๑. ชื่อโครงการ

วิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจาปี 2561

๒. ผู้รับผิดชอบ

งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี

๓. หลั ก การและเหตุ ผ ล กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร
นิสิต ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกวิทยาเขต กองวิเทศ
สัมพันธ์จึงได้จัดโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รับทราบความต้องการการสนับสนุนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของวิ ทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร และนาข้อมูลที่ได้รับมาเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านต่างประเทศในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้พบปะกับ
นิสิตเพื่อให้ข้อมูลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล และโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student
Ambassador) ประจาปี ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการรับทุนของนิสิตไปสู่วิทยาเขตอีกด้วย
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานด้านต่างประเทศ อันนามาสู่การปรับปรุงพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
๔.๒ เพื่อถ่ายทอด และรับส่งข้ อมูลการดาเนินงานผ่านเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต
๔.๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพสากลให้แก่นิสิตในทุกวิทยาเขต ผ่านการนาเสนอโครงการที่ดาเนินงานโดยกอง
วิเทศสัมพันธ์
๕. กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ และนิสิตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๖. วิธดี าเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยาย ถาม – ตอบ
๗. วัน เวลา และสถานที่ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตจะช่วยให้งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวมสามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.๒ เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นเครือข่า ยที่เข้มแข็ง เป็นกาลังหลักในการสนับสนุนมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ไปสู่ความเป็น
นานาชาติได้อย่างยั่งยืน
8.๓ กระจายโอกาสการได้รับทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสากลของนิสิตไปสู่วิทยาเขตได้อย่างทั่วถึง

กาหนดการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
06.30 - 07.45 น.
คณะผู้ปฏิบัตงิ านออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน FD 3510 ถึงสนามบินสกลนคร
08.30 – 12.00 น.
พบเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินกิจกรรมต่างประเทศใน
ระดับผู้ปฏิบัตงิ าน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสาร และการดาเนินกิจรรมร่วมกัน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
ศึกษาการดาเนินงานของ KU.CSC. Language Center, English Club
จัดเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล
และโครงการนิสติ วิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) ประจาปี 2561
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
08.00 - 09.10 น.
รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อานวยการ
กองวิเทศสัมพันธ์ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน DD 9402 ถึงสนามบินสกลนคร
09.30 - 10.00 น.
ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
21.30 – 22.30 น.

พิธีเปิดงาน “ KINDLE TALK Vol.3 : Nice to meet KU ”
กล่าวเปิด
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคา
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สส
ู่ ากล
และโครงการนิสติ วิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador) ประจาปี 2561
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
 น้องถาม – พี่ตอบ (ประสบการณ์จากนิสต
ิ )
รับประทานอาหารกลางวัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์
ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประเด็นดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ดา้ นต่างประเทศของวิทยาเขต สร้างความร่วมมือกับประเทศ หรือกลุ่มประเทศ
เป้าหมายที่กาหนดให้เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต เช่น ความร่วมมือในกรอบลุ่ม
แม่นาโขง
้
การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย สถาบันคูส่ ัญญาต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือของวิทยาเขต
เช่น University Consortium, ERASMUS MUNDUS, AC21
การส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาขีดความสามารถของนิสิต และบุคลากรกับสถาบันในต่างประเทศของ
วิทยาเขต
กระบวนการรับและดูแล คณาจารย์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศของวิทยาเขต
การขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติให้นสิ ิตเข้าร่วมกิจกรรมยังสถาบันการศึกษาต่างประเทศของ
วิทยาเขต
การประสานงานระหว่างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทน
ผู้อานวยการกองวิเทศสัมพันธ์เดินทางกลับเที่ยวบิน DD 9411

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
เยี่ยมชมวิทยาเขต อาคาร สถานที่ และบริเวณวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปฏิบัตงิ านเก็บภาพเพื่อใช้ในการจัดทาสื่อของมหาวิทยาลัยในภาพรวมทุกวิทยาเขต
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
08.10 - 09.20 น.
คณะผู้ปฏิบัตงิ านเดินทางกลับ เที่ยวบิน FD 3511 ถึงสนามบินดอนเมือง

