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ค�ำน�ำ
รายงานสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) จัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ผลการด�ำเนินงานและเผยแพร่ความก้าวหน้าโครงการพัฒนานักศึกษาสูส่ ากล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร ซึ่งด�ำเนินงานโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ภายในเล่มประกอบด้วย
ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาสู่สากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมด้านอาเซียน
ศึกษา กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ตลอดจนการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเยาวชนสู่
สากล ข้อมูลสรุปโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ที่ได้รวบรวม
ไว้นจี้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการ
เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศความ
เป็นสากลทั้งในมหาวิทยาลัยและในต่างประเทศ
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ขอขอบคุณผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมผลักดันทั้งในระดับนโยบาย ให้ค�ำแนะน�ำ และเป็น
ที่ปรึกษาแก่งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนในทุกกิจกรรมของการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษาสู่สากล
จนบรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณคณะกรรมการการด�ำเนินกิจกรรมอาเซียนศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและค่ายวิชาการในต่างประเทศ (AEC) ทีร่ ว่ มกันด�ำเนินงานในการพัฒนานักศึกษาสูส่ ากล
อย่างเข้มแข็งและเต็มทีใ่ นทุกภารกิจ ทีส่ �ำคัญ ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีง่ านวิเทศสัมพันธ์ทกุ คน ทีม่ งุ่ มัน่
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนา
นักศึกษาสู่สากลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถอ�ำนวยประโยชน์ต่อผู้สนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาสู่สากลทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
						
						
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
								
กันยายน 2562
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โครงสร้างคณะกรรมการดำ�เนินกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและค่ายวิชาการในต่างประเทศ
(ASEAN Projects, Exchange Student and Academic Camp Committee: AEC)
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สารจากอธิการบดี
“ด้ ว ยภาวะความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
สังคม และการศึกษา ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับ
ตั ว ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ
ในระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก�ำแพงเพชร ในฐานะสถาบั น
อุดมศึกษาทีม่ หี น้าทีผ่ ลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ รับใช้สงั คม
จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการเสริมสร้าง ส่งเสริมความ
พร้อมทัง้ ทักษะการเป็นผูน้ �ำ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย น�ำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และอยูใ่ นสังคมทีม่ คี วามแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
ได้อย่างมีความสุข โดยตลอดปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
โดยการด�ำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยฯ ได้ด�ำเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนโครงการอาเซียนศึกษา ผ่านรูปแบบ
กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความกล้าและมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในการออกไปใช้ชีวิตและ
เก็บเกีย่ วประสบการณ์นอกห้องเรียนในบริบทต่างประเทศ และสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสากล”
					
				

