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1. ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมหลักสูตรสงเสริมเอกภาพและกระบวนทัศนดานวิเทศสัมพันธ  และการพัฒนา
ศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ รุนที่ 2 

 2. หนวยงานที่รับผิดชอบ กองวิเทศสัมพนัธ  สํานักงานอธกิารบดี  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
3. หลักการและเหตุผล  

กระแสโลกาภิวัตนในสภาวะโลกไรพรมแดน ไดมีผลสําคัญตอการกําหนดบทบาทของอุดมศึกษา ทั้งในดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษา และการพัฒนาเขาสูการเปนสังคมแหงการเรยีนรู (knowledge based 
society) ซึ่งทําใหสถาบันอดุมศึกษาจําเปนตองมีการปรับตัว ยกระดบัคุณภาพหรือพัฒนาเครือขายความรวมมือที่มั่นคงเพื่อ
รองรับการแขงขัน           ดังนั้นวิสัยทัศนในการพัฒนาอุดมศึกษาในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) จึงเปนการปรับฐานความคิดและกระบวนทัศน โดยใหคน ชุมชนและสังคมเปนแกนหลักของการพัฒนาแลวปรับ
ระดับอุดมศึกษาใหมีการพัฒนาเปนหลักเพื่อสนองความตองการดังกลาว ซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกงและอยู
รวมในสังคมอยางเปนสุข สรางองคความรูใหเปนที่พึ่งพาได รวมทั้งสรางใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน จากหลักการดังกลาวนี้
เอง สถาบนัอุดมศึกษาจึงตองพฒันาคุณภาพ สามารถผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับกลางและระดับสูงที่มคีุณภาพทัดเทียม
นานาชาต ิ  เปนแหลงรวมของผูทรงคุณวุฒิ สามารถชี้นําและผลักดนัการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบน
ฐานองคความรู(knowledge based economy) มากยิ่งขึ้น เพื่อสรางเศรษฐานะ ความมั่นคง  ความเปนอยูดีของคนและชุมชน ทั้งนี้
โดยการปรบัปรุงระบบบริหารและ    การจัดการใหมีความอิสระ คลองตัว เกดิประสิทธิภาพและคณุภาพ ทันตอการเปลีย่นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลย ี
 การจะพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหทัดเทยีม และสามารถแขงขนักับประเทศอื่นไดตองอาศัยการพฒันาความรวมมือกับ
ตางประเทศ อาทิเชน การพัฒนาวิชาการกับมหาวิทยาลยัชั้นนําในตางประเทศเพื่อใหเกิด  การพัฒนารวมกันทกุดานและนําไปสูความ
เทาเทียมและการยอมรับรวมกันทัง้ 2 ฝาย พรอมกับลดการพึ่งพาจากตางประเทศลง และเพิ่มศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศใน
เวทีโลกขึน้เปนลาํดับ ดวยยุทธศาสตรนี้ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตองมีกระบวนทัศนที่เปนเอกภาพ ไดรับการสรางและพัฒนาดาน
ความรู ทักษะ และความเชีย่วชาญอยางสอดคลองกบัความตองการของสถาบนัอุดมศกึษาและสังคม และทนัตอการเปลีย่นแปลงของโลก   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายดานวิเทศสัมพันธในการมุงเปดประตูสูสากล  เพื่อสรางความยอมรับระดับ
นานาชาติและสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศและระดับภูมิภาค โดยมกีองวิเทศสัมพนัธเปนหนวยงานทีร่องรบัการดาํเนิน
นโยบายดานวเิทศสัมพนัธของมหาวิทยาลยั ดังนั้น กองวิเทศสัมพันธ สํานกังานอธิการดี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาความเปนนานาชาตขิองมหาวิทยาลยัมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางเครือขายงานวิเทศสัมพันธเพื่อการประสานงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสรางกลยุทธในการเสริมศักยภาพเครอืขายใหสามารถบริหารงานไดอยางอสิระและทันตอเหตกุารณ
ภายใตโครงการฝกอบรม     หลักสูตรสงเสริมเอกภาพและกระบวนทัศนดานวิเทศสัมพันธและการพัฒนาศักยภาพนัก
วิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University International Affairs’ Personnel Capacity 
Building Program) รุนที่ 1 จํานวน 39 คน เมือ่ป พ.ศ.2545          และไดจัดกิจกรรมเสรมิสรางทักษะและประสบการณใหกบั
เครอืขายวเิทศสมัพันธอยางตอเนือ่ง   เชน การบรรยายพเิศษโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เปนตน โดยที่งานวเิทศสัมพันธของ
มหาวิทยาลัยในยคุของการขับเคลื่อนไปสูความเปนสากล         ตองเนนการเช่ือมโยงขาวสารระหวางสวนกลางกับหนวยงานภายใน 
ซึ่งจะตองมีความคิดเห็นรวมกันและตรงกันในเชิงนโยบาย และในปจจุบันหนวยงานภายใน    ไดตระหนักถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนของการดําเนนิงานวิเทศสัมพันธในลกัษณะเครือขายมากข้ึน โดยไดแตงตั้งผูแทนของหนวยงานเพื่อเขารวมเปนสมาชกิ
เครอืขายวเิทศสมัพันธของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร     จํานวนรวมทั้งสิน้ 75 คน  
 นอกจากการสรางเครอืขายงานวเิทศสมัพนัธภายในสถาบนัแลว มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของการ
เสริมสรางและการขยายความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษารัฐ  และเอกชนในการดําเนินงานวิเทศสมัพันธเชิงรุกในลกัษณะเครือขาย 
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เพื่อการประสานงานที่รวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ ดังนั้นกองวิเทศสัมพนัธ สํานักงานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จึงไดจัด
โครงการฝกอบรมหลกัสูตรสงเสรมิเอกภาพและกระบวนทัศนดานวิเทศสัมพันธ และ การพัฒนาศกัยภาพนกัวเิทศสมัพนัธ รุนที่ 2 ขึ้น 
เพื่อเปนการสงเสริมกระบวนทศันและประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหนาที่ของนักวเิทศสัมพันธ/เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ/ผูปฏิบัติงานดาน
วิเทศสมัพันธ ใหสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใชใหทันตอกระแสความเปลีย่นแปลงของโลกอยาง
เหมาะสม    และยังเปนการเสรมิสรางความสัมพันธเครือขายวิเทศสัมพันธสถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย ซึ่งจะเปนกลไกสําคญั
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาไทยไปสูการเปนมหาวิทยาลยัระดับนานาชาติตอไปในอนาคต  
4. วัตถุประสงค 

