รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้ านวิเทศสั มพันธ์
เดือนสิ งหาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

บันทึกข้อมูลโดย: นางสาวอิ ษยา วัฒนวิ บูลย์ งานพัฒนานักศึกษา
วันที ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

Malaysian Public University Housing Council
ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
• วันที่ 1 สิ งหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 217 MLC
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
บริ หารงานด้านหอพักนักศึกษา การเก็บค่า
หอพักนักศึกษา สัดส่ วนของนักศึกษาต่างชาติ
และนักศึกษาไทยในการจัดสรรห้องพัก การจัด
กิจกรรมที่รองรับกับนักศึกษาในหอพัก เป็ นต้น
• คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
มาเลเซียที่สงั กัด Malaysian Public
University Housing Council จานวน 36 คน

โครงการ Asia Pacific Youth Exchange - ประเทศเกาหลีใต้
โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเชียแปซิ ฟิก ภายใต้หวั ข้อ
“Social venture for SGDs” ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิ งหาคม
2561 ณ Hanyang University กรุ งโซลและเมืองอันซาน
สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการ
พัฒนาศักยภาพให้เยาวชนจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิ ฟิก
ได้เรี ยนรู ้บทบาทของตนเองในการผลักดันการพัฒนาสังคม
และสร้างความเข้าใจในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ Development Goals)
กองกิจการนักศึกษาได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมโครงการ 3 คนดังนี้
1) ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึ กษาด้านกิจการนักศึกษา
2) น.ส. มลธิภา เชื่อมวราศาสตร์ รองประธานสภานักศึกษา
3) น.ส.นริ ศา โกวิทยา วิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา

Urban Youth Academy และ Hanyang University ประเทศเกาหลีใต้
เข้ าพบผู้บริหารกองกิจการนักศึกษา

Urban Youth Academy และ Hanyang
University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบผูบ้ ริ หาร
กองกิจการนักศึกษา วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ
ห้องประชุม 314 MLC โดยมีรศ. ดร.กัมปนาท
ภักดีกลุ คณบดีคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ เป็ นประธานและร่ วมต้อนรับผูแ้ ทน
จาก Urban Youth Academy และ Hanyang
University จานวน 4 คน และผูแ้ ทนจาก Asia
Pacific Youth Exchange – Thailand จานวน 2
คน รวมทั้งสิ้ น 6 คน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อตกลงความ
ร่ วมมือด้านวิชาการ (Agreement for
Academic Cooperation) ฉบับเก่าระหว่าง
Hanyang University และมหาวิทยาลัยมหิ ดล

กิจกรรมทากระทงกับเพือ่ นต่ างชาติ ภายใต้ โครงการ MUSAIS-Mahidol University
Student Academic and International Service
• วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสโมสร
นักศึกษาฯ และมหิดลสิ ทธาคาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริ มความรู้ดา้ น
วัฒนธรรมไทยให้นกั ศึกษาต่างชาติที่มา
แลกเปลี่ยนจาก Hogeschool van
Amsterdam University, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จานวน 18 คน ได้เข้าร่ วม
กิจกรรมลอยกระทง ผ่านกลุ่มนักศึกษา
ไทยที่เป็ นอาสาสมัครในการสอนพับ
ดอกบัว
• นอกจากนี้ผแู ้ ทนนักศึกษาต่างชาติได้เข้า
ร่ วมประกวดนางสาวนพมาศ จานวน 1
คน คือ Ms. Margo Scheutjens

โครงการ 3rd Seventeen Hearts Festival ประเทศเกาหลีใต้
โครงการ 3rd Seventeen Hearts Festival
วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ
Hanyang University กรุ งโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เยาวชนได้พฒั นาการทาโปรเจคด้าน
Social Innovation จากประเทศในกลุ่ม
เอเชียแปซิ ฟิก 15 ประเทศที่เข้าร่ วม
กิจกรรม โดยกองกิจการนักศึกษาได้ส่ง
ผูแ้ ทนเข้าร่ วมโครงการ 1 คน คือ
ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึ กษาด้านกิจการ
นักศึกษา

โครงการ ASIA Pacific Youth Exchange - Thailand
โครงการ Asia Pacific Youth Exchange วันที่ 8 – 19
มกราคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ และโรงแรม
SD Avenue กรุ งเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เยาวชนจากกลุ่มเอเชียแปซิ ฟิกได้เรี ยนรู ้เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน และเพื่อเป็ นการปลูกฝังให้เยาวชน
ได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม กองกิจการนักศึกษาได้
ส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมโครงการจานวน 4 คนดังนี้
1) ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึ กษาด้านกิจการนักศึกษา
2) น.ส.ธิรดา นิลพนาพรรณ วิศวกรรมศาสตร์
3) นายศุภวิชญ์ อานาจเจริ ญพร ศิลปศาสตร์
4) น.ส.พิมพ์ชนา บารมี สิ่ งแวดล้อมฯ
5) น.ส.สุ ทธิศา สุ นทรนนท์ วิทยาศาสตร์

โครงการ English Communication Skills Development for MUSAIS Staff & Student Volunteers
กองกิจการนักศึกษาร่ วมกับกองวิเทศสัมพันธ์
ดาเนินการจัดทาห้อง MUSAIS-Mahidol University
Student Academic and International Service สาหรับ
ให้บริ การนักศึกษาต่างชาติ ในการนี้ เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษาที่ปฏิบตั ิงานภายในห้อง MUSAIS
สามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว จึงเกิด
การจัดทาโครงการพัฒนาการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาและบุคลากรขึ้น โดยมี Ms. Rosie
Ellen Steuart-Muirhead นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก
University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เป็ น
อาจารย์บรรยายให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั ิ เป็ นระยะเวลา
15 ชัว่ โมง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์
2562 ณ ห้อง VIP2 โดยมีบุคลากรกองกิจการนักศึกษา
และกองบริ หารการศึกษาจานวน 7 คน และนักศึกษา
จานวน 15 คน เข้าร่ วมอบรมในโครงการ

โครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network
ASEAN University Network Secretariat จัดโครงการ
The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd
AUN Student Affairs Network วันที่ 11 – 15
กุมภาพันธ์ 2562 ณ Universitas Gadjah Mada เมืองยอก
ยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในการนี้ กองกิจการ
นักศึกษา ได้ส่งผูแ้ ทนเข้าร่ วมจานวน 4 คน ดังนี้
1) ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม ที่ปรึ กษาด้านกิจการนักศึกษา
2) น.ส.ภัชริ การ์ นวนทอง เลขาธิการสภานักศึกษา
3) น.ส.ลัลน์ลลิตา เลิศสมผล นายกสโมสรนักศึกษา
4) น.ส. ศิริกานต์ ลังกาแกม ปฏิคมสโมสรนักศึกษา