รองศาสตราจารย์ ดร. สุวทิ ย์ วงษ์บญ
ุ มาก
อธิการบดี
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สารจากรองอธิการบดี
“การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู ่ ส ากลถื อ เป็ น ภารกิ จ
ส�ำคั ญ ของงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละกิ จ การอาเซี ย น
ซึ่ ง ตลอด 5 ปี ที่ ผ ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด�ำเนิ น
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในหลากหลายรู ป แบบ
ทั้ ง ทั ก ษะด้ า นภาษา การท�ำงานเป็ น ที ม การอยู ่
ร่ ว มกั น ในสั ง คมที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม
และภาษา การเรี ย นและการใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศ
ตลอดจนการสร้ า งบรรยากาศความเป็ น สากล
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย แก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ แต่ ไ ด้ รั บ การ
ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเดินทางไปพัฒนาตนเอง
รวมถึง เกิ ด แรงจู ง ใจในการพัฒนาตนเองให้มีศัก ยภาพในที่ สุ ด ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาสู่สากลเพื่อเป็นบัณฑิตที่พร้อมออกไปรับใช้สังคม
อย่างมีคุณภาพ”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
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1. โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
หลักการและเหตุผล
ด้วยภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ท�ำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัว
ในด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ เพื่ อ ให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม
จึงจ�ำเป็นต้องมีแนวทางในการเสริมสร้างและส่งเสริมความพร้อมทัง้ ทักษะการเป็นผูน้ �ำ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย น�ำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 2) เพื่อให้นักศึกษา
มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและสามารถน�ำไปใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการท�ำงาน
ในอนาคต 3) เพื่อให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น�ำ สามารถแก้ปัญหาและถ่ายทอดบริบทความเป็นไทยสู่สากลได้
4) เพื่อให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
2. โครงการอาเซียนศึกษา
หลักการและเหตุผล
นับแต่ปี 2558 ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งท�ำให้ระบบการศึกษาในแต่ละประเทศของภูมิภาค
อาเซียนต่างมีการส่งเสริมและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ประเทศสมาชิก ตลอดจนสร้างการตระหนักถึงการเป็น
ประชากรอาเซียนร่วมกัน อันจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันในบริบทของแต่ละประเทศ บนพื้นฐานความเข้าใจ
ยอมรับในความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ที่ส�ำคัญ ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี และมิตรภาพภายใน
ภูมิภาคอาเซียนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่อาเซียน
จึงมีภารกิจหลักในการบริการวิชาการ เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเทศอาเซียน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
เยาวชนในจังหวัดก�ำแพงเพชรและพืน้ ทีบ่ ริการการศึกษามีเวทีสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ตระหนักถึงการเป็น
ประชากรอาเซียนและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกัน ตลอดจนได้รับประสบการณ์ในท�ำ
หน้าที่เยาวชนอาเซียน เรียนรู้ และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและฝึกความเป็นผู้น�ำ ตลอดจนทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ และเกิดเครือข่ายผู้น�ำเยาวชนอาเซียนที่เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการ แลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ
ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนอาเซียน น�ำไปสู่ความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศ รวมเป็นพลังขับ
เคลื่อนอาเซียนในบทบาทเวทีโลกต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับความรู้ประเทศอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนในพื้นที่รับ
ผิดชอบ มีเวทีสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 2) เพื่อให้ตระหนักถึงการเป็นประชากรอาเซียนและเรียนรู้จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกัน 3) เพือ่ เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์ในการ
ท�ำหน้าทีเ่ ยาวชนอาเซียน เรียนรู้ และเข้าใจประเทศเพือ่ นบ้านอาเซียนและฝึกความเป็นผูน้ �ำ ตลอดจนทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ และเกิดเครือข่ายผู้น�ำเยาวชนอาเซียน
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ตาราง 1 รายละเอียดกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและค่ายวิชาการในต่างประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
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ผลการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า นอาเซี ย นศึ ก ษา การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและค่ า ยวิ ช าการในต่ า งประเทศ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
ตลอดปีงบประมาณ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
ได้ด�ำเนินงาน กิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและค่ายวิชาการในต่างประเทศตามแผนการ
ด�ำเนินงานและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในทุกด้านตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้
1. โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
1.1 กิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl
วัตถุประสงค์
		
1) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็น KPRU Smart Boy & Girl ในการท�ำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
แนวทางจากวิทยากรก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนและก้าวไปสูก่ ารเป็นเยาวชนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วาม
Smart ทัง้ ความคิด ทัศนคติ และการใช้ชวี ติ ทีท่ นั ต่อความเปลีย่ นแปลงได้อย่างภาคภูมใิ จ 3) เพือ่ กระตุน้ การพัฒนา
ทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อันจะน�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
จ�ำนวน 1 วัน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 112 คน โดยเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์ 				
จ�ำนวน 29 คน
• คณะวิทยาการจัดการ 			
จ�ำนวน 11 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		
จ�ำนวน 12 คน
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			
จ�ำนวน 6 คน
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 		
จ�ำนวน 46 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 12 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ โดยนักศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ
คือ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมถึงภาค
การศึกษาปัจจุบนั ตัง้ แต่ 2.50 ขึน้ ไป มีทกั ษะภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับดี มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนด (ช่วงปิดภาคเรียน) ทั้งนี้ นักศึกษา
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก โดยนักศึกษายื่นใบ
สมัครด้วยตนเองและเข้าร่วมกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ จากนั้นเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็น
KPRU Smart Boy & Girl ประจ�ำปี 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกจ�ำนวน 30 คน ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
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รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรม Workshop: How to be Smart People โดยคุณศิริมล โฉมปราชญ์
เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ บริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จ�ำกัด
2. กิจกรรมน�ำเสนอความคิดเห็น: KPRU Smart Boy & Girl
3. กิจกรรมสัมภาษณ์/แสดงความสามารถเพื่อคัดเลือก KPRU Smart Boy & Girl 2019
โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์จ�ำนวน 10 ท่าน
4. การประกาศผลการคัดเลือก KPRU Smart Boy & Girl 2019 และมอบเกียรติบัตร
ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) มหาวิทยาลัยฯ ได้นักศึกษา KPRU Smart Boy & Girl ในการท�ำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรให้เป็นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศ 2) นักศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละแนวทางจากวิทยากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนและก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความ Smart
ทั้งความคิด ทัศนคติ และการใช้ชีวิตที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างภาคภูมิใจ 3) นักศึกษาสามารถน�ำความรู้ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปถ่ายทอดและต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
ต่อไป 4) กระตุ้นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อันจะน�ำไปสู่ความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
		