4.1 เพื่อสงเสรมิกระบวนทัศน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่วิเทศสัมพันธของบคุลากร อันบงบอกถึงประสิทธิผล 
การดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธของสถาบนัอุดมศกึษาไทยในอนาคต 

4.2 เพื่อใหนักวเิทศสมัพันธไดทราบถงึทิศทางการดําเนนิงานวิเทศสัมพนัธของสถาบันอดุมศึกษาไทยในอนาคต 
4.3 เพื่อเปนการเสรมิสรางวิสัยทัศนใหแกนักวเิทศสัมพนัธ เกดิความคิดรเิริ่มสรางสรรคสามารถพัฒนางานวเิทศสัมพันธใหรองรับ 

การขยายกรอบความรวมมือทางวิชาการในระดับทวิภาคีและพหุภาคีไดอยางมีประสทิธิภาพ 
4.4 เพื่อใหนักวเิทศสมัพันธรับรู และตระหนักถึงบทบาทงานวิเทศสัมพนัธในเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทาง 

วิชาการและบุคลากร 
4.5 เพื่อใหนักวิเทศสัมพันธเรียนรูความหลากหลายทางวัฒนธรรมทามกลางกระแสโลกาภิวัตนและเตรียมพรอม 

ในการเปนสื่อของความหลากหลายและการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับการศึกษานานาชาต ิ
4.6 เพื่อเสริมสรางทักษะ และประสบการณในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธแกนักวิเทศสัมพันธของสถาบันอุดมศกึษา 

ไทยอยางถกูตองและมีมาตรฐานสากล 
4.7 เพื่อเสริมสรางสมัพันธภาพที่ยั่งยนื  และขยายเครอืขายความรวมมือในการปฏิบัตงิานดานวเิทศสมัพนัธออกไปในวงกวางให 

ครอบคลมุสถาบันอุดมศกึษาไทย อันจะนําไปสูการประสานงานที่รวดเร็วและมีประสทิธภิาพ 
4.8 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทาํงานรวมกัน   และรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นระหวางนักวิเทศสัมพันธ 

