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 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเส้นทางการท างาน
หลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ โดยคู่มือการปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถ
ศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล
ของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องในการจัดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาสู่สากล และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้ เพราะการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล เป็นงานที่ต้องอาศัยการมีความคิดสร้างสรรค์ 
แนวคิด มุมมองที่กว้างไกล ความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่เป็นก าลังใจให้ข้าพเจ้าตลอดมา ส าคัญที่สุด คือ 
ขอบคุณตัวข้าพเจ้าที่มีความรักในงานที่ท าอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะถ่ายทอด มุ่งมั่นและพยายามในการท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ให้ส าเร็จด้วยดี 

 
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

นักวิเทศสัมพันธ์ 

 

 

 

 



ข 

สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค าน า............................................................................................................................. .............................. ก 
สารบัญ........................................................................................................................... ............................ ข 
ส่วนที่ 1 บริบทมหำวิทยำลัย........................................................................................ ............................ 1 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.................................................................. ............................ 1 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย.............................................................. ............................ 2 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันกิจ........................................................................................ ............................ 2 
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย....................................................................... 2 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย................................................................................ 3 

ส่วนที่ 2 บริบทของหน่วยงำน.......................................................................................................... 4 
ประวัติส านักงานอธิการบดี........................................................................................ ....................... 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของส านักงานอธิการบดี.................................................................... 4 
โครงสร้างส านักงานอธิการบดี........................................................................................................... 4 
เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน.................................................................................... 5 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน................................... 4 
ภาระหน้าที่ของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน....................................................................... 7 
โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน................................................................................ 8 

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน........................................................................................................ 11 
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำสู่สำกล.................................................................... 11 

1.1 การเสนอกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล.  
1.2 ติดต่อประสานกับคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และผู้ประสานงานระดับคณะ  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเสนอกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  

ขั้นตอนที่ 2 กำรประชุมและวำงแผนกำรด ำเนินงำน.......................................................................... 12 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
2.2 ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ท่ีจะใช้  
2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการประชุมและวางแผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดท ำรำยละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติจัดกิจกรรม................................................. 16 
3.1 ร่างก าหนดการจัดกิจกรรมและรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม  
3.2 การจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรม  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดท ารายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติจัด

กิจกรรม 
 

 



ค 

สำรบัญ (ต่อ)  

 หน้ำ 
ขั้นตอนที่ 4 กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถำนที่ส ำหรับจัดกิจกรรม................................................. 21 

4.1 การจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
4.2 การจัดเตรียมสถานที่  
4.3 การจัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
4.4 การจัดเตรียมของที่ระลึก  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัด

กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ 5 กำรเชิญวิทยำกร.............................................................................................................. 41 
5.1 จัดเตรียมรายชื่อวิทยากร  
5.2 ท าหนังสือเชิญวิทยากร  
5.3 สรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรม  
5.4 การจองห้องพักส าหรับวิทยากร  
5.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร  
5.6 การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับวิทยากร  
5.7 การรับ-ส่ง วิทยากร  
5.8 การประสานจองยานพาหนะกับฝ่ายยานพาหนะ  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเชิญวิทยากร  

ขั้นตอนที่ 6 กำรเชิญผู้เข้ำร่วมกิจกรรม............................................................................................... 43 
6.1 การเชิญผู้บริหารเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม  
6.2 การเชิญผู้บริหารคณะเข้าร่วมกิจกรรม  
6.3 การเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
6.4 การประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
6.5 การประชาสัมพันธ์นักเรียนในเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม  
6.6 การเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 7 กำรเชิญสื่อมวลชน........................................................................................................... 46 
7.1 การประสานงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญสื่อมวลชน  
7.2 การเขียนข่าว  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเชิญสื่อมวลชน  

ขั้นตอนที่ 8 กำรจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม................................................................  49 
8.1 การเลือกรายการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
8.2 การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  



ง 

สำรบัญ (ต่อ)  

 หน้ำ 
ขั้นตอนที่ 9 กำรประสำนจัดกิจกรรมในต่ำงประเทศ........................................................................ 54 

9.1 การประสานวัน เวลา และรายละเอียดการจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
9.2 การจัดท าและส่งหนังสือราชการภายนอก ฉบับภาษาอังกฤษ  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการประสานจัดกิจกรรมในต่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ 10 กำรจัดท ำวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของนักศึกษำ................................. 59 
10.1 การจัดเตรียมเอกสารส าหรับยื่นขอวีซ่าของนักศึกษา  
10.2 การด าเนินการยื่นขอวีซ่าของนักศึกษา  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการจัดท าวีซ่าเพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ของนักศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 11 กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศของนักศึกษำ........................................................ 64 
11.1 การจัดท าค าสั่งไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา  
11.2 การจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายของของนักศึกษา  
11.3 การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของนักศึกษา  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา  

ขั้นตอนที่ 12 กำรซื้อบัตรโดยสำรระหว่ำงประเทศ.......................................................................... 71 
12.1 การจัดท าหนังสือเพ่ือสอบถามราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศกับบริษัทการบินไทย จ ากัด  
12.2 การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ 13 กำรปฐมนิเทศและเตรียมควำมพร้อมก่อนออกเดินทำงไปต่ำงประเทศ....................... 73 
13.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง  
13.2 การจัด Workshop เตรียมความพร้อม  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออก

เดินทางไปต่างประเทศ 
 

ขั้นตอนที่ 14 กระบวนกำรดูแลนักศึกษำในต่ำงประเทศ................................................................... 79 
14.1 การดูแลด้านสุขภาพ  
14.2 การดูแลการใช้ชีวิตในต่างประเทศ  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะกระบวนการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ 15 กำรสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม................................................................................... 82 
15.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  
ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  

ประวัติผู้เขียน................................................................................................................................... 91 
 
 



            จ 

สำรบัญภำพ  

ภำพที ่

 

หหน้ำ 

1 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับบรรยายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 12 
2 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับการ Workshop ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 13 
3 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับการรายงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 13 
4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 14 
5 ตัวอย่างแสดงหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในค าสั่ง 15 
6 ก าหนดการจัดกิจกรรม 16 
7 ตัวอย่างเกณฑ์การแข่งขัน 17 
8 ตัวอย่างใบลงคะแนน 18 
9 ตัวอย่างแสดงการเล่นเกม 19 
10 ตัวอย่างแสดงเกณฑ์การตัดสิน 19 
11 ตัวอย่างแสดงบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 20 
12 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 26 
13 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา 27 
14 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา 27 
15 กระเช้าสินค้าโอทอปเมืองก าแพงเพชรมอบแด่สถานทูตเวียดนามประจ าประเทศไทย ณ 
กรุงเทพมหานคร                                                                                                    

28 

16 กระเช้าสินค้าโอทอปเมืองก าแพงเพชรมอบแด่สถานกงสุลไทย ณ เมืองคุนหมิง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชน เพ่ือแสดงความขอบคุณส าหรับการประสานงานสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ     

28 

17 กระเช้าขนมท้องถิ่นก าแพงเพชรมอบแด่วิทยากร 29 
18 กระเช้าผลไม้ท้องถิ่นก าแพงเพชรมอบแด่วิทยากร 29 
19 ผ้าทอเมืองก าแพงเพชรมอบแด่อธิการบดีเพ่ือขอบคุณส าหรับการต้อนรับคณะและอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม 

30 

20 ภาพระบ าชากังราวมอบแด่สถานทูตไทย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ให้การ
บรรยายความรู้ ต้อนรับคณะและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

31 

21 หนังสือศรีสักทองและสินค้าโอทอปมอบแด่สถานทูตไทย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย  

31 

22 กรอบรูปช้างมอบแด่วิทยากร 32 
23 กระเช้าโอทอปมอบแด่วิทยากร 32 



 

            ฉ 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 

ภำพที ่ หหน้ำ 

 
24 กรอบช้างแกะสลักก าแพงเพชรมอบแด่ผู้แทนมหาวิทยาลัยและผู้แทนนักศึกษา 33 
25 สินค้าโอทอปก าแพงเพชรมอบแด่ผู้ประสานงานจากแต่ละมหาวิทยาลัย 34 
26 กรอบรูปมอบแด่ผู้ผู้แทนจากแต่ละมหาวิทยาลัย 34 
27 ของขวัญที่ระลึกมอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่นในแต่ละด้าน 35 
28 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 36 
29 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 37 
30 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 38 
31 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 39 
32 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 40 
33 แสดงหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 41 
34 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม 43 
35 ตัวอย่างหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 45 
36 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เชิญนักข่าว 46 
37 แสดงภาพข่าวกิจกรรมบนสื่อ 47 
38 แสดงภาพข่าวบนสื่อ 48 
39 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 49 
40 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 
41 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 51 
42 ตัวอย่างอาหาร 52 
43 ตัวอย่างการจัดโต๊ะทานอาหาร 53 
44 การประสานผ่านอีเมลล์เกี่ยวกับการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 54 
45 รายละเอียดก าหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 55 
46 รายละเอียดผู้เดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 56 
47 หนังสือความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 57 
48 หนังสือตอบรับให้จัดกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 58 
49 ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอวีซ่าไปประเทศจีน 60 

 
 
 



            ช 

สำรบัญภำพ (ต่อ) 

ภำพที ่ หหน้ำ 

 
50 ตัวอย่างรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ต้องนักศึกษาต้องกรอกเพ่ือขอวีซ่า 60 
51 ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกเพ่ือยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 61 
52 ตัวอย่างวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 62 
53 ตัวอย่างค าสั่งไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา 64 
54 ตัวอย่างรายละเอียดรายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษาเพื่อใช้แนบท้าย
ค าสั่ง 

65 

55 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาในต่างประเทศ 66 
56 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในต่างประเทศ 67 
57 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 1 68 
58 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 2 69 
59 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 3 70 
60 ตัวอย่างหนังสือสอบถามราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 71 
61 ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการสอบถามราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 72 
62 ตัวอย่างหนังสือจากบริษัทการบินไทยแจ้งราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 72 
63 แจ้งการปฐมนิเทศนักศึกษา 73 
64 การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง 74 

65 ตัวอย่างรายละเอียดที่แจ้งในการปฐมนิเทศนักศึกษา 76 

66 ประชุมนักศึกษาและทีมงานเพื่อแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม 78 
67 คู่มือส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 80 
68 คู่มือส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 81 
69 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 82 
70 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 83 
71 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 84 
72 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 85 
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ภำพที ่ หหน้ำ 

 
73 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 86 
74 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 87 
75 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 88 
76 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 89 

 
 



ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการ
ฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา 

ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเป็น
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จ านวน 392 คน         
ซึ่งนักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆในเขตจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก 

ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2527 มีผลให้
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 

ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 

ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชร มีฐานะเป็น สถาบันราชภัฎ ก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม 2538 

ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับตั้งแต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
พยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดการเรียนการสอนทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรภาคเสาร์-อาทิตย์ และหลักสูตระยะ
สั้นตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายมาจากกระทรวง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักศึกษาต่างชาติกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ท าให้การจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติและเกิดการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติ 
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อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์ 
  บันฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
 เอกลักษณ์ 
  การผลิตและพัฒนาครู 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุม  
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการ รับ
ใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2565) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี 2566 – 2570) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ปฏิบัติพันธกิจเพ่ือชี้น า แก้ปัญหา 

ท้องถิ่นและสังคม  
วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี 2571 – 2575) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  
วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี 2576 – 2580) เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่นให้มีความ 

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
พันกิจ 

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ

การ สื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล  
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมา-    

ภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม      
แก่ ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือเป็นที่พ่ึงของ ท้องถิ่น  

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม  
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4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม  
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็น 

องค์กรแห่งนวัตกรรม 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
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ประวัติส านักงานอธิการบดี 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

