารบรรณ 

6. ประสานการจัดการประชุมและจัดทํารายงานการ

ประชุมของสํานักงาน 

7. ประสานงานเตรียมความพรอม อํานวยการจัด

ประชุม/สัมมนา อ่ืน ๆ 

8. รายงานสรุปผลการมาปฏิบัติงานราชการของ

บุคลากรในหนวยงาน 

9. ดูแลงานและควบคุมการเบิกจายดานพัสดุของ

สํานักงาน 

10. ประสานงานเพื่อการบํารุงรักษาพัสด-ุครุภัณฑ

ของสํานักงาน 

11. ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานที่ตองรับผิดชอบ มีดังตอไปนี ้

ดานการปฏิบัติการ 

1. งานดานประกันคุณภาพฯ 

2. งานการจัดการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน  

3. งานงบประมาณรายจายของหนวยงาน 

4. งานสารบรรณ ซึ่งรวมถึง งานรับ-สงหนังสือ

ราชการ ลงทะเบียน จัดเก็บเอกสารตามระบบหอ

จดหมายเหตุ 

5. งานการเงินและพัสดุ รวมถึงการบํารุงรักษาพัสดุ

ครุภัณฑของสํานักงาน 

6. งานบริหารงานบุคคล 

ดานการวางแผน 

7. รวมวางแผนงาน โครงการ ของสํานักงาน 

ดานการประสานงาน 

8. การจัดการประชุมและจัดทํารายงานการประชุม

ของสํานักงาน 

9. ประสานงานกับหนวยงานภายใน/ภายนอก เพ่ือ

แจงขอมูล/ขอรับทราบขอมูล/ขอความอนุเคราะห ที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

ดานการบริการ 

10. งานแลกเปลี่ยนเรียนรูและฐานขอมูลสารสนเทศ 

11. ใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย

แกบุคคลหรือหนวยงาน 

ดานอื่น 

12. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคบับัญชา  

 



 
 

นางสาวจริญดา บุญจันทร ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

1. ดูแลและสานงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ

บุคลากร ทั้งในสวนรับเขา และสงออก 

     1.1 รับสมัคร 

     1.2 สงเอกสารการสมัคร 

     1.3 ติดตอมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 

     1.4 ติดตามประเมินผลโครงการ 

     1.5 จัดหาที่พักและจองตั๋วเครื่องบิน 

     1.6 จัดทําเอกสารเบิกจายคาใชจาย 

2. ประสานการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความ

รวมมือกับตางประเทศ เชน การติดตอมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ การจัดทําโปรแกรมและเอกสารเดินทาง

ไปราชการ (เฉพาะสวนกลาง) 

3. ออกหนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

4. ดูแลโครงการเตรียมความพรอมรับประชาคม

อาเซียน 

     4.1 จัดทําแผนงบประมาณ และโครงการ 

     4.2 ควบคุมดูแลการเบิกจายใหเปนไปดวยความ

เรียบรอยและถูกตอง 

     4.3 ติดตามผลการดําเนินงานไปยังคณะ 

     4.4 รายงานผลการดําเนินโครงการและจัดทํา

รูปเลมรายงานเสนอมหาวิทยาลัย 

5. งานประชาสัมพันธทุนเวียนทั่วไป 

6. แนะนําการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาตอ/ทําวิจัยใน

ตางประเทศ 

7. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรวมกับ

คณะ/หนวยงาน ของมหาวิทยาลัย และ/หรือ ภายนอก

แลวแตกรณี 

8. ตรวจสอบบทคัดยอ บทความวิชาการ หรือเอกสาร

ภาษาองักฤษ ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย โดยดําเนินงานรวมงานรวมกับ

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

9. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

งานที่ตองรับผิดชอบ มีดังตอไปนี ้

ดานการปฏิบัติการ 

1. งานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ทั้งสวน

รับเขาและสงออก 

เพิ่ม จัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความเขาใจขอมูลทั่วไป 

การดํารงชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี การปฏิบัติตนที่เหมาะสม สําหรับนักศึกษา

ไทยและตางชาติที่เขารวมโครงการ 

เพิ่ม  

ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เขารวมโครงการ 

- จัดรถรับ-สง และเดินทางไปรับ - สง นักศึกษา ทั้งใน

เขตและนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

- จัดทําโปรแกรม Campus Tour และ City Tour 

และนําบุคลากรและนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด

อุบลราชธานี 

-  ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรและนักศึกษาดาน

การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย-อุบลราชธาน ี

2. ประสานการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาความ

รวมมือกับตางประเทศ เชน การติดตอมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ การจัดทําโปรแกรมและเอกสารเดินทาง

ไปราชการ (เฉพาะสวนกลาง) 

3. จัดทําหนังสือรับรองบุคคลเปนภาษาอังกฤษ 

4. ตรวจสอบบทคัดยอ บทความวิชาการ หรือเอกสาร

ภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

5. งานประชาสัมพันธทุนเวียนทั่วไป 

ดานการวางแผน 

6. รวมวางแผนงาน โครงการ ของสํานักงาน 

ดานการประสานงาน 



 
 

