๑. ชื่อโครงการ วิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต ประจาปี 2563
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 ทั้ง ด้า นการจั ด การเรีย นการสอน การวิจั ย ภายใต้กรอบความร่ว มมือ ต่า ง ๆ และเพื่อ ให้เกิด กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารด้านวิเทศสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การใช้ประโยชน์
จากระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ เช่น ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน
ให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์จึงได้จัดโครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต
ขึน้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนโยบาย โครงการกิจกรรมที่ส่วนกลางดาเนินการ เช่น โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสาหรับ
นักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน (One Semester Scholarship Program for the students from ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลอง
ในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และขั้นตอนในการรับนักศึกษา
แลกเปลี่ยนต่างประเทศในรูปแบบของ Non Degree Program รวมทั้งได้พบปะกับนิสิตเพื่อให้ขอ้ มูลโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
นิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สากล โครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador)
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย โครงการ กิจกรรม แนวปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์ เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔.๓ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพสากลให้แก่นิสิตในทุกวิทยาเขต ผ่านการนาเสนอโครงการที่ดาเนินงาน
โดยกองวิเทศสัมพันธ์
๕. กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์และนิสติ ทั้ง ๓ วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๖. วิธีดาเนินการ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น บรรยาย ถาม – ตอบ
๗. วัน เวลา และสถานที่
8 มกราคม ๒๕๖3
วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตกาแพงแสน
9 มกราคม ๒๕๖3
วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตศรีราชา
16-17 มกราคม ๒๕๖3
วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตจะช่วยให้งานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพรวมสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8.๒ ทุกวิทยาเขต รับทราบนโยบาย โครงการ กิจกรรม แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศเพือ่ งาน
วิเทศสัมพันธ์ เพือ่ ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบตั ิงานให้มคี วามคล่องตัวและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
8.๓ กระจายโอกาสการได้รบั ทุนและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสากลของนิสติ ไปสูว่ ิทยาเขตได้อย่าง
ทั่วถึง

กาหนดการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต ประจาปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตศรีราชา
06.30 น.

คณะผู้ปฏิบัตงิ านออกเดินทาง

09.30 น.

พบเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัตงิ านด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย

10.30 น.



แนวปฏิบัตใิ นการขออนุมัตโิ ครงการและขออนุมัติเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
ต่างประเทศ และระบบขออนุมัตเิ ดินทางไปต่างประเทศ



แนวปฏิบัตแิ ละขั้นตอนในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศในรูปแบบของ Non Degree
Program

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมที่สว่ นกลางดาเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน (One Semester
Scholarship Program for the students from ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี
- โครงการทุนฝึกงาน และการทาวิจัยระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน +๔
(ระยะนาร่อง)
- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11.45 น.

รับทราบความต้องการการสนับสนุนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิ าน
และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาเขต

13.30 น.

พบปะกับนิสิตเพื่อให้ขอ้ มูลโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador)
และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล (KUCSI)
น้องถาม – พี่ตอบ (ประสบการณ์จากนิสติ )

15.00 น.

เดินทางกลับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
06.30 - 07.45 น.

คณะผู้ปฏิบัตงิ านออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน FD 3510 ถึงสนามบิน
สกลนคร

08.30 – 12.00 น.

พบเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัตงิ านด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย

- แนวปฏิบัตใิ นการขออนุมัตโิ ครงการและขออนุมัติเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการในต่างประเทศ และระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ
- แนวปฏิบัตแิ ละขั้นตอนในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศในรูปแบบของ Non
Degree Program
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมที่สว่ นกลางดาเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน (One Semester
Scholarship Program for the students from ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ
โอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี
- โครงการทุนฝึกงาน และการทาวิจัยระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน +๔
(ระยะนาร่อง)
- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.

รับทราบความต้องการการสนับสนุนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิ าน
และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาเขต

14.30 – 16.30 น.

จัดเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการนิสติ วิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador)
และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล (KUCSI)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
9.30 - 10.00 น.

ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.

พิธีเปิดงาน “ KINDLE TALK Vol.”
ประชาสัมพันธ์โครงการนิสติ วิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador)
และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล (KUCSI)
น้องถาม – พี่ตอบ (ประสบการณ์จากนิสติ )

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางกลับ

มกราคม ๒๕๖3 วิเทศสัมพันธ์สัญจร วิทยาเขตกาแพงแสน
06.30 น.

คณะผู้ปฏิบัตงิ านออกเดินทาง

09.30 น.

พบเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิ านด้านวิเทศสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัตงิ านด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย
- แนวปฏิบัตใิ นการขออนุมัตโิ ครงการและขออนุมัติเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใน
ต่างประเทศ และระบบขออนุมัตเิ ดินทางไปต่างประเทศ
- แนวปฏิบัตแิ ละขั้นตอนในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศในรูปแบบของ Non Degree
Program

10.30 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ กิจกรรมที่สว่ นกลางดาเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการทุนศึกษาระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน (One Semester
Scholarship Program for the students from ASEAN Countries) เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ
โอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี
- โครงการทุนฝึกงาน และการทาวิจัยระยะสั้นสาหรับนักศึกษาประเทศกลุม่ อาเซียน +๔
(ระยะนาร่อง)
- โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

11.45 น.

รับทราบความต้องการการสนับสนุนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัตงิ าน
และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาเขต

13.30 น.

พบปะกับนิสิตเพื่อให้ขอ้ มูลโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา (KU Student Ambassador)
และโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สากล (KUCSI)
น้องถาม – พี่ตอบ (ประสบการณ์จากนิสติ )

15.00 น.

เดินทางกลับ