ปรัชญา  
มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 
วิสัยทัศน์ 

 เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 
 พันธกิจ 

1.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2.  สร้างเครือข่ายด้านการบริการ โดยการบริการจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือตอบสนองนโยบายการด าเนินงานและพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย 
 
โครงสร้างส านักงานอธิการบดี 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 



~ 5 ~ 
 

เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยเดิมที่ เกิดจากการรวมตัวของ               
สองหน่วยงาน ได้แก่ งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์อาเซียนศึกษา  

โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงานเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
บุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ ค าปรึกษา และความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เพ่ือให้มีความ
พร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่สากลในด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม  

วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จะเป็นหน่วยงานบริการเชิงรุกด้านสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นสากลที่สร้างสรรค์ และเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็น Best Practice 
 พันธกิจ 

1) ยกระดับการด าเนินกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศท่ียั่งยืน 
2) ผลักดันและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย 
3) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในบริบทต่างประเทศเพ่ือเป็นคนไทย 4.0 ที่ตอบโจทย์ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
4) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
เป้าประสงค์:      
1. มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งในการด าเนินความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
2. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนกิจการด้านการต่างประเทศ เป็นศูนย์รวมข้อมูลและองค์ความรู้ใน

การด าเนิน กิจการด้านต่างประเทศ 
3. มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยที่

หลากหลาย 
4. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
5. บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

อาเซียน 
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      ภาพความส าเร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ภายใต้การขับเคลื่อนงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจกาอาเซียน 

   (Image Success of Kamphaeng Phet Rajabhat University) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างคน 

ผลิตบัณฑติตราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ให้เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณค่า 

ของท้องถิ่นและสังคมไทย 

สร้างสรรค์องค์ความรู้ 
สร้างงานวิจัยและวิชาการ
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นสถาบัน
วิชาการที่มีนวัตกรรม
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

สร้างเสริมสังคม 

มหาวิทยาลยัท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
สังคมในมิติความเป็น
สากล 

สง่างามในเวทีโลก 

เป็นที่ยอมรับและเป็น
ศูนย์รวมนวัตกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ระดับสากล 
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ภาระหน้าที่ของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
1. หน่วยบริหารทั่วไป  
 1. ด าเนินงานธุรการทั่วไป 
 2. จัดท าแผนงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีองงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 3. ประสานการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม 
 4. จัดท าแผนการใช้จ่ายวสัดุ ครภุณัฑ์ เอกสารภายในส านักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 5. ต้อนรับและรับรองอาคันตุกะ บุคคลส าคัญ เอกอัครราชทูต และแขกชาวต่างชาติ  

6. ประสานงาน อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลชาวต่างชาติร่วมกับคณะ 
7. งานบริการวิชาการ 
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. หน่วยความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 1. ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  
 2. ประสานงาน ติดตามและจัดท ารายงานความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  

3. จัดเตรียมเอกสารและด าเนินการเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
4. ผลิตสื่อและเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) 
5. จัดแปลเอกสาร หนังสือส าคัญ หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) แก่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย 
6. ประสานงาน อ านวยความสะดวก เกี่ยวกับการขอ work permit การต่อใบอนุญาตท างาน แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 

ตามโรงเรียนของโครงการ ปตท. พร้อมสรุปรายงานข้อมูลอาจารย์ชาวต่างชาติตามโรงเรียนต่างๆ  
 7. จัดท าแผนกิจกรรมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

8. จัดกิจกรรมน าเสนอและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
 9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. หน่วยทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  

1. จัดท าข้อมูลทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
 2. จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound และ Outbound students) 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนแก่บุคลากรและนักศึกษา 
 4. ประสานงาน ดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา (Outbound students) 
และนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (Inbound students) 
 5. จัดท าคู่มือทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนประจ าปี 
 6. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
4. หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ  
 1. รับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 
 2. บริการ อ านวยความสะดวก และช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ 
 3. ด าเนินการเกี่ยวกับวีซ่านักศึกษาต่างชาติ  
 4. ประสานงานการลงทะเบียนเรียน แผนการเรียน และหลักสูตรการเรียนส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 
 5. จัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมวันชาติประเทศต่างๆ 
กิจกรรม city tour กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 

6. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นสากลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย 
7. รายงานผลการด าเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามรอบการประเมิน 
8. ประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รายงานสรุป และประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนฯ 
9. งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 
 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

หน่วยบริหารทั่วไป 
 

หน่วยดูแลนักศึกษาต่างชาติ 
 

หน่วยความร่วมมือ 
กับต่างประเทศ 

 

หน่วยทุนการศึกษา 
และการแลกเปลีย่นกับตา่งประเทศ 

 



~ 9 ~ 
 

โครงสร้างภายในส านักงาน งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 

ต าแหน่งว่าง 
ขอบข่ายหน้าที:่  
- งานธรุการ  
- งานจัดซ้ือจัดจ้าง พัสดุ  
- งานการเงิน เบิก/ยืม/คนืเงนิ 
- งานร่างหนังสอืราชการทั้ง
ภายใน 
  และภายนอก 
- งานประชุมภายในหนว่ยงาน 
- งานบริหารทรัพยากร 
- งานฐานขอ้มูลการจัดเก็บ
หนังสือ 
  ราชการ 
- งานรับรอง/พิธีการ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
 

นางสาวจิตราภรณ ์ขาวจุย้ 
ขอบข่ายหน้าที:่ 
- งานแสวงหานกัศึกษา
ต่างชาต ิ
- งานรับนักศกึษาต่างชาต ิ
- งานตรวจคนเขา้เมอืง
เกี่ยวกับ 
  นกัศึกษาต่างชาต ิ
- งานดแูล ให้ค าปรึกษาและ 
  ช่วยเหลือนักศกึษาต่างชาต ิ 
  ด้านการเรียนและการใช้
ชีวิต 
- งานฐานขอ้มูลนักศกึษา 
  ต่างชาต ิ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

นางสาวรัตติญาภรณ ์รอดตะเภา 
ขอบข่ายหน้าที:่  
- งานความร่วมมอืกับ  
  ต่างประเทศ (MOU) 
- งานแปลและร่างหนังสอื 
  ต่างประเทศ  
- งานเว็บไซต์ 
- งานฐานขอ้มูลความรว่มมอื 
  กับต่างประเทศ 
- งานดแูลและอ านวยความ 
  สะดวกแก่ครอูัตราจ้าง 
  ชาวต่างชาต ิ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ ์
ขอบข่ายหน้าที:่  
- งานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ  
- งานแลกเปลี่ยนนานาชาต ิ
- งานทุนและการฝกึงาน  
- งานส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
ทั้งใน 
  มหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ  
- งานประชาสัมพนัธ ์
- งานวางแผนและงบประมาณ 
- งานประกนัคุณภาพ 
- งานบริหารความเสี่ยง 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 
หัวหน้าส านักงาน 

 

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 
หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 การพัฒนานักศึกษาสู่สากล ถือเป็นภารกิจหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต เพ่ือรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศ ผ่านการจัด
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างสรรค์ สร้างอัตลักษณ์เยาวชน เพ่ิมสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะน าไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพระดับสากล สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แต่กลมกลืนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
ฉะนั้น การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล จึงเป็นภารกิจงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย และจ าเป็นต้อง
มีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการพัฒนาคนในยุคปัจจุบันและความต้องการของ
ตลาดแรงงานโลก 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ควรจัดอย่างต่อเนื่อง และจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนานักศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่แท้จริง สิ่งส าคัญ คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตนเองสู่สากลให้มากขึ้น การเปลี่ยนมุมมองของ
นักศึกษาให้มีความรักและกล้าที่จะใช้ศักยภาพของตนเองที่มีให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสามารถ
ถ่ายทอดสู่เพ่ือนในต่างประเทศได้ โดยไม่กังวลต่อความสามารถในการสื่อสารหรือการใช้ภาษาต่างประเทศ แต่
พยายามและหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเพ่ือนและพร้อมจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพ่ือนนักศึกษา
ด้วยกันต่อไป ขณะเดียวกัน การพัฒนานักศึกษาสู่สากล ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ต่อ
การสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ  
 การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลทั้งภายในมหาวิทยาลัย ในประเทศ และต่างประเทศ ล้วน
แล้วแต่เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเวที และโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง ก้าวข้ามความกลัวและกล้าที่จะสร้าง
พ้ืนที่การเรียนรู้ใหม่ๆ เปิดมุมมองและโลกทรรศต่อการท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น พยายามและรู้จักแบ่งปัน สร้าง
เครือข่ายและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็น
ความภูมิใจของครอบครัว ของคณะ ของอาจารย์ และเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ฝึกฝนให้นักศึกษามีความพร้อมสู่วัย
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลจ าเป็นต้องมีคณะท างานที่เข้มแข็ง 
มีบุคลากรหลักในการท าหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ประชุมวางแผน จัดท ารายละเอียดกิจกรรม ก าหนด
รูปแบบกิจกรรม การจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเชิญวิทยากร การเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเขียนข่าว การ
ประสานจัดกิจกรรมในต่างประเทศ การจัดท าวีซ่าเพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา การเดินทางไป
ราชการต่างประเทศของนักศึกษา การซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทางไปต่างประเทศ กระบวนการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ จนกระทั้งการสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ทุกๆ ขั้นตอนจ าเป็นต้องฝึกฝนผ่านประสบการณ์การเผชิญกับอุปสรรค ปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหามากมาย 
กว่าที่การด าเนินการแต่ละขั้นตอนจะส าเร็จและเสร็จสิ้นกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษา   สู่สากลมีข้ันตอนการด าเนินงาน 15 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
ในแต่ละปีงบประมาณ นักวิเทศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลต้องทบทวน

ผล     การด าเนนิในรอบท่ีผ่านมาและสรปุผลเพ่ือเสนอผูบ้งัคับบญัชาพิจารณา พร้อมกับการเสนอกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนานักศึกษาสู่สากลต่อคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและการบริการวิชาการเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1.1 การเสนอกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
1.1.1 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในรอบปีที่ผ่านมา 
1.1.2 จัดท ารายละเอียดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลในปีงบประมาณต่อไป 
1.1.3 น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในรอบปีที่ผ่านมาและกิจกรรม

เพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลในปีงบประมาณต่อไปต่อหัวหน้างานพิจารณาและน าเสนอรองอธิการบดีที่
รับผิดชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.1.4 น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในรอบปีที่ผ่านมาและกิจกรรม
เพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลในปีงบประมาณต่อไปต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนา
นักศึกษาสู่สากลและการบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.1.5 แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากลในปีงบประมาณต่อไป และ
จัดท าค าขอเสนองบประมาณต่อกองนโยบายและแผนต่อไป  

1.2 ติดต่อประสานกับคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และผู้ประสานงานระดับคณะ 
1.2.1 ประสานกับคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และผู้ประสานงานระดับคณะ

เพ่ือแจ้งผลการอนุมตัิงบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในแต่ละปีงบประมาณ 
1.2.2 ประสานกับคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และผู้ประสานงานระดับคณะ 

เพ่ือแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ 

ปัญหา ปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลไม่สามารถระบุวันที่แน่นอนได้ 
แนวทางแก้ไขปัญหา ระบุเดือนหรือช่วงไตรมาสที่สามารถจัดกิจกรรมได้ในปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
สู่สากล  
ข้อเสนอแนะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดกิจกรรม ควรด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการ 
คณะท างาน และคณะต่างๆ รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และในกรณีที่ทราบวันที่จัดกิจกรรมแน่นอน
แล้ว ให้ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการ คณะท างาน และคณะต่างๆ ทราบโดยด่วนอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการจัด
กิจกรรม ผ่านการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การประชุมและวางแผนการด าเนินงาน 
 หลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากลและการบริการวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจกรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการแล้ว นักวิเทศสัมพันธ์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบจะด าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

2.1 จัดประชุมคณะกรรมการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของ
งาน เช่น ฝ่ายด าเนินงาน ฝ่ายกรรมการ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายโสต ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายอาหาร เป็นต้น 

2.2 ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรม โดยค านึงถึงจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ความเหมาะสมของสถานที่ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมที่ฟังบรรยาย กิจกรรม
แข่งขัน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมสัมภาษณ์ กิจกรรมแสดงโชว์ กิจกรรมน าเสนอ
งาน เป็นต้น จ าเป็นต้องเลือกสถานที่ และห้องประชุมให้เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม รวมถึงการรองรับจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละห้องด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับบรรยายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับการ Workshop ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการจัดห้องส าหรับการรายงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล 
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2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน โดยส่งให้หัวหน้างานพิจารณาเบื้องต้น และเสนอรองอธิการบดี
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและน าเสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและพิจารณาลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือส่งส าเนาค าสั่งแก่บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือเตรียมท า
หน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป  
 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ 069/2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 

................................................................... 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จะจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 

ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น า มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง ตลอดจนเกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ปัญหาและสั่งการตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ประธาน 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกจิการนักศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์     กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด  กรรมการ 
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   กรรมการและเลขานกุาร 

   นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 
 
 

ภาพที่ 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน มหีน้าที่ในการด าเนินกิจกรรม ASEAN Leadership ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยตาม
วัตถุประสงค์การจัดกจิกรรม ประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ดังนี้  

2.1 ฝ่ายประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงาน ให้ข้อมูล อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ดูแลนักศึกษาตลอดการจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย  

 ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต    หัวหน้า 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า ผู้ช่วย 
 อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์  ผู้ช่วย 
 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวรัตติญาภรณ์ รอดตะเภา  ผู้ช่วย 
 นางสาวจิตราภรณ์ ขาวจุ้ย   ผู้ช่วย 
 นางชนก จิตรตรง    ผู้ช่วย 
 Mr. Tang Jingbo   ผู้ช่วย  
2.2 ฝ่ายต้อนรับ ท าหน้าที่ลงทะเบียน ต้อนรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วย 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ หัวหน้า 
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนวิวิธ  ผู้ช่วย 
อาจารย์สุทธีรา ค าบุญเรือง  ผู้ช่วย 
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่   ผู้ช่วย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.3 ฝ่ายทัศนศึกษา ท าหน้าที่พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ กิจกรรม Volunteer project  ประกอบด้วย 
อาจารย์ประพล จิตคติ   หัวหน้า 
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์  ผู้ช่วย 

2.4 ฝ่ายสวัสดิการและที่พัก ท าหน้าที่ติดต่อประสาน จัดเตรียมของที่ระลึก ดูแลและให้บริการด้านอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน อาหารเย็น และที่พักแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว หัวหน้า 
อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว  ผู้ช่วย 
ดร. วรรณพรรณ รักษ์ชน    ผู้ช่วย 
อาจารย์ศิริพร โสมค าภา    ผูช้่วย 

 
 

ภาพที ่5 ตัวอย่างแสดงหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในค าสั่ง 
 
 
ปัญหา บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งบางท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากภารกิจเร่งด่วนและภารกิจส่วนตัว 
แนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่สามารถช่วยปฏิบัติงานได้จริงๆ และในแต่ละฝ่ายควรมี
คณะท างานอย่างน้อย 3-5 คนตามจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจงาน เพื่อให้สามารถสลับหรือช่วยกันท างาน
ในกรณีที่บางคนอาจติดภารกิจด่วนและไม่สะดวกมาช่วยปฏิบัติงานได้  
ข้อเสนอแนะ –  
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท ารายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท ารายละเอียดกิจกรรมและขอ
อนุมัติการจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

3.1 ร่างก าหนดการจัดกิจกรรมและรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม โดยรายละเอียดต่างๆ 
ประกอบด้วย  

 1) ร่างก าหนดการที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม และกิจกรรมในแต่ละ
ช่วงเวลา 

ก าหนดการ 
English Expo and International Cultural Festival  

ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
8 มกราคม 2563 
เวลา 08.00 -08.30 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานกัศึกษา 
เวลา 08.30 น.   พิธีเปิด English Expo and International Cultural Festival  

 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  
โดยงานวิเทศสัมพนัธแ์ละกจิการอาเซียน 

 กล่าวเปิดและตอ้นรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

 การแสดงนานาชาติ  
 ถ่ายภาพร่วมกัน 

เวลา 09.30 -10.30 น.  การแข่งขนัแนะน ามหาวทิยาลัย (ทีมละ 5 นาที รวม 6 ทมี) 
โดยคณะกรรมการตัดสิน 

* แจกอาหารว่างภายในห้องประชุม 
เวลา 10.30 -11.30 น. การตอบปัญหาอาเซียน ASEAN Quiz (ทีมละ 3 คน) 

วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พนัธ์กล่ า 
เวลา 11.30 -12.30 น. ท าอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษ 

วิทยากรโดยคุณภาคภูมิ พินเมืองทอง ติวเตอร์จาก the Witconcept 
เวลา 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 – 14.30 น. การสร้างงานด้วยตนเอง: Smart Content by using English 

วิทยากรโดย คุณศศิพงษ์ บุญยงค์ ผูจ้ัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  
เวลา 14.30 -15.30 น. การแข่งขนั Cover Dance & B-Boy Dance  

โดยคณะกรรมการตัดสิน 
* แจกอาหารว่างภายในห้องประชุม 

เวลา 15.30 -16.30 น.  KPRU Hollywood English Game  
วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พนัธ์กล่ า 

เวลา 16.30 น.   พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร 
เวลา 17.00 น.   เสร็จสิน้กจิกรรม 
 

....................ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม.............................. 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างก าหนดการจัดกิจกรรม 
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 2) การจัดท าแนวทางการสัมภาษณ์ คะแนนการพิจารณา และเกณฑ์การแข่งขัน
ส าหรับการจัดกิจกรรม หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

 

 

Speech 

Criteria for judging  

Criteria 15 Points 10 Points 5 Points 

General Appearance, 
Poise, and posture 

Neatly dressed and well roomed, good 
posture, smiled when appropriate, 
seemed confident and at ease through 
the speech 

Adequate dress and grooming, 
posture varied-affected by 
nervousness, overcame initial 
awareness, spoke with a few 
pauses of fill words 

Dress is sloppy, distracting, 
clearness or grooming an issue    

Appropriate gestures 
and eye contact   

Used natural movement and descriptive 
gesture that displayed energy, created 
mood, and helped audience visualize, 
only occasionally glanced at notes, made 
consistent and meaningful eyes contact 
with audience 

Used some movement and 
gesture, but they didn’t enhance 
the speech some eye contact, but 
read on notes to a level of 
distraction 

Used movement and gestures 
that distracted from the speech 

Voice: 
Projection and Volume, 
Fluency, and control  

Speaker’s voice, varied effectively with 
dear expression, clear pronunciation, 
speed, time and volume to engage and 
keeps audience attention and be heard 
across the room, tone of voice, pace and 
emotion enhance the impact of the 
speech 

Speaker’s attempted to vary 
voice, expression, tone, and 
volume, but was occasionally 
loud at too soft to be easy heard. 
Clarity of speech was 
inconsistent. Although the 
speaker captured the attention of 
the audience, inconsistent 
pausing.  

Speaker’s attempted to vary 
voice tone, but with little effect. 
Audience was inconsistently 
engaged. Speaker was not loud 
enough for the judges to hear 
and did not convey personality. 
Speaker spoke in a monotone 
voice, was hard to understand  

Use of Language  Speaker’s use of language was excellent, 
the words were put together well to 
convey meaning without appearing to 
be memorized, effective use of language 
without being too technical of flowery. 
Correct grammar used.  

Speaker didn’t read entire speech 
but stumbled to some degree, 
sounds memorize. More technical 
or flowery terms used than 
needed to provide effective 
information. Grammar was 
inconsistently correct.   

Speaker read speech from cards 
and stumbled with frequent, 
speaker use technical terms or 
flowery without explanation or 
out of context. Words were not 
put together well, meaning 
difficult to understand. Grammar 
was week.   

 

 

 

Signature …………………………………………….. 

(……………………………………………………………) 

 

ภาพที ่7 ตัวอย่างเกณฑ์การแข่งขัน 
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ใบลงคะแนน ASEAN Quiz  

คณะ ชื่อสมาชิก ROUND 1 
(50 points) 

ROUND 2 
(50 points) 

ROUND 3 
(100 points) 

TOTAL 
(200 points) 

1. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1. นางสาวนภาวรรณ ภญิโญ        
2. นางสาวสุภัทรา นาคโสมะกลุ   
3. นางสาวนภาว ี มีสัตย์              

    

2. วิทยาการ
จัดการ 

1. นางสาวฐปนัท ยะสินธ ์
2. นางสาวออมสิน สามงามยา 
3. นางสาวลดาวลัย์ ลันดา  

    

3. ครุศาสตร ์ 1. นายณัฐวัฒน์ แก้งค าพิศุทธิ์ 
2. นายธวัช ดีสีสุข 
3. นายกรปณต เดือนพงศ ์

    

4. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

1. Miss Su Myat Myint Mo 
2. นายตรีทศ ค าอินทร ์
3. นายจักรกฤษ หลาแก้ว 

    

5. มรภ. กพ.       
แม่สอด 

1. นางสาวกรองแก้ว  อินไชย
เทพ       
2. นายธันรัตน์  จันทร 

    

 

……………………………………………………….. 
(_________________________) 

JUDGE 
 
 
 
 

 

ภาพที ่8 ตัวอย่างใบลงคะแนน 
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KPRU Hollywood English Game 
English Expo International Cultural Festival 

Kamphaeng Phet Rajabhat University 
January 8th, 2020 
----------------------- 

Instructions: 
 1. Grouping into 5 members for each team and they will have to randomly select the type of vocabulary to be a charade in one of the 
following topics: 
  1.1 Animals (10 words) 
  1.2 Fruits (10 words) 
  1.3 Things and Objects (10 words) 
  1.4 Parts of the body (10 words) 
  1.5 Occupations (10 words) 
  1.6 Sports (10 words) 
  1.7 Verbs (10 words) 
  1.8 Daily routines (10 words) 
 2. All members of the team will stand abreast. When the game begins, the person on the far right runs to the front of his friend, in which 
someone hand on a picture card to him/her and lifted up overhead without seeing what the picture is.  
 3. Then, the remaining 4 friends who are standing opposite will act out through body language or description to charades and a cardholder 
must answer in English only. If there is any word is spoken directly from the term of that picture or a holder see that picture, the score will not 
be counted. 
 4. When a picture card was answered correctly, a cardholder runs to stand in a row on the left hand. immediately, the other at the right 
hand run to hold and charades the next picture card instead. Members in the group will keep charades alternately until the time or the picture 
card runs out, 2 minutes per round. If a cardholder is unable to guess, he/she can change to another picture card by saying "Pass"  
 5. The top 3 groups will be chosen as winners, including 1st, 2nd, and 3rd place respectively. If any of the 3 ranked teams ends in a draw, 
the score will be decided by playing the game again using 5 picture cards, with 1 minute per round 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างแสดงการเล่นเกม 
 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างแสดงเกณฑ์การตัดสิน
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3.2 การจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรม โดยระบุวันเวลา สถานที่ที่จะจัดกิจกรรม 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม รหัสงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรม รายการค่าใช้จ่าย ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่ต้องใช้ด าเนินการ  

 