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

7. ประสานงานกับหนวยงานภายใน/ภายนอก เพ่ือแจง

ขอมูล/ขอรับทราบขอมูล/ขอความอนุเคราะห ที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

ดานการบริการ 

9. งานแลกเปลี่ยนเรียนรูและฐานขอมูลสารสนเทศ 

10. แนะนําการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาตอหรือทําวิจัยใน

ตางประเทศ 

11. ใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย

แกบุคคลหรือหนวยงาน 

ดานอื่น 

12. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคบับัญชา 

 

นางสาวพัชรินทร ดั่งฐากูร ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

1. สงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือที่จะ

กอใหเกิด และ/หรือ เปนผลการบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ (MOU) 

2. ดูแลงานพิธีการ/รับรองอาคันตุกะ 

3. ดูแลเว็บไซตของสํานักงาน และของมหาวิทยาลัย 

(ภาษาอังกฤษ) 

4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย อาทิ แผน

พับประชาสัมพันธขอมูลมหาวิทยาลัย วีดิทัศน

แนะนํามหาวิทยาลัย 

5. ดูแลในสวนที่เก่ียวของกับผูเชี่ยวชาญชาว

ตางประเทศที่ปฏิบัติงานในงานวิเทศสัมพันธ อาทิ 

การตอสัญญาจาง การเสียภาษี การขอตอ

ระยะเวลาพํานักในราชอาณาจักร 

6. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสํานักงาน ไดแก 

ควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน และตรวจสอบงาน

กอนเสนอผูบังคับบัญชา 

งานที่ตองรับผิดชอบ มีดังตอไปนี ้

ดานการปฏิบัติการ 

1. อํานวยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความรวมมือฯ 

2. งานพิธีการและการรับรองอาคันตุกะของ

มหาวิทยาลัย 

3. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธและประชาสัมพันธของ

สํานักงานและมหาวิทยาลัย  

4. งานดูแลผูเชี่ยวชาญสังกัดสํานักงานวิเทศสัมพันธ 

5. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสํานักงาน 

ดานการวางแผน 

6. รวมวางแผนงาน โครงการ ของสํานักงาน 

ดานการประสานงาน 

7. ประสานงานกับหนวยงานภายใน/ภายนอก เพ่ือแจง

ขอมูล/ขอรับทราบขอมูล/ขอความอนุเคราะห ที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการโตตอบอีเมล

สวนกลางของสํานักงาน/มหาวิทยาลัย 



 
 

7. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 8. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

ดานการบริการ 

9. งานแลกเปลี่ยนเรียนรูและฐานขอมูลสารสนเทศ 

10. ใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมาย

แกบุคคลหรือหนวยงาน 

ดานอื่น 

11. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคบับัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา มะโนมัย ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

1. ดูแลและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษาทุน สพร. 

ไดแก 

     1.1 ตรวจสอบเอกสารการสมัครและประสานคณะ

เพ่ือพิจารณารับเขา 

     1.2 อํานวยความสะดวกดานการข้ึนทะเบียน

นักศึกษา ทําบัตรนักศึกษา บัตรหองสมุด 

     1.3 จัดหาที่พักสําหรับนักศึกษา 

     1.4 ติดตามความเปนอยูตลอดการศึกษา 

     1.5 เบิกจายคาใชจายรายเดือนและคาใชจายที่

เก่ียวของ 

     1.6 ติดตามรายงานผลการศึกษาและแจง สพร. 

     1.7 รวบรวมและจัดทําเอกสารเพ่ือสงใชใบสําคัญ

คาใชจายของนักศึกษาทุน สพร. 

2. ดูแลและอํานวยความสะดวกนักศึกษาทุนสมเด็จ

พระเทพฯ 

     2.1 ประสานคณะเพ่ือเตรียมการรับนักศึกษา 

งานที่ตองรับผิดชอบ มีดังตอไปนี ้

ดานการปฏิบัติการ 

1. งานรับเขาศึกษาตอบุคคลชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงการ

จัดวางระบบรับเขาศึกษา 

2. อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาทุน อาทิ ทุน

กระทรวงการตางประเทศ ทุนพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งรวมถึง

การชี้แจงและใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา การ

จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต และ

การเบิกจายคาใชจายสวนที่เก่ียวของ 

3. งานแปลเอกสารราชการสองภาษา 

ดานการวางแผน 

4. รวมวางแผนงาน โครงการ ของสํานักงาน 

ดานการประสานงาน 

5. ประสานงานกับหนวยงานภายใน/ภายนอก เพ่ือแจง

ขอมูล/ขอรับทราบขอมูล/ขอความอนุเคราะห ที่

เก่ียวของกับการดําเนินงาน 



 
 