ปัญหาและอุปสรรค
		
1) นักศึกษาจากบางคณะให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจาก
นักศึกษาขาดข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่มีผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงนักศึกษา
อาจไม่ได้รบั ข่าวสารหรือเข้าไม่ถงึ ช่องทางการประชาสัมพันธ์รบั สมัคร จึงท�ำให้ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2) อาจารย์
ประจ�ำโปรแกรมวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์มากขึ้น จากช่องทางเดิมซึ่งปฏิบัติอยู่แล้วทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ และอีเมลล์ อาจเพิ่มช่องทางอื่นๆ เช่น การจัดท�ำใบปลิว แผ่นพับ หรือโปสเตอร์
ตามอาคารเรียนและสถานที่ที่นักศึกษาจะพบเห็นได้ง่าย รวมถึงระบบเสียงตามสาย 2) ให้ข้อมูลและรายละเอียด
การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้คณะ โปรแกรมวิชา และอาจารย์ผู้สอนเห็นความส�ำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษาจะ
ได้รบั อย่างแท้จริง 3) ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านภาษาต่างประเทศแบ่งตามคณะ สาขาวิชา เพือ่ ให้นกั ศึกษาในสาขา
วิชาอื่นที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ได้รับโอกาสในการพิจารณาคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศด้วย 4) จัดกิจกรรม
วิเทศสัมพันธ์สัญจรไปยังคณะต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การสมัครโดยให้นักศึกษารุ่นพี่โดยเฉพาะคณะที่มีผู้สมัคร
น้อยไปแนะแนวการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5) มอบหมายและให้ความส�ำคัญกับคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทน
จากคณะต่างๆ รวมถึงผู้ประสานงานหรือผู้ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์คณะ ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครและแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาทราบ
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1.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
		
1) เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มปี ระสบการณ์การเรียนและการใช้ชวี ติ ในบริบทสิง่ แวดล้อมต่างประเทศ
2) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และเกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 3) เพื่อให้นักศึกษารู้จักการปรับ
ตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและ
วัฒนธรรม 4) เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายนักศึกษานานาชาติในการแลกเปลีย่ นความคิด ทัศนคติ มุมมอง และประสบการณ์
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 เดือน ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 35 คน โดยเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์				
จ�ำนวน 9 คน
• คณะวิทยาการจัดการ			
จ�ำนวน 7 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		
จ�ำนวน 3 คน
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			
จ�ำนวน 6 คน
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
จ�ำนวน 8 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 3 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
เป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศจ�ำนวน 3 หน่วยกิต
2. กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษา
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
		
ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในบริบทสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ
2) นักศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละเกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึน้ รวมถึงสามารถโอนหน่วยกิตกลับมายัง
มหาวิทยาลัยฯ ในรายวิชาเลือกเสรีจ�ำนวน 3 หน่วยกิต 3) นักศึกษารู้จักการปรับตัว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ
เรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุขในสังคมทีม่ คี วามแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 4) เกิดเครือข่ายนักศึกษา
นานาชาติในการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมอง และประสบการณ์
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ปัญหาและอุปสรรค
		
