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ประจาปีงบประมาณ 2562
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน สานักงานอธิการบดี
ตลอดปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยการดาเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์
และกิจการอาเซียนได้ปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ เพื่อ สนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 3 โดยได้ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อเตรียมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาสู่การมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นทรัพยากรที่
สาคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ซึ่งโครงการและกิจกรรมประจาปีงบประมาณ 2562
ประกอบด้วย 7 โครงการใหญ่ และ 23 กิจกรรมย่อย ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญ กับการพัฒนาบุคลากร
และนักศึกษาสู่สากล
โดยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่ อนและดาเนินของงานวิเทศสั มพันธ์และกิจการ
อาเซียน มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาที่มีความโดด
เด่ น ดั ง นี้ 1. โครงการอาเซี ย นศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 1.1) กิ จ กรรม Thai Youth for the ASEAN
Community ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักการเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา และ
นักเรียนในจังหวัดกาแพงเพชร 1.2) กิจกรรมASEAN Young Leaders กิจกรรมเพื่อการบริการวิชาการนา
เยาวชนไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียนในบริบทจริง ซึ่งมีเป้าหมายในการทัศนศึกษาให้ครบ 10 ประเทศในอีก
5 ปี ข้ างหน้ า และ 1.3) กิจ กรรม ASEAN Leadership ค่ ายเยาวชนอาเซี ยนที่เ ปิด เวทีแ ละพื้น ที่ส าหรั บ
นักศึกษาไทยและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แสดงพลังและศักยภาพผู้นาเยาวชนอาเซียนเพื่อการเป็น
เครือข่ายเยาวชนในการร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5
และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายการจัดกิจกรรมอย่างดีเยี่ยม โดยถือเป็นเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียว
และเป็นเพียงมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถจัดกิจกรรมนานาชาติเพื่อการพัฒนานักศึกษาสู่
สากลได้อย่างสมบูรณ์แบบ 2. โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ประกอบด้วย 2.1) กิจกรรม KPRU
Smart Boy & Girl เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาที่กล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ กล้าแสดงออก และคัดเลือก
ให้ได้รับโอกาสในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ 2.2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
โดยนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนและการใช้ชีวิตในบริบทสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ทัศนคติ มุมมอง ความคิด และเข้าใจผู้คนในที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถนาหน่วยกิตที่เรียนกลับมาเทียบโอนใน
รายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ด้วย 2.3) ค่ายวิชาการในต่างประเทศ กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดค่ายวิชาการในบริบทต่างประเทศของนักศึกษา การทางานร่วมกันเป็นทีม ทักษะความเป็นผู้นา และการ
รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ที่สาคัญ เกิดเครือข่ายนักศึกษาระหว่างประเทศ นาไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ภาษา วัฒนธรรม และแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ระหว่างประเทศร่วมกัน อันก่อให้เกิดมิตรภาพ ความไว้วางใจ และ
ความแนบแน่นในการทาความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกับเครื อข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ

มากขึ้น 3. โครงการการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีระบบการดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิดภายใต้คอนเซ็ป “อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน วิชาการมาตรฐานสากล” ซึ่งบัณฑิตต่างชาติที่สาเร็จ
การศึ ก ษาไปแล้ ว ต่ า งเป็ น ที่ ย อมรั บ ของหน่ ว ยงานทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ โดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการจีนที่ให้การรับรองคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ซึ่งศิษย์เก่าต่างชาติปัจจุบันประกอบอาชีพ
ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้แก่ ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ข้าราชการประจากระทรวง ครูผู้สอน นักแปล
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ผู้นาเที่ยวระหว่างประเทศ ผู้จัดการบริษัท เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท
เป็นต้น
นอกจากนี้ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนยังผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย ที่หลากหลายช่องทาง
ทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมด้านกิจการงานต่างประเทศของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
1) เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 2) Facebook งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 3) Line
งานวิเทศสัมพันธ์ และ 4) เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับนักศึกษาต่างชาติ

บทบาทงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนในวันนี้และอนาคตจึงคือการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสู่ความเป็นสากลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา
โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนงานวิเทศสัมพันธ์สู่ความ
เป็นสากลร่วมกัน

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ที่ โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่น
แนวทางการพัฒนา
1. โครงการอาเซียนศึกษา
1. เพิ่มจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
1.1 กิจกรรม Thai Youth for the
ASEAN

หลากหลายมากขึ้น และมาจากโรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
ให้ครบทุกจังหวัด
2. เพิ่มจานวนวันในการจัดกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ
อย่างครบถ้วน
1.2 กิจกรรม ASEAN Young Leaders 1. สร้างความเข้าใจในการสนับสนุน
งบประมาณแก่เยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
และพิจารณาช่วยเหลือเยาวชนเป็น
รายบุคคล กรณี ยากจนหรือมีปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
2. เพิ่มความหลากหลายของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มาจากทุกระดับชั้นการศึกษา
ได้แก่ ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

1.3 กิจกรรม ASEAN Leadership

แนวทางการดาเนินการในอนาคต
1. เพิ่มจานวนผู้ได้รับคัดเลือกมากขึ้น
2. เพิ่มกิจกรรมและหัวข้อการ
workshop มากขึ้นและตรงตามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
สถานการณ์ทางการศึกษา

1. จัดสรรโควตาสาหรับการคัดเลือกจาก
เดิมเป็นเยาวชนเพียงอย่างเดียว เป็น
บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ครู
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ได้มโี อกาสไป
ทัศนศึกษาประเทศอาเซียนด้วย
2. เปิดรับผูส้ นใจจากภายนอก/ทั่ว
ประเทศ โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นค่าธรรมเนียม
เหมาจ่ายตลอดการเดินทางไปทัศน
ศึกษาต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้แก่
มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการกิจกรรมในส่วนต่างๆ ให้มี 1. เปิดรับผูส้ นใจจากทุกมหาวิทยาลัย
ราบรื่นมากขึ้น
ทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 ครั้ง
โดยครั้งหนึ่งสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับอุดมศึกษา และครั้งหนึ่งสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา

2. โครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ
2.1 กิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความ 1. เชิญวิทยากรภายนอก อย่างน้อย 2
หลากหลายและเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายมากขึ้น
2. การสร้างความเข้าใจและให้รายละเอียด
การเข้าร่วมกิจกรรมแก่นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อการมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ต่างประเทศ

คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษา
ในการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน
2. การจัดสรรจานวนผู้ได้รับคัดเลือกให้
มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา
1. จัดกิจกรรม workshop เตรียมความ
พร้อมก่อนเดินทางให้มีความเข้มข้น

มากขึ้น
2. ติดตาม ประเมินผลการแลกเปลี่ยน
ตลอดจนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งจากนักศึกษา
คณะ และผลที่เกิดกับมหาวิทยาลัยฯ

2.3 ค่ายวิชาการในต่างประเทศ

1. เพิ่มกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 1. จัดกิจกรรม KM แก่นักศึกษาที่
ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี มิได้รับการคัดเลือก เพื่อเล่า
คุณสมบัติตามที่กาหนดอย่างแท้จริง
ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาล
ใจแก่เพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
2. จัดทาเป็น model เพื่อการพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการในด้านอื่นๆ
นอกเหนือจากภาษาไทย เช่น
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ
เห็นสมควร

3 โครงการการจัดการศึกษา
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. การจัดทาแผนการเรียนสาหรับนักศึกษา
ต่างชาติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. จัดทาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานตรวจ
คนเข้าเมืองให้การดาเนินงานมีความ
เรียบร้อยมากขึ้น

Controlling
การควบคุม
ติดตาม
ประเมินผล

1. จัดตั้งสานักงานนักศึกษาต่างชาติ เพื่อ
การบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ
ที่เป็นระบบและมีโครงสร้างการทางานที่
ชัดเจนมากขึ้น
2. จัดทายุทธศาสตร์การรับนักศึกษา
ต่างชาติ

Planning
การวางแผน

การพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Leading
การนา

Organizing
การจัดองค์กร

