
 
 

ก ำหนดกำร โครงกำร “พัฒนำสมรรถนะผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ”  
วันที่ 5-6 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำณ์ อำคำรกองพัฒนำนักศกึษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันพุธที่ 4 พฤษภำคม 2565 
18.00 น. รับวิทยากร ณ สนามบินพิษณุโลก Air Asia FD 3310 
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำณ์ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ  

เวลำ กิจกรรม หมำยเหตุ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 - 10.00 น.  กล่ำวต้อนรับ  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 กล่ำวรำยงำน  
โดย งานวิเทศสมัพันธ์และกจิการอาเซียน 

 พิธีเปิด  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

 มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร/ถ่ายภาพร่วมกัน 
10.00 – 11.00 น. กิจกรรม Rally วิเทศ: เครือข่ายสัมพันธ์ Go Together วิทยำกร: คุณสุดปฐพี เวียงสี  
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
11.15 – 12.15 น. กำรอภิปรำย Panel Discussion:  

 ความเป็นสากลภายในองค์กร  
(Internationalization at Home: IaH) 

 ความเป็นสากล (Internationalization: IZN) 

 การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานภุาพ 

วิทยำกร:  
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบรหิารมูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 
ผู้อ านวยการศูนยภ์ูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ 
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 16.30 น. กิจกรรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร (Workshop):  

 การสร้างความเป็นสากลภายในองค์กร 
Internationalization at Home: IaH 

 การสร้างความเป็นสากล Internationalization: IZN 

 การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างประเทศมืออาชีพ/ตดิต่อต่างประเทศอยา่งไรให้
เกิดประสิทธิภาพ 
 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานภุาพ 

วิทยำกร:  
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบรหิารมูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 
ผู้อ านวยการศูนยภ์ูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษา 
และการพัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ 
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 

16.30 -17.30 น. สรุปกิจกรรมประจ าวัน/นัดหมายวันต่อไป  



วันศุกร์ที่ 6 พฤษภำคม 2565 ณ ห้องสุพรรณิกำณ์ อำคำรกองพัฒนำนักศึกษำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 12.30 น. กิจกรรมสัมมนำวิชำกำรกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนต่ำงประเทศ:  
การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ  
หัวข้อ: 1) การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 2) กิจกรรมสร้างความเป็นสากลภายในองค์กร 3) การบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ 

ทีมวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญ 
1. คุณลักขณา ดอกเขียว 
ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิและพัฒนาทุนทางปัญญา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
อดีตผู้อ านวยการบริหารมลูนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท ์
ผู้อ านวยการศูนย์ภูมภิาคซมีีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา  
4. นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ ์
Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) 
 
Moderator: ดร. ชฎาพร โชตริดาภาณ ์ 

ผู้ด ำเนินรำยกำร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานภุาพ 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.30 น. กิจกรรมสรุปผลการสัมมนาวิชาการการฯ  
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ 

/What’s next?  
และการ reflect งานต่างประเทศของตัวเอง 

 

15.00 น.  เดินทางไปส่งวิทยากร ณ สนามบินพิษณุโลก Air Asia FD 3311 
15.30 น. พิธีปิดกิจกรรม  
16.30 น. เสร็จสิ้นโครงการ/เดินทางกลับภูมิล าเนา  

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