ด้วยความแตกต่างของระดับความรูด้ า้ นภาษาอังกฤษของนักศึกษาทีไ่ ด้รบั คัดเลือก ท�ำให้เกิด
ช่องว่างด้านทักษะทางภาษาและการคิดของนักศึกษา เกิดการแบ่งแยกของนักศึกษากันเอง ทัง้ นี้ อาจต้องมีการปรับ
ทัศนคติและมุมมองของนักศึกษาทีม่ ที กั ษะภาษาอังกฤษดีกว่าให้มคี วามเอือ้ เฟือ้ และช่วยเหลือเพือ่ นทีไ่ ม่ใช่โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษหรืออาจไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) ในการจัดกิจกรรม Workshop อาจต้องมีการเพิ่มประเด็นการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงประเด็นด้านภาษาอังกฤษ อาจต้องปรับพื้นฐานหรืออบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนไปในระยะเวลาทีม่ ากขึน้ 2) อาจต้องจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรูก้ ารเดินทางด้วยเครือ่ งบินโดยสาร
เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยและไม่ตื่นตระหนกเมื่อต้องเดินทางจริง รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอได้อย่าง
เหมาะสม 3) อาจต้องมีมาตรการส�ำหรับนักศึกษาทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง เพือ่ ให้การด�ำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
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1.3 กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์
		
1) เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะการท�ำงานและการสอนในบริบทต่างประเทศ 2) เพือ่ ให้นกั ศึกษา
มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ มีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ เรียนรูแ้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ ในบริบทความหลากหลาย
และแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 3) เพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทักษะภาวะความเป็นผูน้ �ำและกล้าแสดงออก 4) เพือ่ ให้นกั ศึกษารูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีม และการท�ำงานร่วม
กันกับผูอ้ นื่ 5) เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายนักศึกษานานาชาติในการแลกเปลีย่ นความคิด ทัศนคติ มุมมอง และประสบการณ์
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
สิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 10 คน โดยเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์				
จ�ำนวน 2 คน
• คณะวิทยาการจัดการ			
จ�ำนวน 1 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		
จ�ำนวน 2 คน
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
จ�ำนวน 4 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 1 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ โดยนักศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ
คือ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี มีความพร้อมและสามารถเดินทาง
ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศได้ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก โดยนักศึกษายื่นใบสมัครด้วย
ตนเองและเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ซึง่ มีนกั ศึกษาได้รบั การคัดเลือกจ�ำนวน 10 คน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภาษาไทย แบ่งเป็น 4 ฐานได้แก่ การสอนภาษาไทยเบื้องต้น
การอ่านท�ำนองเสนาะ การแต่งเรือ่ งสัน้ การท�ำอาหารไทย (ส้มต�ำ) และการร�ำมวยไทย
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาจีน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมได้แก่ ประเพณีรดน�้ำด�ำหัววันสงกรานต์
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) นักศึกษามีทักษะการท�ำงานและการสอนในบริบทต่างประเทศ 2) นักศึกษามีปฏิภาณ
ไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมุมมองที่กว้างขึ้น เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ในบริบทความหลากหลายและ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 3) นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ทักษะภาวะความเป็นผู้น�ำ กล้าแสดงออก 4) นักศึกษารู้จักการท�ำงานเป็นทีม และการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น
5) เกิดเครือข่ายนักศึกษานานาชาติในการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมอง
		
ปัญหาและอุปสรรค
		
1) นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูต้องมีการสังเกตการณ์สอนในช่วงที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อน
เดินทางไปจัดกิจกรรม ท�ำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมได้ 2) นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เพือ่ เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์ 3) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) ในกรณีที่นักศึกษาสาขาวิชาชีพครูได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
ในต่างประเทศในช่วงเวลาที่จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดท�ำหนังสือแจ้งคณบดี
คณะครุศาสตร์เพื่อรับทราบและขอความอนุเคราะห์ประสานเลื่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาต่อไป
2) ส�ำหรับใบสมัครในการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ควรเพิ่มช่องข้อมูลส�ำหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ประธานโปรแกรมวิชาให้ความเห็นชอบหรืออนุญาตด้วย 3) ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาควรพิจารณา
นักศึกษาส�ำรองไว้ในกรณีที่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วย 4) ในกรณีที่รับทราบวันเดินทาง
ไปจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศแล้วให้แจ้งก�ำหนดการเดินทางไปจัดกิจกรรมค่ายให้คณะและนักศึกษา
รับทราบด้วยเพือ่ เตรียมด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและเตรียมความพร้อมของตนเองต่อไป 5) ควรมีการจัดอบรม
ภาษาจีนเบื้องต้นแก่นักศึกษาเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานส�ำหรับสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน ณ ประเทศจีน 6) จัดกิจกรรม
วิเทศสัมพันธ์สญ
ั จรไปยังคณะต่างๆ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายละเอียดกิจกรรม โดยอาจจัดท�ำสือ่ และ
มีกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจให้นักศึกษาสนใจเข้าฟัง เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เช่น กิจกรรมเล่มเกม และจัดท�ำวีดีโอประมวลภาพการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา เพื่อให้
นักศึกษาเห็นภาพของรูปแบบกิจกรรมได้ดีขึ้น
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1.4 กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์
		