ภาพที ่11 ตัวอย่างแสดงบันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม 
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ปัญหา การเปลี่ยนแปลง/เลื่อน/เหลื่อมเวลาจากช่วงเวลาที่ระบุในก าหนดการ ท าให้บางกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มี
ความส าคัญต้องปรับลดเนื้อหาและรายละเอียดบางส่วนออกไป 
แนวทางแก้ไขปัญหา ควบคุมการจัดกิจกรรม การบรรยาย การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 
ข้อเสนอแนะ ประสานแจ้งก าหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกคน ได้แก่ วิทยากร พิธีกร 
ผู้ด าเนินรายการในแต่ละช่วง คณะกรรมการ อาจารย์ผู้ดูแลควบคุม หรือนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน โดยการเน้นย้ า
เรื่องเวลาและกิจกรรมที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ทุกคนบริหารจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองรับผิดชอบให้อยู่ในช่วงเวลาที่ก าหนด และคอยก าชับหรือแจ้งเตือนอีกครั้งเมื่อจัดกิจกรรม
จริง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด าเนินการกิจกรรมของตนเองให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้กิจกรรม
ในภาพรวมสามารถด าเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ 
 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และจัดสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรม โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้  

4.1 การจัดหาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลนั้นมีหลายรูปแบบ 
ทั้งการบรรยายโดยวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอ การรายงานผล ซึ่งเป็นทั้งกิจกรรมในห้องและ
นอกห้อง ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละครั้งจึงเป็นไปไปรูปแบบกิจกรรมที่จะจัดแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม วัสดุอุปกรณ์
โดยทั่วไปที่จะต้องมีการจัดหาและเตรียมส าหรับการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ได้แก่  

1). ป้ายไวนิล ซึ่งเป็นป้ายชื่อกิจกรรมส าหรับประกอบการถ่ายภาพ  
2) ป้ายโฟมส าหรับประดับบนเวที หรือแสดงชื่อกิจกรรม 
3) PowerPoint ส าหรับพิธีเปิดหรือการบรรยาย หรือการจัดกิจกรรมย่อย 
4) วัสดุอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ในกิจกรรม 
5) เกียรติบัตรส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับรางวัล หรือผู้ได้รับคัดเลือก 
6) ธงชาติส าหรับประดับเวที หรือภายในมหาวิทยาลัย 
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4.2 การจัดเตรียมสถานที่ โดยด าเนินการดังนี้  

1) เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ส านักงานบริการวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือจองห้องส าหรับใช้
จัดกิจกรรมที่เว็บไซต์ https://asl.kpru.ac.th  

 คลิกท่ี ระบบสารสนเทศ 

 คลิกท่ี ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

 

https://asl.kpru.ac.th/
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เมื่อคลิกเข้ามาจะพบกับหน้าจอระบบจองใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ จากนั้นให้คลิกเข้าสู่ระบบ ซึ่งเป็นรหัส
ที่ผู้รับผิดชอบได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

 
 

 ใส่ข้อมูลชื่อเข้าระบบ และรหัสผ่าน 

 
 

 คลิกเลือกห้องที่ต้องการจอง 
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 ใส่รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วคลิกบันทึก เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองใช้ห้องเรียบร้อยสมบูรณ์ 

โดยต้องตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจอง
ห้องอีกครั้ง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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 เช็คสถานการณ์อนุมัติใช้ห้องได้ที่ ข้อมูลขอใช้อาคารสถานที่  
2) ประสานการจัดแถวเก้าอ้ีกับฝ่ายอาคารสถานที่และส านักงานบริการวิชาการและจัดหา

รายได้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องการจัดสถานที่ให้หน่วยงานที่ยื่นขอใช้สถานที่ เพ่ือแจ้งรายละเอียดการ
จัดเตรียมเก้าอ้ีนั่งให้พอกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบการจัดที่นั่ง และจ านวนแถวที่ต้องการเพิ่มเติม 

3) นัดหมายวันเวลาจัดสถานที่และตรวจเช็คการจัดสถานที่กับฝ่ายอาคารสถานที่และ
ส านักงานบริการวิชาการและจัดหารายได้ 

4) ตรวจเช็คการจัดสถานที่ตามที่ได้ประสานแจ้งรายละเอียด โดยควรตรวจเช็คก่อนการ
จัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน หากมีการเพ่ิมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดแถว
การนั่ง หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม ควรประสานแจ้งผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคารสถานที่และส านักงานบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ เพ่ือจัดสถานที่ใหม่ให้เป็นไปตามท่ีต้องการโดยด่วน 

6) เมื่อจัดสถานที่เรียบร้อยแล้ว ควรประสานแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องทราบและหากเป็นกิจกรรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลส าคัญ หรือผู้อาวุโส หรือต้องด าเนินการตาม
ระเบียบพิธีการมาก ควรแจ้งคณะท างานเพื่อตรวจเช็คสถานที่ร่วมกัน เพ่ือให้การจัดสถานที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง
และสมเกียรติกับกิจกรรมที่จะจัดนั้นๆ มากที่สุด 
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4.3 การจัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการลงชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักเรียน 
นักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยากร คณะกรรมการ คณะท างาน และนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงาน หรือนักศึกษา staff ซึ่งเอกสารนี้มีความส าคัญท่ีจะต้องใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ดังนั้น เอกสารใบลงชื่อจึงต้องมีข้อมูลครบถ้วนที่จะใช้ประกอบการเบิกจ่าย ได้แก่        
ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม ล าดับที่ ชื่อ-สกุลผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต าแหน่ง ช่วงเวลาการ
เข้าร่วมกิจกรรม ดังภาพ  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ASEAN Young Leaders 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ลงชื่อ 

เวลา 
08.00 – 12.00 น. 

เวลา 
12.00 – 17.00 น. 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     

 

ภาพที่ 12 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ASEAN Young Leaders 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

ภาพที่ 13 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ASEAN Young Leaders 

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน 
ลงชื่อ 

เวลา 
08.00 – 12.00 น. 

เวลา 
12.00 – 17.00 น. 

1     
2     
3     
4     
5     

 

ภาพที่ 14 แสดงใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับนักศึกษา 

 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมวิชา คณะ 
ลงชื่อ 

เวลา 
08.00 – 12.00 น. 

เวลา 
12.00 – 17.00 น. 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
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4.4 การจัดเตรียมของที่ระลึก เพ่ือมอบให้แก่วิทยากรที่เชิญมาบรรยายให้ความรู้ หรือมอบแก่
คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสิน คณะท างาน หรือตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงาน 
ตัวแทนคณะ ตัวแทนนักศึกษาเป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับ และของที่ระลึกที่จะมอบ
ให้ ซึ่งจ าเป็นต้องสื่อถึงการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และควรเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่า เน้นการ
สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นเป็นส าคัญ    

 

ภาพที่ 15 กระเช้าสินค้าโอทอปเมืองก าแพงเพชร 
มอบแด่สถานทูตเวียดนามประจ าประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร                                                                                                    

ภาพที ่16 กระเช้าสินค้าโอทอปเมืองก าแพงเพชร 
มอบแด่สถานกงสุลไทย ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชน  

เพ่ือแสดงความขอบคุณส าหรับการประสานงานสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ     
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ภาพที ่17 กระเช้าขนมท้องถิ่นก าแพงเพชร 
มอบแด่วิทยากร 

 

 
ภาพที ่18 กระเช้าผลไม้ท้องถิ่นก าแพงเพชร 

มอบแด่วิทยากร 
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ภาพที่ 19 ผ้าทอเมืองก าแพงเพชร 

มอบแด่อธิการบดีเพ่ือขอบคุณส าหรับการต้อนรับคณะและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
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ภาพที่ 20 ภาพระบ าชากังราว 

มอบแด่สถานทูตไทย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ให้การบรรยายความรู้  
ต้อนรับคณะและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 

 

            
ภาพที ่21 หนังสือศรีสักทองและสินค้าโอทอป 

มอบแด่สถานทูตไทย ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
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ภาพที ่22 กรอบรูปช้าง 
มอบแด่วิทยากร 

 

 
ภาพที่ 23 กระเช้าโอทอป 

มอบแด่วิทยากร 
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ภาพที ่24 กรอบช้างแกะสลักก าแพงเพชร 
มอบแด่ผู้แทนมหาวิทยาลัยและผู้แทนนักศึกษา 
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ภาพที่ 25 สินค้าโอทอปก าแพงเพชร 
มอบแดผู่้ประสานงานจากแต่ละมหาวิทยาลัย 

 

 
ภาพที ่26 กรอบรูป 

มอบแด่ผู้ผู้แทนจากแต่ละมหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 27 ของขวัญที่ระลึก 

มอบให้ผู้ที่ได้รับรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่นในแต่ละด้าน 
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ภาพที ่28 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
 
 



37 
 

 

 

ภาพที ่29 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
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ภาพที ่30 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
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ภาพที ่31 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
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ภาพที ่32 ของที่ระลึกส าหรับจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
 

ปัญหา 1. การจัดท ารายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บางครั้งมีความผิดพลาดด้านตัวสะกด 
 2. การจัดท าของที่ระลึกบางรายการต้องใช้เวลาในการด าเนินการ  
แนวทางแก้ไขปัญหา  1. ให้นักศึกษาหรือผู้ประสานงานตรวจสอบรายชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์เพ่ือใช้ลงชื่อจริง 
   2. วางแผนการจัดท าของที่ระลึกและด าเนินการล่วงหน้า เพ่ือให้การจัดท าของที่ระลึก
เสร็จทันเวลาที่ต้องการ 

ข้อเสนอแนะ – 
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ขั้นตอนที่ 5 การเชิญวิทยากร 
 ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากลนั้น วิทยากรถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะจะเป็น
บุคคลที่มีส่วนช่วยท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ แนวทาง วิธีการและกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง              
มีวิสัยทัศน์และแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองสู่สากล ดังนั้น การพิจาณาเชิญวิทยากรในแต่ละครั้ง จึงควรต้องพิจารณา
คุณสมบัติของวิทยากรแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม และมีความเชี่ยวชาญกับหัวข้อที่จะจัดขึ้นให้มากที่สุด โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

5.1 จัดเตรียมรายชื่อวิทยากร โดยเลือกวิทยากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยแนบประวัติของวิทยากรเพ่ือ
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาหรือรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบพิจาณาให้ความเห็นชอบ 

5.2 ท าหนังสือเชิญวิทยากร เมื่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้รับผิดชอบด าเนินการร่างหนังสือเชิญ
วิทยากร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 

ที่ อว 0615/..เลขท่ีหนังสือท่ีออก..              มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
           อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร  62000 
 

                      วัน เดือน ปี 
เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน ....ชื่อวิทยากร................ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ จ านวน 1 ฉบับ 
 ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนจะจัดกิจกรรม ....ชื่อกิจกรรม.........       
ในวันท่ี ..............วันเดือนปีที่จะจัดกิจกรรม.................... นั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเป็นวิทยากรกิจกรรม ....ชื่อกิจกรรมหรือหัวข้อ....... ในวันที่ 
.....วันเดือนปีที่จะเชิญวิทยากรมา................ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รายละเอียดก าหนการดังเอกสารที่แนบมาพร้อม
กันน้ี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้...........ชือ่ผู้ประสานงาน............... ต าแหน่ง...............เป็นผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ …………………… 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณส าหรับการ
ประสานงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย   
                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รตันา รักการ) 
       รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซยีน 
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5570-6627 
 

ภาพที ่33 แสดงหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก 
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5.3 สรุปรายละเอียดการจัดกิจกรรม จัดท ารายละเอียดการจัดกิจกรรมสั้นๆ เพ่ือให้วิทยากรรับทราบ
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม สิ่งที่ต้องการเน้นย้ าให้วิทยากรพูดหรือสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ/ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่วิทยากรในการจัด
เตรียมการบรรยายหรือจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของการจัดกิจกรรมากท่ีสุด 

5.4 การจองห้องพักส าหรับวิทยากร ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมของห้องพักกับวิทยากรที่จะเชิญมา โดย
พิจาณาความอาวุโส ความสะดวกของวิทยากร และความปลอดภัยของโรงแรมที่พักท่ีจะจองให้วิทยากร เป็นส าคัญ 