ดวยกัน 
5. สถานที่ และระยะเวลาดําเนินการ 
 หองประชมุกาํพล อดุลวทิย หองประชุมธีระ สูตะบตุร ชั้น 2   อาคารสารนเิทศ 50 ป   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร      และ
ศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาชั้นนําในกรุงโซล เกาหลีใต ระหวางวันที่ 4 - 12 ตุลาคม 2549 รวมระยะเวลา 9 วัน 
6. ผูเขารับการฝกอบรม  
 นักวิเทศสัมพันธ เจาหนาที่วิเทศสัมพนัธ ผูปฏิบตัิงานวิเทศสัมพันธ และผูประสานงานวเิทศสมัพนัธของสถาบนัอุดมศกึษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จํานวน  40 คน  
7. วิธีการฝกอบรม   
 การบรรยาย การอภิปราย การศกึษาดูงานตางประเทศ การประชุมระดมสมอง และการนําเสนอรายงานสรุป 
8. วิทยากร  
 ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
9. โครงสรางหลักสูตร    
 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนี้ใชระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร 54 ชั่วโมง แบงเปน 3 หมวด ประกอบดวย 

1. หมวดการศึกษาทั่วไป 10  ชั่วโมงครึ่ง 
-  การพัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence) เพื่อรองรบัการเปนมหาวิทยาลยันานาชาต ิ
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- ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกบัการจัดการศึกษานานาชาต ิ
- บทบาทของทตูตางประเทศในราชอาณาจักรไทย 
- การพัฒนาแนวคดิสูการวเิคราะหการเมืองระหวางประเทศ 
- การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาตอกระแสการจัดการศึกษานานาชาติ 
- การวางแผนการตลาดกับการจัดการศึกษานานาชาติ 
- การใชประโยชนจากทรัพยากรในการดําเนินงานดานตางประเทศของสถาบนัอุดมศกึษา    
- มหาวิทยาลัยกับการศึกษาแบบเจาะลึก: เอเชียศึกษา ยุโรปศกึษา ออสเตรเลยีศกึษา 
- ทองแดนโสม 

2. หมวดการศึกษางานดานวิเทศสัมพันธ และทักษะการปฏิบตัิงานดานวิเทศสัมพันธ   7 ชั่วโมง 
- การศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินสถานการณตางประเทศ 
- การรางคํากลาว (Speech) และจดหมายตางประเทศ 
- การจัดประชุมนานาชาต ิ
- พิธีรับรองแขกชาวตางประเทศ และการจัดเลี้ยง 
- บุคลกิภาพและการเจรจาตอรองอยางนักวเิทศสัมพันธ 
- การใชฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการงานดานวเิทศสัมพนัธ 
- งานวิเทศสัมพันธในสถาบันอดุมศกึษา 

3. หมวดการศึกษาดูงานตางประเทศ 30 ชั่วโมง 
- สถาบนัการศกึษาในกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี
- สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
- บานเมือง และสภาพชีวิตความเปนอยู  

4. หมวดอื่นๆ  6 ชั่วโมงครึ่ง  
- ประชุมระดมสมองกลุมยอยเพ่ือสรุปผลการเดนิทางไปศึกษาดูงานตางประเทศ/เตรยีมนําเสนอ 

/สงแบบประเมินโครงการ/จัดทําเอกสารสง และการนําเสนอรายงานสรุป 
- พิธีเปด ลงทะเบยีน ชี้แจงการเดนิทาง พิธีมอบประกาศนยีบัตร พธิีปด  

10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
10.1 มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานวิเทศสัมพันธเพื่อรองรับแผนงานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสูความ

เปนนานาชาต ิ
10.2  นักวิเทศสัมพันธมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน 

สามารถทํางานวิเทศสัมพันธเพื่อรองรับการขยายกรอบความรวมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ 

10.3  นักวิเทศสัมพันธมีความเขาใจในงานดานวิเทศสัมพันธ ตระหนักถึงบทบาทของตนเองอยางชัดเจนยิ่งขึน้ในการ 
สนับสนุนความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบนั  

10.4 นักวิเทศสัมพันธมีทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางถูกตอง และมีมาตรฐานสากล 
10.5  มีการประสานขอมลูและแลกเปลีย่นขอมลูขาวสารประกอบการดําเนินงานทีก่วางขวางยิ่งขึ้น และไดใชประโยชนจาก 

เครือขายวิเทศสมัพันธในการปฏบิัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 



 
 

