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ท่ีปรึกษำ

กองบรรณำธิกำร

สำรจำกรองอธกิำรบดี

ท่ำนผู้อ่ำนวำรสำรงำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน IRAA Newsletter ทุกท่ำน 
ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยน งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมตำมพันธกิจและแผนกำรปฏิบัติงำน 
โดยเฉพำะภำรกิจในกำรพัฒนำประชำกรอำเซียนสู่คุณภำพบทบำทประชำกรในเวทีโลก ส ำหรับ
กิจกรรมส ำคัญของเดือนพฤศจิกำยน ได้แก่ กิจกรม Smart Youth Camp ซ่ึงมหำวิทยำลัยฯ 
โดยงำนวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดต่อเนื่องเข้ำสู่ปีท่ี 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในกำร
เป็นประชำกรอำเซียนและกำรพัฒนำทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ ภำวะผู้น ำ และควำมกล้ำแสดงออกในเวทีนำนำชำติ ซ่ึงมีโรงเรียนในเขตบริกำร
วิชำกำรเข้ำร่วมจ ำนวน 10 โรงเรียน และนักศึกษำจำกคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยฯ ซ่ึงผลกำร
จัดกิจกรรมท ำให้เยำวชนท่ีเข้ำร่วมมีแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง เข้ำใจควำม
เป็นสำกล และสำมำรถก้ำวข้ำมควำมกลัวต่อกำรแสดงบทบำทของตนเองในเวทีนำนำชำติ       
โดยเยำวชนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงมีควำมประทับใจต่อกำรจัดกิจกรรมและเปิดโอกำสให้เยำวชนได้มี
เวทีพัฒนำตนเองได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยฯ ในกำรเป็นท่ีพึ่ง
ของชุมชนและท้องถิ่นอยำ่งแท้จริง โอกำสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน 
รวมถึง ขอขอบคุณโรงเรียนและคณะต่ำงๆ ท่ีเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเยำวชนซ่ึงจะเป็น
อนำคตของประเทศและส่งเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมมำ ณ โอกำสนี้ด้วย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร
รองอธิกำรบดีฝำ่ยบริหำร

เพื่ อน ำ เสนอข่ำวสำรและ เผยแพ ร่ ข้อมูล ด้ำนงำน วิ เทศสัมพันธ์
และกำรขับเคลื่อนงำนต่ำงประเทศของมหำวิทำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  
สู่ควำมเป็นสำกลต่อสำธำรณะ รวมถึงเป็นพื้นท่ีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ด้วย

งำนวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน เลขท่ี 69 ม. 1 ต. นครชุม 
อ. เมือง จ. ก ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์/โทรสำร 055-706-627 เว็บไซต์: https://iraa.kpru.ac.th

วัตถุประสงค์

สถำนท่ีติดต่อ

 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รัตนำ รักกำร

 รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต
 นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์ 
 นำยอนุชำ พวงผกำ 

 นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์ 
นักเขียน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรยร์ตันำ รักกำร
รองอธกิำรบดฝีำ่ยบรหิำร
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งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้ำร่วมประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งท่ี 37 ผ่ำนระบบออนไลน์ 

เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 มีกำรจัดประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้งที่ 37 โดยมีประเทศเวียดนำมเป็นเจ้ำภำพ
กำรประชุม ร่วมด้วยนำยกรัฐมนตรีจำก 10 ประเทศอำเซียน เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ ในกำรน้ี งำนวิเทศ
สัมพันธ์ฯ เข้ำร่วมรับชมกำรทอดสดผ่ำนระบบออนไลน์โดยกระทรวงกำรต่ำงประเทศด้วย โดยกำรประชุมครั้งนี้          
ได้มีประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีควำมท้ำทำยในภูมิภำคอำเซียน โดยเฉพำะโรคระบำดโควิด-19 และ
ปัญหำคุณภำพชีวิต ซึ่งทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนให้มำกขึ้น กำรให้ควำมเคำรพซึ่ง
กันและกัน และที่ส ำคัญ คือ กำรส่งเสริมบทบำทสดตรีในประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคอำเซียน และควำมร่วมมือกับภูมิภำค
อื่นๆ เพื่อควำมเจริญรุ่งเรืองและควำมม่ันคงของอำเซียนต่อไป 
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เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 งำนวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม 
Smart Youth Camp ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยรองศำสตรำจำรย์ 
ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมำก เป็นประธำนกล่ำวเปิด มีเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมร่วม 
190 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพเยำวชนจังหวัดก ำแพงเพชร    
สู่ควำมเป็นสำกล มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีภำวะผู้น ำ กล้ำแสดงออก 
เข้ำใจและอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่ำงทำงภำษำและวัฒนธรรมได้อย่ำงมี
ควำมสุข ที่ส ำคัญ ตระหนักในกำรพัฒนำศักยภำพตนเอง โดยมีเยำวชนได้รับ
คัดเลือกเป็น Smart Youth จ ำนวน 30 คน โอกำสนี้ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
รัตนำ รักกำร รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ให้เกียรติเป็นประธำนกล่ำวปิด
กิจกรรมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศำสตร์ โดยมี
กิจกรรมบรรยำยพิเศษในหัวข้อ “ภำอังกฤษส ำหรับเยำวชนในเวทีนำนำชำติ” 
โดยคุณภำคภูมิ พินเมืองทอง กิจกรรม workshop: Smart Youth ในแบบ
ที่เรำเปน็ และกิจกรรม workshop: “บทบำทเยำวชนจงัหวดัก ำแพงเพชรในเวที
อำเซียน” ซึ่งเยำวชนได้น ำเสนอแนวคิดและมุมมองต่อหัวข้อที่ก ำหนดได้อย่ำง
หลำกหลำยและสร้ำงสรรค์ ที่ส ำคัญ กิจกรรมนี้ได้เป็นแรงบันดำลใจให้น้องๆ 
เยำวชนในด้ำนกำรพัฒนำตนเองในทุกทักษะ กำรมองโลกที่กว้ำงขึ้น และ
ทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นคน
ที่ Smart ขึ้นกว่ำเดิม 