5.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร ให้ผู้รบัผิดชอบสอบถามวิทยากรถึงความสะดวกใน
การเดินทางมา เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร การเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจ าทาง หรือการขอให้รถตู้ของมหาวิทยาลัยเดินทางไปรับ เป็นต้น ทั้งนี้ หากเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือ
รถโดยสารประจ าทาง ผู้รับผิดชอบจ าเป็นต้องด าเนินการจองพาหนะนั้นให้แก่วิทยากร รวมถึงการเช็คอินเพ่ือขึ้น
เครื่องด้วย และติดตามเอกสาร ตั๋วโดยสารและใบเสร็จรับเงินส าหรับใช้ประกอบการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยด้วย 
ส าหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้ระบุขอใช้รถยนต์ส าหรับวิทยากร โดยระบุหมายเลขรถยนต์ส่วนตัวของ
วิทยากรที่จะใช้ ระยะทางไป-กลับที่วิทยากรจะต้องเดินทาง วันที่จะเดินทาง และค านวณค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
การเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

5.6 การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ส าหรับวิทยากร ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมต้องประสานกับวิทยากรเพ่ือ
สอบถามรายละเอียดสื่อ อุปกรณ์ที่วิทยากรจ าเป็นต้องใช้ประกอบการบรรยายหรือจัดกิจกรรม เพื่อที่จะได้จัดเตรียม
ไว้ให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ เมื่อจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วควรประสานยืนยันกับวิทยากรอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าการ
จัดเตรียมอุปกรณ์นั้นถูกต้องเป็นไปตามที่วิทยากรต้องการ  

5.7 การรับ-ส่ง วิทยากร ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าตารางรับ-ส่งวิทยากรให้เรียบร้อยเพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูล
แก่วิทยากร และพนักงานขับรถยนต์ หรือผู้ประสานงาน เพื่อให้ทุกคนได้บริหารจัดการเวลา และเตรียมความพร้อม
ของตนเองให้เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ เช่น ตารางรับ-ส่งจากสนามบิน – มหาวิทยาลัย – สนามบิน ตารางรับ-
ส่งจากโรงแรมที่พัก – มหาวิทยาลัย – โรงแรมที่พัก ตารางรับ-ส่ง จากสนามบิน – โรงแรมที่พัก – สนามบิน เป็นต้น  

5.8 การประสานจองยานพาหนะกับฝ่ายยานพาหนะ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะต้องประสานจองรถตู้
มหาวิทยาลัยกับฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง จากนั้นเขียนแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ ซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มขอใช้
รถยนต์ในต่างจังหวัด และแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ในจังหวัด เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จัดส่งแบบฟอร์มแก่
ฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง และประสานขอชื่อพนักงานขับรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานขับรถ และ
หมายเลขทะเบียนรถเพ่ือใช้ด าเนินการเรื่องขออนุญาตไปราชการต่อไป  
ปัญหา รถตู้มหาวิทยาลัยและพนักงานขับรถมักมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีภารกิจอ่ืนเร่งด่วน  
แนวทางแก้ไขปัญหา จัดท าบันทึกขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรถตู้มหาวิทยาลัยและพนักงานขับรถใหม่  
ข้อเสนอแนะ ควรให้บันทึกการใช้รถตู้มหาวิทยาลัย และพนักงานขับรถจริงเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว เพ่ือไม่ให้
เสียเวลาในการบันทึกขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลอีก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเคลียร์เงินคืน 
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ขั้นตอนที่ 6 การเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากลนั้น จะต้องมีการเชิญผู้บริหารเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 
การเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริหาร คณะกรรมการ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และ
การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีดังนี้ 

6.1 การเชิญผู้บริหารเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมจ าเป็นต้องมีประธานกล่าวเปิด
กิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดท าบันทึกขอเชิญผู้บริหารเป็นประธานกล่าวเปิด ได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ที่รักษา
ราชการแทน ทั้งนี้ ควรประสานงานกับงานเลขานุการเพ่ือตรวจสอบตารางการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ต้องการ
เชิญเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในเบื้องต้นก่อน จากนั้นจึงท าบันทึกข้อความ และน าส่งเอกสารบันทึกข้อความ 
พร้อมเอกสารแนบก าหนดการจัดกิจกรรม และค ากล่าวเปิดกิจกรรม ตามด้วยการประสานแจ้งการจัดส่งเอกสาร
และประสานยืนยันการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอีกครั้งก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งรายละเอียด
หนังสือเชิญเป็นดังนี้  

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ.....................งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....................... 
ที ่วท. ………/2563..........................................................วันท่ี …………………………................................................. 
เร่ือง….ขอเชิญเป็นประธานเปดิกิจกรรม…………………………………ชื่อกิจกรรม…………………………………………….…. 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มีก าหนดการจัดกิจกรรม………………..ช่ือกิจกรรม………………. ในวันที่  
……………….. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จึงเรียนมาเพื่อขอ
เชิญท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรม………………..ช่ือกิจกรรม………………. ในวันที่ ………………..เริ่มเวลา ................ น. ก าหนดการ      
ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันน้ี 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 
 

          (ช่ือผู้ลงนามในเอกสาร) 
                                        ต าแหน่ง............... 
 
 

ภาพที่ 34 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือเชิญเป็นประธานเปิดกิจกรรม 
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6.2 การเชิญผู้บริหารคณะเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าบันทึกเชิญผู้บริหารคณะเข้าร่วม
กิจกรรม เช่น ร่วมพิธีเปิด ร่วมพิธีปิด ร่วมรับฟังการบรรยาย หรือร่วมฟังการรายงานสรุป ทั้งนี้ ควรจัดส่งหนังสือ
เชิญล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ เพ่ือให้ผู้บริหารคณะสามารถบันทึกตารางล่วงหน้าและบริหารจัดการตารางของ
ตนเองได้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ที่ก าหนดได้ 

6.3 การเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท าบันทึกเชิญคณะกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าจ านวน 2 ชุด โดยเอกสารชุดหนึ่งจัดส่งให้คณะกรรมการ และอีก 1 ชุดเก็บไว้ส าหรับใช้
ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ  

6.4 การประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้รับผดิชอบจะต้องจัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลอ่ืนๆ เช่น Facebook และ Line 
เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ทั่วถึงและเข้าถึงนักศึกษาทุกกลุ่มชั้นปี  

6.5 การประชาสัมพันธ์นักเรียนในเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบ
จะต้องจัดท าบันทึกประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเชิญชวนหรือให้คัดเลือก
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยก าหนดจ านวนนักเรียนที่สามารถจัดส่งรายชื่อได้ ก าหนดการส่งรายการ ชื่อผู้
ประสานงาน และสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมหรือทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  

6.6 การเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท า
หนังสือภายนอก ฉบับภาษาอังกฤษ เพ่ือเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วม โดยระบุรายละเอียด
กิจกรรมให้ครบถ้วน ดังภาพ  
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ภาพที ่35 ตัวอย่างหนังสือเชิญมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม 

ปัญหา การจัดส่งหนังสือประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมยังเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้น้อย 

แนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโดยตรงผ่านคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
และเครือข่ายนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงการจัดกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์สัญจรเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  

 ข้อเสนอแนะ - 
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ขั้นตอนที่ 7 การเชิญสื่อมวลชน 
 ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู่สากล จ าเป็นต้องมีการเชิญสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่การจัดกิจกรรมที่
จัด อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักและ
รับทราบของสาธารณชน ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

7.1 การประสานงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญสื่อมวลชน ผู้รบัผิดชอบจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขอให้งาน
ประชาสัมพันธ์เชิญสื่อมวลชน โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมให้ชัดเจน เพ่ือที่งานประชาสัมพันธ์จะได้ด าเนินการ
ประสานเชิญสื่อมวลชนต่อไป  

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ.....................งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร........................ 
ที ่วท.        /2563..........................................วันท่ี .............................................................................................. 

เร่ือง….........ขอความอนุเคราะห์เชิญนักข่าวส าหรับพิธีเปิดกิจกรรม ...............ใส่ช่ือกิจกรรม.......……………..……... 

เรียน  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มีก าหนดการจัดกิจกรรม........................
ใส่ช่ือกิจกรรม.................โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.......................................................... ในวันที่ ............วัน เดือน ปี ท่ีจะจัดกิจกรรม
..................... นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จึงเรียนมาเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ท่านเชิญนักข่าวส าหรับพิธีเปิดกิจกรรม ................ใส่ช่ือกิจกรรม................ณ .............สถานที่จัดกิจกรรม.............. 
ในวันที่ ......................... เริ่มเวลา .................. น. รายละเอียดการจัดกิจกรรมและก าหนดการดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ มอบหมายให้
....................ช่ือผู้ประสานงาน................ต าแหนง่ผู้ประสานงาน นักวิเทศสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ........................... เป็นผู้ประสานงาน    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 
        (ลงช่ือผู้บังคับบัญชาหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย) 

        ต าแหน่งผู้ลงนาม................................... 

 

ภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เชิญนักข่าว 
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7.2 การเขียนข่าว ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต้องเขียนข่าวส าหรับจัดส่งให้นักข่าวหรืองานประชาสัมพันธ์ทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่นักข่าวส านักต่างๆ ซึ่งผู้รับผิดชอบ
จะเป็นผู้ที่ทราบรายละเอียดมากท่ีสุด  

 
 

 
 

ภาพที ่37 แสดงภาพข่าวกิจกรรมบนสื่อ 
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ภาพที ่38 แสดงภาพข่าวบนสื่อ 
 

ปัญหา การเชิญนักข่าวจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย/ค่าตอบแทนให้แก่นักข่าว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าของขวัญ ซึ่ง
บางรายการไม่สามารถเบิกได้ ท าให้กระทบต่อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 

แนวทางแก้ไขปัญหา จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักข่าวเพ่ือมาท าข่าวโดยเป็นการท างานที่บูรณาการและ
ช่วยเหลือกันและกันมากกว่าการขอรับค่าตอบแทน 

ข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 ในการจัดกิจกรรมการจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งอาหารว่าง
และเครื่องดื่มนอกจากจะเป็นอาหารคั่นระหว่างมื้อและการจัดกิจกรรมแล้ว การเตรียมอาหารกลางวันให้มีความ
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการก็จะท าให้อาหารมื้อหลัก เช่น มื้อกลางวัน มื้อเย็น มีคุณค่าทางโภชนาการมาก
ขึ้นด้วย มีขั้นตอนดังดังนี้  

8.1 การเลือกรายการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม นักวิเทศสัมพันธ์ติดต่อกับร้านอาหาร ร้านขนมเพ่ือ
ขอรายการอาหาร รายการขนมและรายการเครื่องดื่ม โดยสรุปรายการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวนที่จะ
สั่ง โดยต้องสั่งเผื่อไว้ส าหรับผู้บริหาร สื่อมวลชน วิทยากร กรรมการ ผู้ช่วยนักศึกษา ผู้ช่วยปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มาโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 

8.2 การนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดส่งอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพ่ือไม่ให้เกิดการจัด
อาหารมาผิดวันและจัดส่งผิดเวลาหรือสถานที่ นอกจากนี้ ควรมีการประสานยืนยันรายการอาหาร จ านวนอาหารที่
สั่ง และการนัดหมายกับร้านค้าก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้า 1-2 วัน รวมถึงเช้าของวันที่จัดกิจกรรมอีกครั้งด้วย 
เพ่ือให้แน่ใจว่าร้านค้าได้จัดเตรียมท าอาหารและเตรียมให้ครบตามจ านวนที่สั่ง 

 

 

ภาพที ่39 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ภาพที ่40 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ภาพที่ 41 ตัวอย่างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 

 



52 
 

 

ภาพที่ 42 ตัวอย่างอาหาร 
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ภาพที ่43 ตัวอย่างการจัดโต๊ะทานอาหาร 
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ปัญหา อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่เพียงพอ หรือเหลือมากเกินไป 