1) เพือ่ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะการท�ำงานและการสอนในบริบทต่างประเทศ 2) เพือ่ ให้นกั ศึกษา
มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ มีมมุ มองทีก่ ว้างขึน้ เรียนรูแ้ ละเข้าใจสิง่ ต่างๆ ในบริบทความหลากหลาย
และแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 3) เพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น�ำ กล้าแสดงออก 4) เพื่อให้นักศึกษารู้จักการท�ำงานเป็นทีม และการท�ำงานร่วมกัน
กับผู้อื่น 5) เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักศึกษานานาชาติในการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมอง และประสบการณ์
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2562 ณ ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 10 คน โดยเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์				
จ�ำนวน 4 คน
• คณะวิทยาการจัดการ			
จ�ำนวน 1 คน
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
จ�ำนวน 4 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 1 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ โดยนักศึกษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ
คือ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี มีความพร้อมและสามารถเดินทาง
ไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศได้ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก โดยนักศึกษายื่นใบสมัครด้วย
ตนเองและเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ซึง่ มีนกั ศึกษาได้รบั การคัดเลือกจ�ำนวน 10 คน
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรมฐานการเรียนรูภ้ าษาไทย ได้แก่ การสอนอ่านเขียนภาษาไทยเบือ้ งต้น การสอน
ร�ำวงและการพับปลาตะเพียน
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาจีน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมได้แก่ การชงชาจีนและการท�ำผ้าย้อมคราม
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในต่างประเทศ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) นักศึกษามีทกั ษะการท�ำงานและการสอนในบริบทต่างประเทศ 2) นักศึกษามีปฏิภาณไหว
พริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีมุมมองที่กว้างขึ้น เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ในบริบทความหลากหลายและแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 3) นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะภาวะ
ความเป็นผู้น�ำ กล้าแสดงออก 4) นักศึกษารู้จักการท�ำงานเป็นทีม และการท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น 5) เกิดเครือข่าย
นักศึกษานานาชาติในการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ มุมมอง
		
ปัญหาและอุปสรรค
		
มีปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยของนักศึกษาขณะท�ำกิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาครัง้ ต่อไป อาจต้องพิจารณาเรือ่ งสุขภาพของนักศึกษาโดย
ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการพิจารณาด้วย เพือ่ ป้องกันการเจ็บป่วยขัน้ รุนแรงเมือ่ ต้องเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม
ในต่างประเทศ
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1.5 กิจกรรม Smart Exchange
วัตถุประสงค์
		
1) เพื่อให้นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศได้รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การแลกเปลี่ยนให้แก่เพื่อนนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2) เพื่อให้นักศึกษาที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าร่วมคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 3) เพื่อให้นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจ แนวทางในการน�ำประสบการณ์
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง คณะ และโปรแกรมวิชาต่อไป
4) เพื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับฟังอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปีต่อไป
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 วัน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 107 คน โดยเป็นนักศึกษาจากคณะต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์ 				
จ�ำนวน 29 คน
• คณะวิทยาการจัดการ 			
จ�ำนวน 11 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		
จ�ำนวน 5 คน
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 		
จ�ำนวน 3 คน
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 		
จ�ำนวน 45 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 14 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ โดยนักศึกษายืน่ ใบสมัครด้วย
ตนเองและร่วมกิจกรรมโดยมีเป้าหมายส�ำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในต่าง
ประเทศในทุกกิจกรรมเข้าร่วม และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรวม 120 คน
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรม KPRU Smart Exchange โดยคุณปาณิตา ปานพรหมและคุณปิยณัฐ
ชโลปกรณ์ (พี่ออมนัท เจ้าของเพจไปกันนะ: Pai gun na) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์
การเดิ น ทางไปรอบโลก และสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการกล้ า ก้ า วไปท�ำความฝั น
ของตัวเองให้เป็นจริง
2. การรายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ค�ำถาม/ข้อเสนอแนะ และมอบเกียรติบัตร
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ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) นักศึกษาได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรมเพือ่ แบ่งปันประสบการณ์การ
แลกเปลีย่ นให้แก่เพือ่ นนักศึกษาทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 2) นักศึกษาทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ความรู้ ประสบการณ์
และแนวทางในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 3)
นักศึกษาได้รบั แรงบันดาลใจ แนวทางในการน�ำประสบการณ์ ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ
ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง คณะ และโปรแกรมวิชาต่อไป 4) มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบอุปสรรค ปัญหา
และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป
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2. โครงการอาเซียนศึกษา
2.1 กิจกรรม ASEAN Leadership
วัตถุประสงค์
		
1) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษามีภาวะความเป็นผูน้ �ำ และเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
และอาเซียน 2) เพือ่ ให้นกั ศึกษามีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและสามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ทัง้ ในการเรียนและการท�ำงานของตนเองในอนาคต 3) เพือ่ ให้เกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Connectivity
Network) ที่มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ภาษา และ
วัฒนธรรมอย่างกลมกลืน
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วนาลีรีสอร์ท อ�ำเภอคลองลาน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 134 คน โดยเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
• มหาวิทยาลัย Dagon ประเทศเมียนมา 			
จ�ำนวน 8 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ประเทศไทย 		
จ�ำนวน 95 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ประเทศไทย			
จ�ำนวน 3 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเทศไทย 		
จ�ำนวน 4 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประเทศไทย 		
จ�ำนวน 3 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเทศไทย 		
จ�ำนวน 6 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประเทศไทย		
จ�ำนวน 2 คน
• มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย 		
จ�ำนวน 7 คน
• มหาวิทยาลัย West Visayas State ประเทศฟิลิปปินส์
จ�ำนวน 6 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษา
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โดยให้ ค ณะ และสถาบั น การศึ ก ษาเป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กและจั ด ส่ ง รายชื่ อ ให้
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
มีความพร้อมและสามารถเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก�ำหนด ทั้งนี้ นักศึกษา
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก
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รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิจกรรม Ice Breaking และกิจกรรม Workshop “ASEAN Youth in the 21st
Century Skill” โดยอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี
2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How young generation connected in ASEAN”
โดยอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. กิจกรรม Volunteer Project ณ โรงเรียนคลองลานวิทยา และโรงเรียนชุมชน
บ้านคลองลาน
4. กิจกรรม ASEAN Rally เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้น�ำอาเซียน
5. กิจกรรม Conservation & Environmental Project ณ น�้ำตกคลองลาน อุทยาน
แห่งชาติคลองลาน
6. กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ
7. กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย (ร�ำมวยไทย)
8. กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ก�ำแพงเพชร
9. การคั ด เลื อ กรางวั ล ผู ้ น�ำอาเซี ย นดี เ ด่ น ได้ แ ก่ รางวั ล ผู ้ น�ำอาเซี ย นดี เ ด่ น
(The best ASEAN Leadership 2019) รางวัล Popular Vote และรางวัลมิตรภาพ
อาเซียน (ASEAN Friendship)
ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้น�ำ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 2) นักศึกษา
มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและสามารถน�ำไปใช้ได้จริงทั้งในการเรียนและการท�ำงาน
ของตนเองในอนาคต 3) เกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Connectivity Network) ที่มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน
		
ปัญหาและอุปสรรค
		
1) ยานพาหนะไม่เพียงพอส�ำหรับการจัดกิจกรรม 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะ ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สอนให้เข้าร่วมกิจกรรม
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) จัดสรรตารางการใช้ยานพาหนะให้มคี วามเหมาะสม 2) ให้ขอ้ มูล รายละเอียดและประโยชน์
ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม แก่อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนประสานแจ้งอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเองและ
จัดท�ำหนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
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2.2 กิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community
วัตถุประสงค์
		
1) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกับความส�ำคัญของประชาคมอาเซียน 2) เพื่อให้เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การเป็นประชากรอาเซียน 3) เพื่อให้เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป
4) เพื่อให้เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ 5) เพื่อคัดเลือก
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประเทศอาเซียน จ�ำนวน 30 คน เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียน
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
1 วัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 118 คน โดยมาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากคณะและโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์				
จ�ำนวน 13 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
จ�ำนวน 8 คน
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			
จ�ำนวน 16 คน
• คณะวิทยาการจัดการ			
จ�ำนวน 21 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 29 คน
• โรงเรียนวัชรวิทยา			
จ�ำนวน 11 คน
• โรงเรียนวชิรปราการวิทยา			
จ�ำนวน 10 คน
• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ			
จ�ำนวน 10 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่านคณะต่างๆ รวมถึงโรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ
วิชาการ โดยให้คณะ และโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อให้งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด ทั้งนี้
นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วไม่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้อีก
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
1. กิ จ กรรม Workshop: English is the passport to ASEAN countries
โดยคุณสายสวาท ดวงค�ำ
2. กิจกรรมเรียนรู้อาเซียน ASEAN Spirit & Presentation โดยคุณสายสวาท ดวงค�ำ
3. กิจกรรมการตัดสินคัดเลือกนักศึกษาจ�ำนวน 30 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN
Young Leaders
4. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) เยาวชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวความส�ำคัญของ
ประชาคมอาเซียน 2) เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรเกิดการตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นประชากรอาเซียน
3) เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรเรียนรู้ที่จะพัฒนาชุมชนอาเซียนร่วมกันต่อไป 4) เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชร
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็น
เยาวชนอาเซียนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามเชือ่ มัน่ และภาคภูมใิ จ 5) ได้ตวั แทนเยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาประเทศอาเซียน จ�ำนวน 30 คน เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียน
		
ปัญหาและอุปสรรค
		
1) ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมตรงกับการสอบ GAT, PAT ของโรงเรียน ท�ำให้บางโรงเรียน
ไม่สามารถจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2) บางคณะไม่ได้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้อาจเกิดจาก
ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะ การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารยังไม่ทั่วถึง
		
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
1) หลี ก เลี่ ย งการจั ด กิ จ กรรมในช่ ว งเวลาที่ โรงเรี ย นมี ก ารจั ด สอบ 2) มอบหมายให้
คณะกรรมการฯ ประชาสัมพันธ์และให้รายละเอียดการสมัคร แก่คณะ โปรแกรมวิชา และนักศึกษา
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2.3 กิจกรรม ASEAN Young Leaders
วัตถุประสงค์
		
1) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้เรียนรู้ประเทศอาเซียนในบริบท
สิง่ แวดล้อมจริง 2) เพือ่ ให้เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรได้มปี ระสบการณ์การเดินทางในต่างประเทศ 3) เพือ่ ให้เยาวชน
จังหวัดก�ำแพงเพชรได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเทศอาเซียนมากขึ้น
		
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
		
3 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
		
จ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		
จ�ำนวน 28 คน โดยมาจากคณะและโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
• คณะครุศาสตร์				
จ�ำนวน 9 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
จ�ำนวน 2 คน
• คณะวิทยาการจัดการ			
จ�ำนวน 3 คน
• มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร แม่สอด
จ�ำนวน 6 คน
• โรงเรียนวัชรวิทยา			
จ�ำนวน 4 คน
• โรงเรียนวชิรปราการวิทยา			
จ�ำนวน 2 คน
• โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ			
จ�ำนวน 2 คน
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกศึกษา
		
คัดเลือกจากกิจกรรม Thai Youth for the ASEAN Community
		
รายละเอียด/รูปแบบกิจกรรม
		
ทัศนศึกษาเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Penang Street Art ถนนย่านเก่าแก่
เมืองปีนัง ชมป้อมปืนควอโนริส ชมการผลิตช๊อคโกแลต และตลาดสินค้าท้องถิ่น ชมสินค้าปลอดภาษี ณ ด่าน
ชายแดนมาเลเซีย-ไทย ชมวัดเขาเต่า เจดีย์หมื่นพระ วัดไชยมังคลาราม วัดพม่าธรรมมิการาม และตลาดโต้รุ่งปีนัง
(Gurney Drive) นอกจากนี้ ยังเยี่ยมชมสะพานปีนัง เกาะปีนัง และหมู่บ้านชาวปีนังตามแบบสถาปัตยกรรมชิโน
ประโยชน์ที่ได้รับ
		
1) เยาวชนของจังหวัดก�ำแพงเพชร ได้เรียนรู้ประเทศอาเซียนในบริบทสิ่งแวดล้อมจริง
2) เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรได้มปี ระสบการณ์การเดินทางในต่างประเทศ 3) เยาวชนจังหวัดก�ำแพงเพชรได้พฒ
ั นา
ทักษะภาษาอังกฤษ เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเทศอาเซียนมากขึ้น
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