ภาระงานปจจุบัน ภาระงานใหม รอบ 1/2561 

     2.2 อํานวยความสะดวกดานการขึ้นทะเบียน

นักศึกษา ทําบัตรนักศึกษา บัตรหองสมุด 

     2.3 จัดหาที่พักสําหรับนักศึกษา 

     2.4 ติดตามความเปนอยูตลอดการศึกษา 

     2.5 เบิกจายคาใชจายรายเดือนและคาใชจายที่

เก่ียวของ 

     2.6 ติดตามรายงานผลการศึกษาและแจงผู

ประสานงานทุนของโครงการ 

3. จัดทําคูมือนักศึกษาตางชาติและการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และจังหวัดอุบลราชธาน ี

4. จัดทําและแปลเอกสารแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับงาน

ดานวิชาการเปนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความ

สะดวกแกนักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติที่อยูใน

มหาวิทยาลัย 

5. ดูแลและอํานวยความสะดวกนักศึกษาตางชาติ (ท่ี

ไมใชนักศึกษาทุน) 

     5.1 ดูแลระบบ Online Applications 

     5.2 ตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษา

ตางชาติ 

     5.3 ประสานคณะเพ่ือรับนักศึกษาตางชาติ 

     5.4 แจงตอบรับการเขาศึกษา และออกหนังสือเพ่ือ

ประกอบการขอวีซา 

     5.5 ประสานการจัดสอบวัดความรูและฝกอบรม

ใหกับนักศึกษาตางชาติ 

     5.6 จัดปฐมและปจฉิมนิเทศสําหรับนักศึกษา

ตางชาติ 

     5.7 อํานวยความสะดวกดานการข้ึนทะเบียน

นักศึกษา ทําบัตรนักศึกษา บัตรหองสมุด 

     5.8 จัดหาที่พักสําหรับนักศึกษาและติดตามความ

เปนอยูตลอดการศึกษา 

6. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

6. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 

ดานการบริการ 

7. งานแลกเปลี่ยนเรียนรูและฐานขอมูลสารสนเทศ 

8. ใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับงานที่ไดรับมอบหมายแก

บุคคลหรือหนวยงาน 

ดานอื่น 

9. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

นางสาวภัคกฆวรรณ แกวบัวไข ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 



 
 

รับผดิชอบงานภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพบณัฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ TOEFL IELTS TOEIC ฯลฯ ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. ประสานและอํานวยความสะดวกในการจัดอบรมเพ่ือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ ไดแก ขออนุมัติจัดทําโครงการ

การประสานงานวิทยากร การประชาสัมพันธการจัดงานและรับสมัคร การจัดเตรียมสถานท่ี การขออนุมัติ

หลักการคาตอบแทน การจัดซื้อ/จาง และเบิกจายคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และรายงานผลการดําเนิน

โครงการ 

3. จัดสอบเพ่ือวัดระดับความรูภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย

ประสานงานศูนยสอบ ขออนุมัติจัดทําโครงการการ ประชาสัมพันธการจัดงานและรับสมัคร การจัดเตรียม

สถานที่ การขออนุมัติหลักการคาตอบแทน และเดินทางไปราชการ  การจัดซื้อ/จาง และเบิกจายคาใชจาย

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ รับรองเจาหนาที่ศูนยสอบ และรายงานผลการดําเนินโครงการ 

4. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษ เชน คายภาษา คายวัฒนธรรม จัดบรรยาย

ความรูดานภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยใหสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในและนอกสถานท่ีตั้ง 

5. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวศิริอนงค แสงกระจาง ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

รับผดิชอบงานภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพบณัฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ปฏิบัติงาน ดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของกับโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ

คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ปฏิบัติงานดานการประสานงานคณะ/หนวยงาน/สํานัก เพ่ือรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน

โครงการฯ 

3. ปฏิบัติงานดานการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการฯ 

4. ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมการเรียนการ

สอนทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา

และบุคลากรตลอดจนกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติภายใตโครงการฯ 

5. ภาระงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

นายธนาวุฒิ ภักดียา ตําแหนง นักวิเทศสัมพันธ 

รับผดิชอบงานภายใตโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพบณัฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ประสานงานและจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยใหสามารถปฏิบัติงานไดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี



 
 

2. ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารและกิจกรรมฯ ผานสื่อตาง ๆ เปนภาษาอังกฤษ ไปยังหนวยงานท้ังในและ

ตางประเทศ ผานทางสื่อออนไลน 

3. ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

กําหนด 

4. จัดกิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความเขาใจขอมูลทั่วไป การดํารงชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี การปฏิบัติตนที่เหมาะสม สําหรับนักศึกษาไทยและตางชาติที่เขารวมโครงการ 

5. ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นท่ีเขารวมโครงการ 

5.1 จัดรถรับ-สง และเดินทางไปรับ - สง นักศึกษา ทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

5.2 จัดทําโปรแกรม Campus Tour และ City Tour และนําบุคลากรและนักศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

5.3 ใหคําปรึกษาและแนะนําบุคลากรและนักศึกษาดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย-อุบลราชธาน ี

6. ภาระงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 