แนวทางแก้ไขปัญหา เช็คจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มให้แน่นอน โดยใช้แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม 
รวมทั้งประสานยืนยันจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 3 วัน เพ่ือสามารถประสานลดหรือเพ่ิม
อาหารได้  

ข้อเสนอแนะ อาหารว่างหรือเบรกอาจจะน าเสนอขนมในท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขององค์กรหรืออาหารในท้องถิ่น ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ รู้จักท้องถิ่นและบอกต่อ
เท่ากับช่วยให้จดจ าโดยไม่ต้องพ่ึงสื่อโฆษณา จะช่วยเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้ช่องทางหนึ่ง 

 
ขั้นตอนที่ 9 การประสานจัดกิจกรรมในต่างประเทศ 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากล มีทั้งกิจกรรมที่จัดภายในประเทศและในต่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์จ าเป็นต้องประสานการจัดกิจกรรมต่างๆ กับผู้ประสานงานในต่างประเทศ ซึ่งมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้  

9.1 การประสานวัน เวลา และรายละเอียดการจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยการ
ประสานอย่างไม่เป็นทางก่อนผ่านจดหมายอีเล็คทรอนิก (Email) และ WeChat จากนั้นจึงจัดท าหนังสืออย่างเป็น
ทางการเพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม พร้อมรายละเอียด วัน เวลา จ านวนผู้ที่จะเดินทางไปจัดกิจกรรม 
ก าหนดการเดินทางและรายละเอียดการจัดกิจกรรม  

 
 

ภาพที ่44 การประสานผ่านอีเมลล์เกี่ยวกับการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 
 



55 
 

 
 

ภาพที ่45 รายละเอียดก าหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
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 Kamphaeng Phet Rajabhat University name list 

For ……………..ชื่อกิจกรรม…………………………………… 

On ………………วัน เดือน ปีที่จะจดักิจกรรม………….. 

At …………………..ชื่อสถาบันการศึกษาที่จะไปจัดกิจกรรม………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่46 รายละเอียดผู้เดินทางไปจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

No. Name Position Passport No. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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9.2 การจัดท าและส่งหนังสือราชการภายนอก ฉบับภาษาอังกฤษ  

 
 

ภาพที ่47 หนังสือความอนุเคราะห์จัดกิจกรรม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
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ภาพที่ 48 หนังสือตอบรับให้จัดกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
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ปัญหา การตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศใช้เวลาด าเนินการนาน เนื่องจากต้องมีการขออนุญาตจาก
รัฐบาล เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้การด าเนินการยื่นขอวีซ่าของนักศึกษาที่ต้องใช้หนังสือตอบรับ
ประกอบการขอล่าช้าและต้องใช้ช่องทางด่วน ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมาก 

แนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนการประสานงานไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือให้การด าเนินการสามารถเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด และไม่เร่งรีบจนเกินไป  

ข้อเสนอแนะ – 

 
ขั้นตอนที่ 10 การจัดท าวีซ่าเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในต่างประเทศ นักวิเทศสัมพันธ์ต้องด าเนินการเรื่องการจัดท าวีซ่า
เพ่ือเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษาด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

10.1 การจัดเตรียมเอกสารส าหรับยื่นขอวีซ่าของนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบและ
ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะมีความส าคัญต่อการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ซึ่งนักวิเทศสัมพันธ์ต้องมี
การวางแผนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารมีความรวดเร็วและสามารถด าเนินการยื่น
ขอวีซ่าได้ทันในเวลาที่ก าหนด โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่าประกอบด้วย  

 1) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมส าเนา 
 2) หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ 
 3) หนังสือแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 
 4) หนังสือตอบรับให้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
 5) เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 
 6) เอกสารการจองที่พักในต่างประเทศ 
 7) ส าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา 
 8) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 9) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่มิใช่รูปนักศึกษาจ านวน 2 รูป 
 10) แบบฟอร์มการขอวีซ่าที่กรอกสมบูรณ์แล้วของประเทศนั้นๆ 
 11) ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ตามอัตราที่สถานทูตประกาศแจ้ง) 
 12) เอกสารอื่นๆ หากสถานทูตร้องขอ รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนักศึกษา เช่น ข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น  
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ภาพที ่49 ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอวีซ่าไปประเทศจีน 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่เตมิ 

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ในการขอวซ่ีา 
 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษตัวพมิพ์ใหญ่หรือภาษาไทย 
ข้อมูลส่วนตวั 

ช่ือ-นามสกุล ..................... ....................................................................................................................................... .... 

สถานภาพ      โสด          แต่งงาน          แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน)           หมา้ย          หยา่ 
 

                                                                                       วุฒิการศึกษา       Postgraduate             College                              Other (Please specify):  

 

ท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีสามารถติดต่อได ้ เลขท่ี ....................................................... ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั..................................... 
รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัทบ์า้น.......................................โทรศพัทมื์อถือ...................................................... 
ช่ือผูติ้ดต่อ(กรณีฉุกเฉิน) .............................................................. เบอร์โทรศพัท.์....................................................... 

ความสมัพนัธเ์ป็น.................................................................... 
 

ช่ือสถานที่ท างาน /โรงเรียน.......................................................................ต  าแหน่ง/ชั้น ................................................ 
เลขท่ี....................ซอย......................................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง ..................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 

เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน. ................................................................................................. 
 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว (ช่ือ นามสกุล เป็นภาษาองักฤษ) 
1. ช่ือ-สกุล.................................................อาชีพ .........................................ความสมัพนัธเ์ป็น........................................ 
2. ช่ือ-สกุล.................................................อาชีพ .........................................ความสมัพนัธเ์ป็น........................................ 
3. ช่ือ-สกุล.................................................อาชีพ .........................................ความสมัพนัธเ์ป็น........................................ 

 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

                               ออกค่าใชจ่้ายเอง        ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้     อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......................................... 
 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่   มี   ไม่มี 

ถ้าม ีกรุณาระบุวนัที.่.................................................เมือง......................................วตัถุประสงค์.................................... 
 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
ถ้าเคย กรุณาระบุวนัที่..........................................ประเทศ.....................................วตัถุประสงค์.................................... 

ภาพที่ 50 ตัวอย่างรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ต้องนักศึกษาต้องกรอกเพ่ือขอวีซ่า 
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ภาพที ่51 ตัวอย่างแบบฟอร์มการกรอกเพ่ือยื่นขอวีซ่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 



62 
 

10.2 การด าเนินการยื่นขอวีซ่าของนักศึกษา มีวิธีการ 2 แบบ คือ 1) การให้นักศึกษาเดินทางไปสถานทูต
จีนประจ าประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ือยื่นด้วยตนเอง ทั้งนี้ วิธีการนี้ค่อยข้างยุ่งยากและต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการด้วยตนเอง รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงในการกรอกเอกสารที่อาจไม่ถูกต้อง หรือเตรียมเอกสารไปไม่ครบ    
ท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนักวิเทศสัมพันธ์ 2) การใช้เอเย่นต์หรือบริษัทที่รับยื่นเอกสารเป็น
ผู้ด าเนินการให้ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างด าเนินการให้ แต่มีความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นเอกสาร
มากกว่า เนื่องจากบริษัทท่ีรับด าเนินการเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้ด าเนินการจากสถานทูตแล้ว ซึ่งท าให้มีความเชี่ยวชาญใน
การด าเนินการและจัดเตรียมเอกสาร ท าให้การยื่นมีความถูกต้องและเสร็จทันเวลา ดังนั้น ในการยื่นขอวีซ่าของ
นักศึกษาจึงนิยมจ้างบริษัทเป็นผู้ด าเนินการให้มากกว่า โดยนักวิเทศสัมพันธ์จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารตามท่ีต้อง
ใช้ประกอบการยื่นให้ และด าเนินการจัดส่งเอกสารให้บริษัท จากนั้นประสานและติดตามการยื่นเอกสารกับบริษัท
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การด าเนินการเสร็จทันก าหนดเวลา รวมถึงการนัดหมายรับเล่มหนังสือเดินทางเมื่อได้รับอนุมัติ  
วีซ่าจากสถานทูตแล้วด้วย  

 
 

 
 

ภาพที ่52 ตัวอย่างวีซ่าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ปัญหา การยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าในเวลากระชั้นชิด เนื่องจากต้องรอเอกสารบางรายการจากต่างประเทศให้
ครบถ้วน ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ประมาณการไว้ ท าให้ต้องด าเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

แนวทางแก้ไขปัญหา จดัท าแผนการด าเนินการ และการนัดหมายนักศึกษาในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน 
โดยเฉพาะเอกสาร/หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งควรต้องด าเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย    
1 เดือน เพ่ือให้ได้รับหนังสือตอบรับตามแผนที่ก าหนด และสามารถยื่นเอกสารได้ครบถ้วนเพื่อด าเนินการขอวีซ่า
ตามช่วงเวลาปกติ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  

ข้อเสนอแนะ เมื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งให้นักศึกษาด าเนินการท าหนังสือ
เดินทางของตนเอง พร้อมกับจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่าในทันที เพื่อให้การด าเนินการ   
ยื่นขอวีซ่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องยื่นแบบเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุจ าเป็น 
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ขั้นตอนที่ 11 การเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา 
 ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ต้องด าเนินการจัดท าเอกสารต่างๆ  
เพ่ือขอไปราชการต่างประเทศ ซึ่งมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้  

11.1 การจัดท าค าสั่งไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ต้องด าเนินการจัดท าค าสั่งเพ่ือให้นักศึกษาไปราชการต่างประเทศ และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยวันที่จะเดินทางไปราชการ สถานที่จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม      
ชื่อประเทศที่จะไป วัตถุประสงค์การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้น รหัสงบประมาณที่จะใช้ และ
รายชื่อของนักศึกษาที่จะเดินทางไป  

 

ภาพที ่53 ตัวอย่างค าสั่งไปราชการต่างประเทศของนักศึกษา 
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ภาพที ่54 ตัวอย่างรายละเอียดรายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศของนักศึกษาเพ่ือใช้แนบท้ายค าสั่ง 
 

11.2 การจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายของของนักศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องประมาณการค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยเป็นไปตามระเบียบและค าสั่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าใช้จ่ายของ
นักศึกษาประกอบไปด้วย ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าท่ีพักในต่างประเทศ ค่าเดินทางในต่างประเทศ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเรียน เป็นต้น  
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ภาพที ่55 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาในต่างประเทศ 
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ภาพที ่56 ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในต่างประเทศ 
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11.3 การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทางไปราชการแล้ว นัก

วิเทศสัมพันธ์ต้องเขียนรายงานการเดินทางไปราชการของนักศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ 
ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องลงชื่อในรายงานการเดินทางไปราชการที่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจริงที่ได้ใช้
จ่ายจริง ดังนี้  

 
 

ภาพที ่57 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 1 
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ภาพที ่58 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 2 

 
 

 

 

 

 

                                                             หนา้ท่ี 3 
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ภาพที ่59 แบบฟอร์มการเขียนรายงานไปราชการของนักศึกษา หน้าที่ 3 
 

ปัญหา การลงชื่อไม่ครบถ้วนของนักศึกษา หรือบางครั้งก็ลงชื่อผิดต าแหน่ง และรายการค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ซึ่งต้อง
แก้ไขใหม่ ท าให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้า 

แนวทางแก้ไขปัญหา เช็คการลงชื่อของนักศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงการเขียนรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ - 
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ขั้นตอนที่ 12 การซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลที่ใช้สถานที่ในต่างประเทศนั้น นักวิเทศสัมพันธ์จะต้องด าเนินการ
เรื่องการซื้อบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

12.1 การจัดท าหนังสือเพ่ือสอบถามราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศกับบริษัทการบินไทย จ ากัด 
นักวิเทศสัมพันธ์ต้องประสานเรื่องการสอบถามราคาบัตรโดยสารระหว่างประเทศกับริษัทการบินไทย จ ากัด เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังในการซื้อบัตรโดยสารของหน่วยงานราชการ โดยในการสอบถามราคา        
นักวิเทศสัมพันธ์ต้องจัดท าหนังสืออย่างเป็นทางการ ดังภาพ 