IRAA Newsletter

กิจกรรม Smart Youth Camp 2020

P. 4

ผลจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
“กำรเข้ำร่วมกิจกรรม Smart Youth Camp ท ำให้เปล่ียนควำมคิดของตัวเองให้กว้ำงขึ้น พร้อมจะพำ
ตัวเองไปรับโอกำสในกำรพัฒนำทุกด้ำน โดยเฉพำะทักษะควำมเป็นสำกล เกิดแรงบันดำลใจในกำร
พัฒนำศักยภำพของตนเอง เพรำะทุกคนเก่งไม่เท่ำกัน แต่ทุกคนฝึกฝนให้เก่งขึ้นได้” 

“มีทัศนคติท่ีดีต่อกำรเรียนภำษำอังกฤษ ได้แนวทำงและเทคนิคดีๆ ในกำรน ำไปพัฒนำทักษะภำษำของ
ตนเอง” 
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Next interesting Events!

หลักกำรและเหตุผล: 
ด้วยสถำนกำรณ์โลกในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงทุกองค์กรต้องพร้อมต่อควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ท้ังด้ำนนโยบำย

และรูปแบบกำรท ำงำน เพื่อให้องค์กรสำมำรถก้ำวผ่ำนควำมเปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพำะภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศท่ีถือเป็นพันธกิจ
ส ำคัญในกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นท่ียอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ กำรพัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ    
สู่บริบทโลก จึงมีควำมจ ำเป็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศได้ส ำรวจ ทบทวน และพัฒนำสมรรถนะงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
ตลอดจนเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ แนวคิด วิธีกำร และรูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกด้ำนต่ำงประเทศ อำทิ กำรจัดกิจกรรมกำรประสำนงำน
กับต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรขับเคลื่อนควำมเป็นสำกลขององค์กรในรูปแบบ New Normal ท่ีสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของ
สถำนกำรณ์โลก เพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่องำนด้ำนต่ำงประเทศขององค์กร รวมถึงเกิดเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำนต่ำงประเทศท่ีเข้มแข็ง
ต่อไป
วัตถปุระสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศได้เพิ่มศักยภำพตนเองในกำรปฏิบัติงำนแบบมืออำชีพและสอดรับกับควำมเปลี่ยนแปลงโลก
2. เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศมีแนวทำงและวิธีกำรใหม่ท่ีสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนและภำรกิจด้ำนวิเทศสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยตนเอง
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขำ้รว่มโครงกำร : ผู้บริหำรองค์กร เจ้ำหน้ำท่ีและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนดำ้นต่ำงประเทศขององค์กร 
ระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร : 2 วัน 1 คืน 
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มุมควำมรูเ้รือ่งงำนตำ่งประเทศ : กำรสร้ำงเครอืขำ่ย

English Corner

กำรสร้ำงเครือข่ำยคือทักษะท่ีส ำคัญของคนท่ีท ำงำนด้ำนต่ำงประเทศ ท่ีเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ 
ควำมจ ำเป็นต้องมีเครือข่ำยไม่ว่ำจะเป็นในประเทศหรือต่ำงประเทศ ไม่ได้หมำยถึงเรื่องของจ ำนวนแต่เป็น
กำรบริหำรจัดกำรระบบนิเวศเครือข่ำยควำมร่วมมือครบวงจร ไม่ใช่เฉพำะกับเรำ แต่กับคู่ควำมร่วมมือ
ของเรำให้ได้พัฒนำด้วยกันในทิศทำงท่ีจะท ำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ท่ีไม่ใช่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตนท้ัง
อ ำนำจและต ำแหน่ง ซึ่งควำมส ำคัญน่ำจะอยู่กับกำรท ำอย่ำงไรจะท ำให้ Networking ของเรำ Work 
เหมำะสมกับบริบท และอยู่ได้ยั่งยืน แม้ว่ำ หลังจำกไม่ได้มีต ำแหน่งอะไรในสังคม เรำก็ยังเป็นเครือข่ำย
หรือเป็นเพื่อนกันไปเลย โดยคุณพรทิพย์ได้กล่ำวสรุปไว้ว่ำ 
1) กำรสร้ำงเครือข่ำยทีดี่อยู่ใน DNA ของวัฒนธรรมของไทยอยู่แล้ว ใช้ให้เหมำะสม 
2) ประโยชน์ของเครือข่ำยมีค่ำเกินเงิน และอำจใช้เวลำกว่ำจะเห็นผลท่ีต้องกำร ต้องสร้ำงควำมไว้ใจ

และให้เกียรติกัน 
3) กำรต่อยอดเครือข่ำยเป็นควำมร่วมมือ ควำมผูกพัน และมิตรภำพที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

ที่มำ: พรทิพย์ กำญจจนนิยต, learn plern plern Ep. 21, 27 ตุลำคม 2563

ที่มำ: เพจ FB นุ่น - English Afternoonz 


