โครงการแบบย่อ (Project Brief)
แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปีงบประมาณ 2562
**********************************************
1. ชื่อโครงการ โครงการ International Student’s Day
2. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนั กและให้ความสาคัญต่อความร่วมมือ กับประเทศ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมอาเซียน อันได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว,
มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และสิงคโปร์ ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม และ
วัฒนธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียน ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับนานาชาติ ตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและปรสิทธิผล และ
เพื่อเสริมสร้างและพั ฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกั บองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ เช่น การศึกษา ค้นคว้า วิจัย
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง ด้านเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมสนับสนุนหลัก คือ
การรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสังกัดองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย ที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย แม่โจ้ รวมถึงนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และองค์กรในต่างประเทศ ที่
เข้ามาศึกษาต่อ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน
ตามโครงการ/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ปีการศึกษา 2562) มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อและแลกเปลี่ยน
จานวนประมาณ 150 คน จากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, ภูฏาน, สปป.ลาว, กัมพูชา
เวีย ดนาม และสหรัฐ อเมริก า ซึ่งศึก ษาอยู่ใ นคณะต่างๆ ของมหาวิท ยาลัย แม่โ จ้ นัก ศึก ษาเหล่านี้มี ความ
แตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ดังนั้น จึงควรที่จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรม ทั้งของชาวไทยและประเทศอื่นๆ เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ
ดังนั้น การจัด โครงการงานวันนัก ศึกษานานาชาติ (International Student’s Day) จึงเป็นกิจกรรม
สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และการบริการวิชาการตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่โ จ้
ด้านการต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวติ ความเป็นอยู่ที่มคี วามแตกต่างหลากหลาย ของบุคลากรและนักศึกษาจากแต่ละ

ชาติที่มาอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องด้านการต่างประเทศ จึงมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีโอกาสได้พบปะกับผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย, ผูบ้ ริหารหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่กากับ
ดูแลบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่ดูแลบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาต่างชาติ
3.2 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตน ในระหว่างที่มา
ศึกษา/แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.3 เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทย ในคณะต่างๆ มีโอกาสพบปะและทากิจกรรมร่วมกัน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งกันและกัน
3.4 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทย
ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลักดันให้เกิดการสร้างบรรยากาศความเป็น
นานาชาติภายในมหาวิทยาลัย
4. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2562
ข้อที่ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ ข้อที่ 2.1 มีระบบการบริหารจัดการ ที่ดูแล ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาต่างชาติ
กลยุทธ์ ข้อที่ 2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนความเป็นนานาชาติ
ตัวชี้วัด ข้อที่ 2.1.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานศูนย์ One Stop Service ด้านการต่างประเทศ
5. ผลผลิตและผลลัพธ์
5.1 ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้พบปะกับนักศึกษาต่างชาติอย่างใกล้ชิด
5.2 นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา/แลกเปลี่ยน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับทราบข้อปฏิบัติ
และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3 นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ได้พบปะและทากิจกรรมร่วมกัน
5.4 สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับผูบ้ ริหาร บุคลากร และเพื่อนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ

6. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. จานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ

1

2. จานวนหน่วยงานภายในที่เข้าร่วมโครงการ

20

3. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

200

เชิงคุณภาพ
1. ระดับความสาเร็จของกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการ
ต่างประเทศ ตามแผนและระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามกาหนด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
7. กิจกรรมและงบประมาณ (หมายเหตุถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
งบประมาณภาพรวมของโครงการ จานวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม โครงการวันนักศึกษานานาชาติ (International Student’s Day)
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
แสดงตัวคูณให้ชัดเจน
งบดาเนินงาน >> ค่าใช้สอย
ค่าดอกไม้สด (ตกแต่งสถานที่)
2,000.- บาท จานวน 4 ช่อ x 500 บ.
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
12,000.- บาท จานวน 200 คน x 30 บ. x 2 มื้อ
ค่าอาหารกลางวัน
30,000.- บาท จานวน 200 คน x 150 บ.
งบดาเนินงาน >> ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (ภายนอก)
1,200.- บาท จานวน 2 คน x 600 บ. x 1 ชั่วโมง
งบดาเนินงาน >> ค่าวัสดุ
ป้ายไวนิล
1,200.- บาท จานวน 1 ผืน x 1,200 บ.
ค่าเอกสาร และค่าวัสดุสิ้นเปลือง
3,600.- บาท
ในการจัดโครงการ
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ สานักงานมหาวิทยาลัย
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