 
ที่ ๐๕๓๖/๒๒๐๐            มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร    
       ต.นครชุม  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
       ๖๒๐๐๐ 

 

             ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐   
 

เร่ือง สอบถามราคาบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ อัตราราชการชั้นประหยดั 

เรียน ผู้จัดการส านักงานขาย 

สิง่ที่ส่งมาดว้ย  ๑. ข้อมูลผู้เดินทาง  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๒. ส าเนาหนังสือเดินทาง จ านวน ๓ ฉบับ 
   ๓. หนังสืออนุมัติค่าใช้จ่าย จ านวน ๑ ฉบับ 

  ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีก าหนดการจะเดินทางไปจัดนิทรรศการการศึกษา ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น 

  ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงเรียนมาเพื่อขอสอบถาม
ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ อัตราราชการ         ชั้นประหยัดของบริษัทการบินไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  วันเดินทางไป: วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  วันเดินทางกลับ: วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  จ านวนผู้โดยสาร: ๓ คน  
  เส้นทางบิน: กทม.- คุนหมิง – กทม. 
  ชั้นโดยสาร: ชั้นประหยัด 
  การช าระเงิน: ช าระเงินสด 

  ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงาน     เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๐๖-๖๒๗ มือถือ 
๐๖๓-๓๖๑-๙๕๔๒ อีเมลล์ chotirada@gmail.com 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วยจักขอบคุณยิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  ขอแสดงความนับถือ     

  
     (รองศาสตราจารย์สวุิทย์ วงษ์บุญมาก) 

รักษาการแทน 
    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

 

ภาพที่ 60 ตัวอย่างหนังสือสอบถามราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 

 

 



72 
 

 

รายชื่อขา้ราชการและบุคลากรที่จะเดนิทางไปราชการต่างประเทศ 
นิทรรศการการศึกษา ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน 

ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง Passport No. 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว รองผู้อ านวยการส านกังานส่งเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน 
OF1124178 

2 อาจารย์วยิุดา ทพิยว์ิเศษ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย OF1121373 
3 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์  นักวิเทศสัมพันธ ์ OF1111444 

 

ภาพที ่61 ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการสอบถามราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 

 

ภาพที ่62 ตัวอย่างหนังสือจากบริษัทการบินไทยแจ้งราคาตัวเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ 
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12.2 การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ เมื่อสอบถาราคาตั๋วเรียบร้อยแล้วนัก
วิเทศสัมพันธ์ต้องด าเนินการจองตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับระหว่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าให้
นักศึกษาด้วย โดยเมื่อทราบวันที่เดินทางที่แน่นอนแล้วให้ด าเนินการแจ้งเอเย่นต์ที่จองตั๋วเพ่ือออกตั๋วการเดินทาง
และซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศได้ 

ปัญหา การซื้อต๋ัวมักจะท าในเวลากระชั้นชิด เนื่องจากต้องรอการยืนยันวันเวลาที่แน่นอนจากสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ และรอการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินท าให้ราคาตั๋ว ณ วันที่สามารถท าการซื้อตั๋วได้มักจะมีเวลาแพงกว่า
ปกติ 

แนวทางแก้ไขปัญหา ขออนุญาตเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินโดยสารก่อน เพ่ือให้ได้ราคาตั๋ว
ในราคาที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 

 
ขั้นตอนที่ 13 การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในต่างประเทศนั้น ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ นักวิเทศ
สัมพันธ์ต้องจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

13.1 การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครอง นักวิเทศสัมพันธ์ต้องจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาพร้อมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม อันจะท าให้เกิด
ความเข้าใจไปในทางเดียวกัน รวมถึงการแจ้งบทบาทของแต่ละฝ่ายที่จะต้องด าเนินการและรับผิดชอบเพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท า PowerPoint เพ่ือใช้ใน
การปฐมนิเทศนักศึกษา  

 
                       
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่63 แจ้งการปฐมนิเทศนักศึกษา 
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ภาพที ่64 การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง 
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ภาพที ่64 การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครอง 
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ภาพที ่65 ตัวอย่างรายละเอียดที่แจ้งในการปฐมนิเทศนักศึกษา 
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ภาพที ่65 ตัวอย่างรายละเอียดที่แจ้งในการปฐมนิเทศนักศึกษา 
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13.2 การจัด Workshop เตรียมความพร้อม นักวิเทศสัมพันธ ์ต้องจัด Workshop เตรียมความพร้อมของ
ทีมงานได้แก่ นักศึกษาและคณะ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเดินทางไปจัด การท างานเป็นทีม การ
ซักซ้อมการแสดง การเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา การจัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาส าหรับจัดกิจกรรม เพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  

 

 
 

ภาพที่ 66 ประชุมนักศึกษาและทีมงานเพ่ือแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
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ปัญหา นักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศหรือ workshop เนื่องจากปัญหาเฉพาะหน้า และ
ภารกิจอ่ืนๆ ท าให้ไม่ได้รับข้อมูล ไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนไปจัดกิจกรรม ท าให้เกิดอุปสรรคและปัญหาระหว่าง
การจัดกิจกรรม 

แนวทางแก้ไขปัญหา แจ้งประกาศการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ workshop ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 อาทิตย์ เพ่ือให้
นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการภารกิจอ่ืน และเข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อได้รับข้อมูล
ที่ครบถ้วน และสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าข้อตกลงส าหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก เพ่ือให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนด ทั้งการเข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศ การเข้าร่วมกิจกรรม workshop การจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมตามที่ได้ตกลง รวมถึงสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ให้ระบุสิ่งที่นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบด้วย เช่น คืนค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนหรือเต็มจ านวน ตัดสิทธิ์การพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
อ่ืนๆ ไม่ให้ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรม/ชั่วโมงจิตอาสา เป็นต้น  

 
ขั้นตอนที่ 14 กระบวนการดูแลนักศึกษาในต่างประเทศ 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่สากลในต่างประเทศ นอกจากรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาจาก
ขั้นตอนข้างต้นแล้ว นักวิเทศสัมพันธ์ยังต้องมีกระบวนการดูแลนักศึกษาขณะไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศด้วย ซ่ึงมี
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

14.1 การดูแลด้านสุขภาพ  นักวิเทศสัมพันธ์ต้องก าชับการจัดเตรียมยารักษาโรค หรือโรคประจ าตัวของ
นักศึกษาไปด้วย ก าชับการทานยาให้ตรงเวลาตามเวลาในประเทศไทย รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลสถานพยาบาลที่
อยู่ในพื้นที่บริเวณท่ีพักของนักศึกษาในต่างประเทศ เพ่ือให้สามารถติดต่อสถานพยาบาลได้ในเวลาฉุกเฉินหรือเมื่อ
นักศึกษาเจ็บป่วยได้ทันที นอกจากนี้ ควรแจ้งถึงสภาพอากาศและการเตรียมอุปกรณ์เพ่ือการดูแลตัวเอง เช่น สภาพ
อากาศหนาว ควรให้นักศึกษาเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ สภาพอากาศร้อน ควรให้นักศึกษา
พกร่มระหว่างการท ากิจกรรมหรือการเดินทาง อีกท้ัง นักวิเทศสัมพันธ์ยังต้องศึกษารายละเอียดด้านโรคระบาดหรือ
ข้อควรระวังเก่ียวกับปัญหาสุขภาพในประเทศนั้นๆ ด้วย เพื่อให้นักศึกษาเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน 

14.2 การดูแลการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและนักวิเทศสัมพันธ์จ าเป็นต้องใส่ใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ด้านการใช้ชีวิตในต่างประเทศของนักศึกษาด้วย ไม่ว่าจะเป็น ด้านที่พัก การเดินทาง การ
ใช้ยานพาหนะ การรับประทาน การใช้จ่าย การติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ดังนั้น นักวิเทศ
สัมพันธ์ควรมีการจัดท าคู่มือส าหรับนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 
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ภาพที ่67 คู่มือส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
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ภาพที ่68 คู่มือส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
 

ปัญหา นักศึกษาบางคนไม่ปฏิบัติตามข้อแนะน าที่แจ้ง ท าให้เกิดปัญหาขณะอยู่ในต่างประเทศ เช่น การลืมน ายาโรค
ประจ าตัวไปด้วย ท าให้โรคประจ าตัวก าเริบ บางคนปกปิดอาการป่วยท าให้ป่วยมากข้ึนและต้องนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ซึ่งเสียค่ารักษาพยาบาลในราคาสูง 

แนวทางแก้ไขปัญหา ให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพและน าใบรับรองแพทย์มายืนยัน
ก่อนการเดนิทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยหนักและต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะ - 
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ขั้นตอนที่ 15 การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

15.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้ง นักวิเทศ
สัมพันธ์จ าเป็นต้องสรุปผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
แล้วอย่างน้อย 3 วัน เพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมในภาพรวม การประเมินผลการจัดกิจกรรม รวมถึงปัญหา
อุปสรรคที่พบ เป็นต้น อันจะท าให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการจัดกิจกรรม รวมถึง สามารถน าผลสรุปการจัดกิจกรรม
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการจัดกิจกรรในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนากิจกรรมให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 

รายงานสรปุการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 
ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจัดมาอย่างต่อเน่ืองสู่ปีท่ี 5 โดย
ในครั้งน้ี มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 35 คน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์เป็นเวลา 1 เดือนระหว่างวันท่ี 5 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนและการใช้ชีวิตในบริบทต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม เข้าใจ ตระหนักและมีแรงบันดาลใจท่ีจะ
พัฒนาตนเองในทุกด้าน เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีก้าวทันโลกและมีคุณภาพอย่างแท้จริง 

โอกาสน้ี ได้รับเกียรติจาก Dr. Reezal Ishak คณบดี UniKL MESTECH และ Zakaria Hamid     รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะด้วยความอบอุ่น 
โดยวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับเชิญจากสถานทูตไทย ณ กัวลาลัมเปอร์ ให้เข้าร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรม InterContinental กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพสกนิกรชาวไทยกว่า 320 คน ท่ัวประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมฯ โอกาสน้ี นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ได้ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พร้อมท้ังพูดคุยและสอบถามการเดินทางมาแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเอง 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้เข้าเย่ียมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ สถานทูตไทยกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนาย
อ านาจ พละพลีวลัย์ อัครราชทูตท่ีปรึกษา ให้การต้อนรับคณะ พร้อมบรรยายพิเศษข้อมูลความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-มาเลเซีย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านต่างๆ ของมาเลเซีย อาทิ ระบบการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซียด้านความมั่นคง เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษา 
ในการน้ี ท่านยังกล่าวช่ืนชมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่า เป็นกิจกรรมท่ีดีและจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาโดยตรงเพื่อการพัฒนาตนเอง รวมถึง
ได้เข้าใจบริบทประเทศเพื่อนบ้านในแง่มุมต่างๆ นอกห้องเรียน อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีกว้างไกลและมีมุมมองท่ีหลากหลายและชัดเจนข้ึน 
 วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าพบ Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd Su'ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ เพื่อขอบคุณ
ส าหรับมิตรภาพความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรตลอด 5 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงกล่าวย้ าว่าทั้งสองมหาวิทยาลัยจะด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเน่ืองไปทุกปี ซึ่งเกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษาท้ังสองฝ่าย 
 ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา 28 วัน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ท้ังการพูด ฟัง อ่าน เขียน 
โดยอาจารย์ผู้สอนเน้นการพูดภาษาอังกฤษหน้าช้ันเรียน และการเรียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆ การชมภาพยนตร์ การท่องเท่ียวสถานท่ีส าคัญ การท ากิจกรรมในช้ันเรียน การ
น าเสนองาน และการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาได้รับท้ังความรู้ เทคนิควิธีการ และความสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษและมีทัศนคติท่ีดีกับการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียังได้สัมผัส
บรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตในบริบทต่างประเทศ รู้จักการปรับตัวในการเรียนและการใช้ชีวิต ได้เพื่อนใหม่ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีท้าทาย รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติมากข้ึน ท่ีส าคัญ เปิดมุมมองใหม่ๆ ต่อการเรียน การใช้ชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 
1. ด้วยความแตกต่างของระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือก ท าให้เกิดช่องว่างและการคิดต่างของนักศึกษา เกิดการแบ่งแยกของนักศึกษากันเอง ท้ังน้ี อาจต้องมี

