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รายงานสรุปการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี จังหวัดเพชรบุรี 

  

 
 

 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัติงานดา้นวิเทศสัมพนัธ์ จัดโดยกองวิเทศสัมพนัธ์ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ได้เพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางส าหรับการปฏบิัติงานดา้นวเิทศสัมพันธ์เชิงรุก ระหว่างวนัที ่2-4 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมไมด้า เดอซี จังหวัดเพชรบุร ี
 
“Organizing International Conference and logistics” การจัดประชุมนานาชาต ิ
 การจัดประชุมระดับนานาชาติมคีวามส าคัญและก่อให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าต่อผู้เข้าร่วมงานประชุม เจ้าภาพ/ผู้
จัดงาน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานเป็นอย่างยิ่ง การเปน็เจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติมกัจะเป็นลักษณะ 
Bidding (การประมูล) เพื่อเป็นเจ้าภาพ โดยเจ้าภาพสามารถด าเนินการจัดงานทั้งหมดได้ดว้ยตัวเองหรือใช้บริการจาก 
Professional Convention Organizer (PCO)  เพื่ออ านวยความสะดวกในบางรายการทีต่้องการได้ 
 ประเภทของการจัดประชุม 

 Plenary Session  

 Breakout Session 

 Poster Session 

 Exhibition 

 Tele Conference 

 Networking 
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ขั้นตอนการจัดงานประชุมนานาชาติ 
 
 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Set up committee 

การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลงานในแต่ละฝ่าย ในขั้นตอนนี้เจ้าภาพสามารถ

เลือกบางรายการ/กิจกรรมที่ใช้บริการการจัดการจาก PCO ได้ 

Establish Budget and Timeline 

ก าหนดงบประมาณและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ

ประชาสัมพันธ ์การจองสถานที่ การประสานงาน เป็นต้น 

Find Venue 

เลือกสถานที่จัดงานประชุมโดยให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- Requirement  - Set up time  

- Turnaround time  - Facilities 

Start Marketing Plan 

ประชาสัมพันธก์ารจัดงานฯ โดยควรมีแผนการประชาสัมพันธ์กรอบเวลาในการด าเนินงาน 

Invite speakers 

from Industry 

 

Manage Abstract 

& Paper 

 

Sponsorship & 

Exhibition 

 

Marketing & PR 

Handle Registration 

จัดการการลงทะเบียนเข้างานของผู้เข้าร่วมงานฯ ซ่ึงอาจจะใช ้Application ในการอ านวยความสะดวกได้  

Execute Logistic 
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การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กร
ในต่างประเทศ 

 ข้อตกลงซึ่งหน่วยงานมีความประสงค์จะท าร่วมกับสถาบนัต่างประเทศ สามารถแบ่งได้เปน็ 4 ระดับดังนี้ 
1. Level 1 Information/ Material Exchange* – มีลักษณะเปน็บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทัว่ไป 

(General Area) 
2. Level 2 Academic Mobility* – มีลักษณะเปน็ข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคคลากร

ระหว่างสองสถาบัน 
3. Level 3 Curriculum development (Joint/ Dual degree) – มีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือใน

การพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบันและหลักสูตรสองปริญญา 
4. Level 4 Research Collaboration – มีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือการท าวิจัยของทั้งสองสถาบนั 

อ้างอิงจากค าสัง่มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 3675/2560 เรื่อง มอบอ านาจลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบนัการศึกษา หน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศนั้น ขอ้ตกลง Level 1 
Information/ Material Exchange และ Level 2 Academic Mobility นั้นให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากส่วนงานนัน้ลงนามได้ แต่หากเปน็ Level 3 Curriculum development (Joint/ dual degree) 
และ Level 4 Research Collaboration ให้หัวหน้าส่วนงานนั้นเสนออธิการบดลีงนาม หรือให้เสนอมอบความ
เห็นชอบและมอบอ านาจหัวหนา้ส่วนงานนัน้ลงนาม 

 แนวทางการจัดท าข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการของมหาวิทยาลัยมหิดลกับสถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานและองค์กรในต่างประเทศ (โดยกองวิเทศสัมพันธ์) 

 สถาบนัการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างประเทศที่หน่วยงานจะท าบนัทึกข้อตกลงนัน้มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก www.scival.com 

 มีกิจกรรมสนับสนนุที่ต่อเนื่องกบัสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างประเทศที่
หน่วยงานจะท าบนัทึกข้อตกลง 

 จะต้องค านงึถึงผลประโยชน์ ความทัดเทียม และความเสมอภาคของทั้งสองฝ่าย 

 เร่ืองการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือบุคลากรจะต้องค านงึถึงความสะดวกสบายทัง้ในเร่ืองที่พัก 
ประกันสุขภาพ ความปลอดภัย ช่วงเวลาการแลกเปลี่ยน ค่าลงทะเบียนเรียน จ านวนนักศึกษา/
บุคลากรที่แลกเปลีย่น  
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Academic Mobility Programme ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาดังนี้ 
 Outbound students/staff 

1. ทุนเคลื่อนย้ายส าหรับนักศึกษา ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
2. ทุนเคลื่อนย้ายส าหรับนักศึกษา ณ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาระดับระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3. ทุนสนับสนุนการฝึกงาน ณ ตา่งประเทศ (Partial Scholarships) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก ส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
Inbound Students/staff 

5. ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน 
6. ทุนสนับสนุนคา่ใช้จา่ยรายเดือนส าหรับนักศึกษาตา่งชาติ เพื่อมาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (Living 

Allowance Scholarship for Foreign Graduate Students) 
7. ทุนสนับสนุนอาจารย์อาคนัตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ มหาวทิยาลัยมหิดล 
8. ทุนสนับสนุนคา่ที่พักส าหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

อ่ืน ๆ 
9. ทุนสนับสนุนการจัดประชุมหรือสัมมนาวชิาการระดับนานาชาติ 
10. ทุนสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 

 