สมัครเขารวมฟงภาคการบรรยายตามโครงการหลักสูตรฝกอบรมสงเสริมเอกภาพและกระบวน
ทัศนดานวิเทศสัมพันธ และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ  3 วัน จากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ   มากดวยประสบการณ  คาธรรมเนียมทานละ 14,500 บาท พรอมอาหาร
กลางวัน และอาหารวาง สํารองที่น่ังไดที่ คุณพีรยา วิเศษจิตร โทร. 0-2942-8858 
  
    วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549                                หองประชุมกําพล อดุลวิทย 
8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน /รับเอกสาร/รับอาหารวาง  
9.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง “การพัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence)  

        เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ”   
    โดย คุณพิชัย วาสนาสง 

10.00 - 11.00 น. บรรยาย เร่ือง “ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับการจัดการศึกษา
นานาชาติ”        โดย รอยเอกนิติภูมิ นวรัตน      
11.00 - 12.00 น. บรรยาย เร่ือง “บทบาทของทูตตางประเทศในราชอาณาจักรไทย”  
                               โดย คุณกุสุมา โยธาสมุทร     
13.00 - 14.00 น. บรรยาย เร่ือง “การวางแผนการตลาดกับการจัดการศึกษานานาชาติ” 
                              โดย รองศาสตราจารยวิทวัส รุงเรืองผล  
14.00 - 16.00 น. การอภิปราย เร่ือง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาตอกระแสการจัด  
                    การศึกษานานาชาติ”  

 
ผูดําเนินการอภิปราย นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล 
 
ผูรวมอภิปราย  ศาสตราจารยเกียรติคุณจรยิา บรอคเคลแมน   

ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน 
นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต 
คุณชุติกาญจน เปล่ียนโชติ 

  
 

 



 

  วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549           หองประชุมกําพล อดุลวิทย 
8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน /รับเอกสาร/รับอาหารวาง            
9.00 - 10.00 น. บรรยาย เร่ือง “การศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินสถานการณตางประเทศ”    

โดย นายเชิดเกียรติ  อัตถากร  
10.00 - 11.00 น.     บรรยาย เร่ือง “การรางคํากลาว (Speech) และจดหมายตางประเทศ”          

โดย นายจักรกฤษณ  ศรีวลี 
11.00 - 12.00 น. บรรยาย เร่ือง“การจัดประชุมนานาชาติ” 
    โดย ดร.ดวงทิพย สุนทราธิป       
13.00 - 14.00 น.  บรรยาย เร่ือง“พิธีรับรองแขกชาวตางประเทศ และการจัดเลี้ยง”   

โดย นายรัศม ชาลีจันทร  
14.00 - 15.00 น. บรรยาย เร่ือง “การพัฒนาแนวคิดสูการวิเคราะหการเมืองระหวางประเทศ”    

โดย ดร.ไชยวัฒน ค้ําชู 
 

    วันศุกรที่ 6 ตุลาคม 2549           หองประชุมธีระ สูตะบตุร 
8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน /รับเอกสาร/รับอาหารวาง                    
9.00 –10.00 น.        บรรยาย เร่ือง “ทองแดนโสม”        

โดย ดร.ดํารงค ฐานดี   
10.00 - 11.00 น.  บรรยาย เร่ือง “การใชประโยชนจากทรัพยากรในการดําเนินงานดานตางประเทศของ  
                              สถาบันอุดมศึกษา”    

โดย  นางสาวอาภรณ แกนวงศ  
      นางวรวรรณ ล่ิมทอง 

                                                    นายเอกพงษ เลาหะเทียนสินธุ 
11.00 - 12.00 น. บรรยาย เร่ือง “การใชฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการงานดานวิเทศสัมพันธ”    

โดย  ดร.กองกิตติ พูสวัสดิ ์     
13.00 - 14.00 น. กรณีตัวอยาง เร่ือง “งานวิเทศสัมพันธในสถาบันอุดมศึกษา”    

 โดย  นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล 
          นายฉัตรชัย อักษรศิลป    
14.00 - 15.00 น.    การบรรยาย เร่ือง “มหาวิทยาลัยกับการศึกษาแบบเจาะลึก : เอเชียศกึษา ยุโรปศึกษา  
                            รัสเซียศึกษา”   

โดย  ศาสตราจารยสุภางค จันทวานิช 
      รองศาสตราจารย ดร.จาริต ติงศภัทิย 

          ดร.รมย ภิรมนตรี       
15.00 - 16.00 น. บรรยาย เร่ือง “บุคลิกภาพและการเจรจาตอรองอยางนักวิเทศสัมพันธ”    

โดย นางสาวพรทิพย กาญจนนิยต 
 

 