การปรับทัศนคติและมุมมองของนักศึกษาท่ีเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าให้มีความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเพื่อนท่ีไม่ใช่โปรแกรมภาษาอังกฤษหรืออาจไม่เช่ียวชาญภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
มาก  

2. ในการจัดกิจกรรม Workshop อาจต้องมีการเพิ่มประเด็นการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันในต่างประเทศมากข้ึน รวมถึงประเด็นด้านภาษาอังกฤษ อาจต้องปรับพื้นฐานหรืออบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปในระยะเวลาท่ีมากข้ึน  

3. อาจต้องจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้การเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและไม่ต่ืนตระหนกเมื่อต้องเดินทางจริง รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเจอได้
อย่างเหมาะสม 

4. อาจต้องมีมาตรการส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
5. อาจต้องมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมนักศึกษาในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและช่วยกันแก้ไขปัญหาท่ีอาจต้องเจอในระหว่างการเดินทาง 
6. เพิ่มกิจกรรมฯ ส าหรับนักเรียนมัธยมท่ีสนใจเข้าร่วม โดยเก็บค่าธรรมเนียมการด าเนินการ ซึ่งจะเป็นช่องทางหน่ึงในการประชาสันพันธ์และสร้างความเช่ือมัน่ต่อมหาวิทยาลัยฯ ของ

โรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยม โดยนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการเรียน 
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์  

นักวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 

 
 

ภาพที ่69 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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รายงานสรปุการจดักิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-26 
เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผลการจัดกิจกรรมเป็นดังนี้   

การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 1 ประกอบดว้ย การสอนภาษาไทยเบื้องต้น การอา่นท านองเสนาะ การแต่งเรื่องสั้น การต าส้มไทย และร า
มวยไทย รวมถึงประเพณีรดน้ าด าหวัวันสงกรานต์ด้วย           โดยทุกคนสนุกสนานและเข้าใจประเพณีไทยมากขึ้น ซ่ึงมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 5 
ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน โดยทุกคนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับภาษาไทยมากขึ้น ที่ส าคัญนักศึกษาทั้งสองฝ่ายต่างได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ภาษา และวัฒนธรรม อันน าไปสู่มิตรภาพความเป็นพี่ เป็นน้องและเพื่อนที่แนบแน่นมากขึ้น 

โอกาสนี ้รองศาสตราจารย ์ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ยังได้ประชาสัมพนัธ์มหาวิทยาลัยฯ และหลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอีกดว้ย โดยนักศึกษาสว่นใหญ่มีแผนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศไทย  

ส าหรับกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ถือเป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนานกัศึกษาสูส่ากลที่เข้าสู่ปีที่ 3 โดย
คาดหวังให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเดินทางไปจัดค่ายวิชาการฯ มีทกัษะการท างานในบริบทต่างประเทศ มีปฏิภาณไหวพริบ แกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้ มี
มุมมองที่กว้างขึ้น เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ในบริบทความหลากหลายและแตกต่างทางเช้ือชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่รว่มกันได้อยา่งมี
ความสุข โดยมหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะด าเนินกจิกรรมเพื่อการสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่าง
มุ่งมั่นและต่อเนื่องในฐานะมหาวิทยาลยัฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างแท้จริง   

ตลอดการจัดกิจกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับทั้งประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ ประสบการณ์การการจัด
กิจกรรมวิชาการ ฝึกทักษะการสอนและการจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียนที่มีความเป็นวิชาการในบริบทสถานการณ์จริงและสภาพแวดล้อมต่างประเทศ 
ซ่ึงจะท าให้นักศึกษามภีาวะความเป็นผู้น า และสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชวีิตของตนเองต่อไป รวมทั้งยังเกิดเป็น
เครือข่ายมิตรภาพและความเป็นเพื่อนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีนดว้ย   
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรับนักศึกษาสายครุศาสตร์ที่ต้องมีการสังเกตการณ์สอนในช่วงเวลาที่ต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ตอ้งได้รับอนุญาตจากคณะหรอื
โปรแกรมวิชาก่อน โดยคณะหรอืโปรแกรมวิชาต้องด าเนินการขออนุญาตเลื่อนการสังเกตการณ์สอนให้นักศึกษา 

2. ควรมีการจัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้นแกน่ักศึกษาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ณ ประเทศจีน  
3. ควรให้สาขาวิชาอื่นๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิชาการฯ ดว้ย เช่น สาขาเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการสอน/ศกึษาศาสตร์ ซ่ึง

นักศึกษาได้ฝึกการสอนจริงและการจัดท าเอกสารการสอนจริง อันจะท าให้นกัศึกษามีประสบการณ์การสอนและการจดัเตรียมเอกสารที่มี
ทักษะและความช านาญมากขึ้น  

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์  
นักวิเทศสัมพันธ ์

ผู้สรุปรายงานการจัดกิจกรรม 

 
กิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community 

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 
 Thai Youth for the ASEAN Community เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชร ได้มเีวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเป็นประชากรอาเซียนและเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป  

ในการน้ี งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซีย จึงได้จัดกิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community ข้ึน รวมท้ังในกิจกรรมน้ี ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษาประเทศอาเซียน รวมท้ังสิ้น 40 คน เพื่อเรียนรู้และศึกษาประเทศอาเซียนในบริบทและสภาพแวดล้อมจริง อันจะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นและตระหนักถึงการเป็นประชากรอาเซียน บน
พื้นฐานความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ด้วย 
 โอกาสน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากคุณสายสวาท ดวงค า มาเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Workshop และอบรมด้านอาเซียนแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนและน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกัน โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ และนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 120 คน และมีนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกเพื่อไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียนส าหรับกิจกรรมต่อไป
จ านวน 30 คน ท้ังน้ีในการจัดกิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community ท าใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอันเป็นประโยชน์ต่อการ
แลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติ ท่ีส าคัญ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนรุ่นใหมท่ี่มีความเช่ือมั่นและ
ภาคภูมิใจ 

ภาพที ่70 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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รายงานสรปุกิจกรรม ASEAN Young Leaders 2019 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders 2019 ทัศนศึกษาเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียนในบริบทจริง ตลอดจนได้เห็นและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมาเลเซียที่มีความ
แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่เราล้วนคือประชากรอาเซียนที่มีรากฐานและความเป็นพี่น้องในภูมิภาคเดียวกันอย่างกลมกลืน... 

ส าหรับการเดินทางในครั้งนี้ คณะได้เดินทางไปทัศนศึกษาโดยการโดยสารรถไฟจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ
เดินทางด้วยรถบัสโดยสารจากด่านชายแดนสะเดาข้ามไปยังเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประสบการณ์การเดินทางทัศนศึกษาที่ท าให้คณะได้ เห็น
ผู้คนและวีถีชีวิตบนรถไฟ ตลอดจนชมวิวและทิวทัศน์สองข้างทาง รวมถึงการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ริมทางรถไฟด้วย ถือเป็นการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์แก่
คณะอย่างยิ่ง  

โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศอาเซียนของมหาวิทยาลัยฯ ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 แล้ว ในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
เยาวชนสู่สากลร่วมกัน ซ่ึงในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 30 คน ซ่ึงเยาวชนทุกคนต่างได้รับประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ข้ าม
วัฒนธรรม และมีความเข้าใจผู้คนที่แตกต่างมากขึ้น รวมถึงได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนจัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ณ ห้องกาซะลอง 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมทั้งสิ้น 96 คน  

ส าหรับกิจกรรม ASEAN Young Leaders มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนักศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชร ได้มีเวทีการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นประชากรอาเซียนและเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการ
คัดเลือกนักเรียน และนักศึกษาที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นผู้น าเยาวชนอาเซียน เพื่อท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักในการ
เป็นเยาวชนอาเซียนร่วมกันด้วย ซ่ึงกิจกรรมประกอบด้วยการ Workshop ในหัวข้อ ASEAN Young Leaders   โดยอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี วิทยากรที่มาก
ประสบการณ์มาช่วยสร้างวิธีคิด และการมองมุมใหม่ๆ ส าหรับเยาวชนในยุคที่เทคโนโลยีและการไหลเวียนของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้
เน้นให้เยาวชนต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง เรียนรู้ตลอดเวลา และเพิ่มพูนทักษะตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันและอยู่ได้ในโลกอนาคตที่ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง 

ส าหรับกิจกรรมวันนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอ "บทบาทเยาวชนไทยในเวทีอาเซียนกับการสร้างความเป็นสากลในกลุ่มเยาวชน
จังหวัดก าแพงเพชร" ซ่ึงทุกคนมีแนวคิดที่หลากหลาย แต่พร้อมที่จะช่วยกันท าหน้าที่ขับเคลื่อนความเป็นสากลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในพื้นด้วยกันทั้งทักษะ
ด้านภาษา ทัศนคติ มุมมอง และความกล้าที่จะก้าวข้ามและออกจากพื้นที่ความสะดวกสบายเพื่อเรียนรู้โลกกว้างโดยเฉพาะประเทศอาเซียนผ่านกิจกรรม
และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น ในการนี้มีเยาวชนได้รับคัดเลือกเป็น ASEAN Young Leaders จ านวน 28 คน ซ่ึงจะได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ประชาสัมพันธ์บทบาทเยาวชนจังหวัดก าแพงเพชรในเวทีอาเซียน ณ สถานทูตประเทศอาเซียนประจ าประเทศไทยต่อไป 

โดยผลการประเมินกิจกรรมด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ผลการประเมินภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (
X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) การส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         2) ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน และ 3) กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน  

ประเด็นด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการแก้ไขปัญหา 2) ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 3) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคมและการอยู่ร่วมกัน  

ประเด็นด้านคุณภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซียน และ 3) เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ของตนเองสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ 
 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารว่มกิจกรรม คือ การเพิ่มจ านวนในการจัดกจิกรรม และเพิ่มสัดส่วนจ านวนนกัเรียนจากโรงเรียนให้มากขึ้น 

 
ภาพที่ 71 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ภาพที ่72 ตัวอย่างรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 



86 
 

 

 
 

ภาพที่ 73 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ภาพที่ 74 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ภาพที่ 75 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



89 
 

 
 

ภาพที่ 76 ตัวอย่างบันทึกข้อความเพ่ือน าส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
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ปัญหา การจัดเก็บผลการประเมินการจัดกิจกรรมซึง่เก็บได้ไม่ครบถ้วนอาจส่งผลต่อผลสรุปการจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมได้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา ใช้การประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งแบบเอกสารและแบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การจัดท าแบบประเมินผลและการจัดส่งแบบประเมินผล 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล     นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

วัน เดือน ปีเกิด    1 มกราคม 2526 

สถานที่เกิด    อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่อยู่ปัจจุบัน    212/24 ม. 3 ต. นครชุม อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน  ปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
     เกรดเฉลี่ย: 4.00  

พ.ศ. 2554 – 2556  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

   เกรดเฉลี่ย:  3.84 
พ.ศ. 2546-2549:  ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
  เกรดเฉลี่ย:  3.03 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน   นักวิเทศสัมพันธ์ 

ที่ท างานปัจจุบัน    งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 
 
 
 


